editorial

„Îţi iert pesimismul, într-un singur caz nu: când e vorba de viitorul neamului tău, căci a fi pesimist în ce priveşte viitorul
neamului tău, însemnează a fi trădător de neam...” (Lucian Blaga).
Punem acest număr sub gândul lui Lucian Blaga şi îl deschidem cu vorbele-avertisment ale unui alt mare cărturar –
Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, ambii veniţi din spaţiul transilvan, acolo unde Istoria e o rană, pe care toţi
românii ar trebui s-o oblojească – învelind-o/dezinfectând-o cu inima şi lacrima lor.
Cine are urechi de auzit să audă!
(Red.)

Acad. Ioan-Aurel Pop

STATUTUL ISTORIEI
ȘI AL ISTORICULUI
LA UN SECOL DE LA MAREA UNIRE

PRO

Istoria ca disciplină de cercetare, ca sector de
cunoaștere și ca materie școlară, deși a părut întotdeauna un domeniu predilect și privilegiat, s-a lovit
permanent de greutăți și de complicații. În general,
masele de oameni și chiar decidenții politici nu s-au
dezinteresat declarativ de trecut, de cunoașterea
trecutului, dar când venea vorba de modalitățile
concrete de abordare a acestui trecut lucrurile deveneau fluide și controversate. Cauza cea mai evidentă a acestei situații o reprezenta tendința de
folosire a istoriei ca instrument de guvernare și de
influențare a mulțimilor, a opiniei publice și netratarea sa drept o formă de cunoaștere a vieții. La fel
s-a întâmplat cu istoricii de meserie, cu acei specialiști
meniți să dezvelească această viață ascunsă a oamenilor de odinioară. Toate societățile civilizate, de la vechii egipteni și de la vechii greci încoace, au ținut și
susținut în cadrul lor și istorici, care au purtat diferite denumiri și care au avut menirea să conserve memoria
comunităților, prin consemnarea faptelor relevante și să
descopere aceste fapte de dinaintea lor. Acești căutători
erau, însă, în vechime, de regulă, slavi, iar în Evul
Mediu „slugi”, vasali mărunți și modești, truditori pentru
o bucată de pâine, scribi, notari și magiștri, oameni ai
bisericii de cele mai multe ori. Abia Renașterea – odată
cu redescoperirea omului liber – a schimbat această
situație, deși starea materială a majorității istoricilor nu
s-a ridicat prea mult. De la Renaștere încoace, s-au
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succedat perioada erudiției individuale, apoi cea a
erudiției colective, raționalismul, iluminismul, romantismul, pozitivismul etc., iar în cel de-al XIX-lea secol istoria, ca formă de cunoaștere și disciplină de studiu, s-a
instituționalizat prin institute de cercetare și prin
universități.
Și totuși, istoria și istoricii au rămas undeva
suspendați între științe și arte, respectiv între oamenii de știință și cei de litere. Secolul națiunilor a
avut nevoie acută de istorici, chemați să fundamenteze și să justifice mișcările de emancipare
națională și de constituire sau de consolidare a statelor naționale. Marii istorici și-au păstrat, în general,
coloana vertebrală neplecată, dar mulți confrați au intrat
în vârtejul naționalismelor secolului pomenit. Faptul în
sine nici nu este condamnabil câtă vreme nu se ajunge
la pervertirea sentimentului național în altceva (xenofobie, șovinism, antisemitism etc.). În fond, mișcările
pentru libertatea popoarelor devenite națiuni se înscriu între cele mai progresiste înfăptuiri destinate
binelui comun. Popoarele, ca și indivizii, au dreptul
la existență neîngrădită și demnă, alături de alte popoare și de alți indivizi cu același drept. Totuși, istoricul nu este matematician, iar mărturiile istorice nu au
soliditatea teoremelor matematice! Până și în matematică, la nivele superioare, există noțiunea de interpretare, dar în istorie interpretarea este la ordinea zilei. Cu
alte cuvinte, sursele istorice sunt aceleași la un mo1

ment dat, numai că ele spun fiecărui istoric altceva
sau nu spun tocmai același lucru. Aici intervine
noțiunea de adevăr istoric și de relativitate a acestuia. Cu toții știm că adevărul este relativ în general,
inclusiv adevărul din științele numite exacte sau
fundamentale, dar adevărul vieții sociale devine și
mai discutabil. Or, oamenii sunt în căutarea adevărului absolut și devin complet dezamăgiți și sceptici
când constată că nu ajung la acesta. Istoricul este
și el om și chiar dacă ar avea posibilitatea să țină
adevărul în mână ca pe un porumbel alb și imaculat,
tot nu ar fi complet mulțumit. În consecință, chiar
dacă istoricul nu ar fi condiționat de alte forțe și realități
și chiar dacă și-ar propune dintru început să studieze și
să scrie sine ira et studio, tot nu ar putea ajunge la acel
adevăr pur. Sunt miriade de cauze care-l împiedică, de
la firea sa subiectivă și de la educația primită de copil
până la idealurile societății în care trăiește, la grupul de
prieteni, la întâmplările prin care au trecut și care – chiar
dacă nu recunoaște sau nu știe – l-au marcat. Și atunci
care e soluția? Unii sunt tranșanți din acest punct de
vedere: adevărul nu mai trebuie căutat, din moment ce
forma lui ideală nu există; prin urmare, toate istoriile
sunt mincinoase. Neajungerea la adevărul visat a fost
și este pentru mulți amatori de trecut un motiv de dispreț
față de istorici. Mulți diletanți se și apucă, de aceea, să
studieze în felul lor trecutul, scoțând la iveală, în cea
mai mare parte, aberații grave. De câte ori nu ni s-a
pus întrebarea: „Când veți scrie voi, istoricii, istoria
adevărată?” sau, mai grav: „Când veți da la iveală
mărturiile ascunse?”, „Când veți aborda temele obturate, oprite?”, „Când veți revela tunelurile din
Carpați?”, „Când veți da în vileag conspirația universală care guvernează lumea?” etc.
Și totuși, adevărul există și se cuvine căutat.
Este vorba despre adevărul nostru omenesc, relativ
și parțial, la care noi, oamenii, avem acces. Prin urmare, adevărul nostru, ca și dreptatea noastră, ca
și binele nostru sunt categorii cu legitimitate în
lume, în lumea noastră imperfectă, adică omenească.

Adevărul istoric ar putea sau ar trebui să fie
concordanța perfectă dintre cunoștințele noastre
despre trecut și realitatea sau viața de odinioară.
Această concordanță perfectă nu poate însă să
existe, fiindcă niciodată discursul despre ceea ce a
fost nu se poate suprapune exact peste realitatea
trecută. Întâmplările din trecutul mai îndepărtat nu pot
fi verificate și confirmate nici prin observație directă și
nici prin experiență, ci exclusiv prin izvoarele (mărturiile)
rămase din epocile revolute. Preocupările istorice pentru adevărul istoric pornesc din Antichitate și traversează aproape toate curentele culturale importante.
Dar, în condițiile în care ceea ce a fost nu mai rămâne
„palpabil” sau nu mai are concretețe, nici măcar istoricul
nu are capacitatea de a construi întocmai trecutul, ci
poate doar să tindă spre reconstituirea sa veridică, folosindu-se de sursele istorice. De-a lungul timpului, istoricii au dat înțelesuri diferite noțiunii de adevăr
(istoric), în funcție de curentele de gândire contempo2

rane lor sau de concepțiile filosofice și politice la care
au aderat, de la un relativism total până la considerarea
istoriei drept știință exactă, capabilă să ajungă la adevărul absolut, la refacerea (retrăirea) aievea a realității
trecute. În perioada arhaică a Greciei antice, aezii se
străduiau să vorbească și să cânte frumos despre trecut, folosind imaginația și imaginile artistice, fiindcă pentru ei viața se derula după voința zeilor. Noțiunea de
adevăr, căutarea faptelor trecutului prin surse și reconstituirea lor în funcție de cauzalitate s-au afirmat timid
și parțial abia în epoca Greciei clasice și apoi în epoca
elenistică și în cea romană, de la Herodot, Tucidides,
Polibius, Titus Livius și Tacitus încoace. Din Antichitate
și până astăzi, aproape toți istoricii au făcut apel la adevăr, la toate formele de adevăr cunoscute, fiindcă istoria
este, în fond, viață (viața oamenilor care au trăit în trecut) și „cred că nimic din ceea ce este omenesc nu-mi
este străin” (Terentius). Între teoreticienii consacrați ai
istoriei și ai adevărului istoric se înscriu Montesquieu,
Jean-Jacques Rousseau, Eduard Gibbon, Giovanni
Battista Vico, Kant, Hegel, Leopold von Ranke, Theodor
Mommsen, Augustin Thierry, Jules Michelet, Karl Marx,
Auguste Comte, Max Weber, Fernand Braudel, Georges Duby, Jacques Le Goff, Philippe Ariès, Arnold Toynbee etc. În cadrul scrisului istoric și filosofic românesc,
s-au ocupat odinioară de filosofia istoriei și de adevărul
istoric Dimitrie Cantemir, Nicolae Bălcescu, Mihail Kogălniceanu, A.D. Xenopol, Nicolae Iorga, Vasile Pârvan,
Ioan Lupaș și alții.
Căutarea, cercetarea, „anchetarea” realităților trecutului s-au făcut în funcție de viziunile generale despre
adevăr. În teoria adevărului-corespondență (sau a
adevărului-echivalență), discursul trebuie să se
adecveze cât mai exact cu realitatea, iar ideile
specialiștilor se cuvine să reflecte realitatea „așa
cum este ea”, s-o descrie și s-o prezinte oamenilor
în mod cât mai apropiat de felul cum fusese ea aievea. În teoria adevărului-coerență (de la Kant încoace), ideile sunt adevărate dacă sunt compatibile
cu ansamblul ideilor considerate la un moment dat
adevărate, dacă nu contravin acestora și nu sunt
contrazise de alte idei. Spre exemplu, dacă formulez
ca savant teoria geocentrică, iar cei din jurul meu mă
cred și nu mă contrazic, atunci adevărul este că Pământul se află în centru și că Soarele se rotește în jurul lui.
În teoria adevărului-semnificație, semnele și codurile prin care se comunică făuresc ele însele realitatea, iar această realitate virtuală devine adevăr;
adevărul se manifestă în funcție de utilitate; prin urmare, adevărul poate să fie diferit pentru fiecare
grup de oameni și chiar pentru fiecare individ, după
principiul că un leu primit înseamnă ceva pentru cel
care nu are decât cincizeci de bani și cu totul altceva
pentru cel care mai are un milion de lei. Unii au dedus
de aici că și realitățile trecute ar trebui să fie tratate în
funcție de această accepțiune contemporană a adevărului-semnificație.
De exemplu, ideea lui Francis Fukuyama despre
„sfârșitul istoriei” a deschis multora calea unor speculații
gratuite, în condițiile în care se consideră că lumea nu
se mai află la zenit, ci la amurg sau la apus. În altă cuPRO
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prindere, tratarea post-modernă a realității contemporane, a dus la afirmarea noțiunii de post-adevăr
(istoric), fapt echivalent cu repudierea conștientă a
tendinței reconstituirii veridice a frescelor trecutului. Conform tendințelor actuale de a nu mai explica
lumii realitatea care există, ci de a construi prin comunicare o nouă realitate (noi realități), există școli
de gândire istorică înclinate să reconstruiască trecutul în funcție de imaginație, de ideile comanditarilor lor, ale grupurilor de interese, ale liderilor
comunităților. În aceste tendințe, noțiunea de adevăr istoric dispare, ca și disciplina clasică numită
istorie, care „se topește” în ideologie, politologie,
literatură, artă plastică, film etc. De la istoria „reînviată” sau „fotografiată” până la istoria „imaginată”
sau „inventată”, există o mulțime de nuanțe, de tonuri intermediare, care au creat școli istoriografice
și au dat lumii remarcabile personalități.
Istoria privită ca o construcție are rolul de a legitima un anumit tip ideal de lume, de comunitate și
de a forma societatea (pe tineri, mai ales) în funcție
de acest ideal. De exemplu, istoricii Renașterii –
convinși că lumea lor trebuie să imite cât mai bine,
după „tenebrele Evului Mediu”, antichitatea grecoromană – au idealizat modelul lor, l-au prezentat
drept prefect. La fel, romantismul istoriografic,
preamărind Evul Mediu, construiește idealul
național, prezintă forța și rațiunea de a fi a
națiunilor, care vin din trecut și se îndreaptă spre
viitor, împotriva imperiilor multinaționale. Istoriaconstrucție pornește, de regulă, de la o idee preconcepută, pentru a se proceda apoi la ilustrarea ei, la
dovedirea tabloului ei prin argumente selectate din
trecut. În conformitate cu o asemenea metodă de
selecție, se poate „demonstra” orice. De exemplu,
dacă se „aleg” doar opiniile unor templieri de la începutul secolului al XIV-lea și din epocile următoare
despre Filip al IV-lea cel Frumos și se ignoră cu
bună știință orice altă mărturie, atunci acest suveran al Franței va apărea ca un criminal odios, demn
de întreaga ură a umanității. La fel, dacă se pun în
lumină numai scrierile unor oficiali ruși, austrieci și
otomani de la jumătatea secolului al XIX-lea, atunci
revoluțiile de la 1848-1849 din Europa Centrală și de
Sud-Est – considerate de mulți „primăvara popoarelor” – nu ar fi decât jalnice comploturi și violente
izbucniri ale mulțimii manipulate.
Istoria-reconstituire tinde să privească domeniul
drept știință de sine stătătoare, aproape ca științele
exacte. Aceasta și-a avut apogeul în curentul pozitivist
(din secolul al XIX-lea, cu prelungiri până astăzi), care
a așezat în centrul acestui tip de istorie ideea reconstituirii a ceea ce a fost exact „așa cum a fost” (Leopold
von Ranke). Scopul acestei istorii nu este acela de a da
sens societății, ci de a pătrunde în trecut de dragul trecutului, de a trăi prezentul oamenilor din trecut, de a se
rupe de prezent, de toate prejudecățile, ideile și idealurile prezentului, pentru a reînvia o lume (sau lumi) cu
propriile prejudecăți, idei și idealuri. Această istorie împinge cercetarea spre surse, afirmând că nu se poate
cunoaște trecutul altminteri decât prin izvoare, urme,
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mărturii.
În fine, istoria ca o deconstrucție este pentru unii
istoria critică, deși cea mai critică formă de istorie,
de discurs istoric a fost cea pozitivistă (mai ales în
faza sa finală), în cadrul căreia nimic neverificat,
nimic ipotetic, nimic imaginar, nimic legendar și
nimic aproximativ nu era acceptat. Deconstructiviștii acceptă și istoria-construcție și istoriareconstituire, cu condiția de a face loc în cadrul lor
deconstrucției, regândirii oricărei abordări trecute,
cu metode noi, critice. Vechile metode sunt deconstruite, încât orice operă istorică din trecut este
„distrusă” în piese disparate, care, reanalizate prin
prisma noilor metode, sensibilități, viziuni, ajung să
fie recompuse într-un ansamblu nou, ispititor și
înșelător în același timp. Istoria ca deconstrucție nu
abandonează căutarea adevărului lumilor trecute,
dar așază adevărul într-un context foarte larg, ceea
ce îl relativizează adesea nepermis de mult, lovind
în specificul discursului istoric autonom.
Ce raporturi epistemologice există între teoria postadevărului și noile forme anistorice de relevare a trecutului? Într-o societate definită drept a post-adevărului,
nici fenomenul fake news și nici istoriile scrise după voia
fiecăruia nu sunt ele însele post-adevăruri, ci
consecințe ale unei elite educate în funcție de post-adevăr și de opiniile (foarte variate) despre acesta. Iar conceptul de post-adevăr, transpus într-o manieră de
înțelegere a vieții, scoate în prim plan – conform
definițiilor din dicționare – „o cultură (spirituală) în
care apelurile la emoții tind să prevaleze asupra faptelor și asupra argumentelor logice” sau, altfel
spus, o lume „în care faptele obiective sunt mai
puțin influente în a modela opinia publică decât
apelurile la emoție și la credința (convingerea) personală”. Aici, în formularea respectivă („post-adevăr”),
prefixul „post” (=după), mai degrabă decât să se refere
la un moment temporal de după o situație specifică sau
de după un eveniment – precum în expresiile „după război” sau „după amiază” – a primit înțelesul de „a
aparține unui timp în care respectivul concept (pe lângă
care este pus prefixul „post”) a devenit neimportant sau
nerelevant”. Nuanța aceasta își are originea pe la mijlocul secolului al XX-lea și a fost folosită în formulări
precum „post-național” sau „post-rasial” (vezi, sub voce,
Collins English Dictionary. Copyright © HarperCollins
Publishers și Oxford English Dictionary. Copyright ©
Oxford University Press, în cele mai recente ediții). Datorită acestui înțeles nou și neasimilat de mulți (prin care
prepoziția în cauză nu mai introducea, ca de obicei, un
complement circumstanțial de timp ori de loc, un atribut
care să arate originea, descendența etc.), se confundă
azi post-modernismul (curent cultural) cu post-modernitatea (etapă în istorie, începută prin anii ’60 ai secolului al XX-lea în Statele Unite și prin anii ’80 ai aceluiași
secol în Europa Occidentală). Astăzi, omenirea a
depășit post-modernismul din literatură, ajuns și el un
fenomen înregistrat istoric și predat în universități diacronic. Literatura numită post-modernă presupune, pentru înțelegerea sa, un orizont larg de cultură generală,
deoarece se caracterizează prin ceea ce criticii literari
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numesc „intruziunea extra-literarului în textul literar”. Iar
între aceste elemente „extra-literare” din textul literar,
principalul este – într-un mod perfect explicabil – istoria,
fapt care a condus la numeroase analize teoretice-critice privind relația dintre istorie și ficțiune. În prezent,
unii teoreticieni pretind că trăim o epocă numită „Modernism critic” (Critical Modernism), deși, după anul
2000, s-a impus, într-o foarte rapidă succesiune, ideea
că suntem în „societatea digitală” sau „lumea digitală”
(Digital Society World). Mai recent, se vorbește de un
patrulea val, copleșitor, numit „lumea inteligenței artificiale” (în original, într-o vreme când mai toate cuvintele
se prescurtează – și nu doar în SMS-urile scrise de
adolescenți – A. I. World). Anumite teoretizări de ultimă
oră sunt și mai îndrăznețe, aruncându-ne într-o lume
care, până nu demult, părea absolut fictivă. Astfel, raportat tocmai la progresul tehnologiilor de comunicare
și la manipularea prin comunicare, aflăm, stupefiați, că
noi înșine suntem complet alții sau complet altceva, că
am devenit „post-umani”.
Prin urmare, nu este de mirare că, în acest carusel
de „lumi” aflate într-o amețitoare succesiune, societatea
este complet dezorientată, că se schimbă rapid abordările, că se abandonează căile bătătorite, că se confundă planurile și că se suprapun formele de
cunoaștere și de investigare a realităților „palpabile” prezente, trecute și viitoare ori virtuale (din trecut, prezent
și viitor). Folosirea până la erodare a conceptului de
post-adevăr pentru a defini și explica societatea și, mai
ales, cultura contemporană a condus dezbaterea spre
noțiuni ca responsabilitate, etică și alegere nu doar în
literatură (arte), ci și în științe. În acest context, este firesc ca cercetătorii de meserie ai trecutului să discute
și despre „selecția” informațiilor relevante din trecut,
despre „alegerea” lor din noianul de date reale, dar banale, nesemnificative, mărunte, precum și din noianul
de date false, mincinoase, contrafăcute. Conceptul de
post-adevăr, așa cum a fost el teoretizat prin anii ’70 ai
secolului al XX-lea și continuat la începutul anilor 2000,
nu susține efectiv relativizarea adevărului istoric și nici
nu acceptă posibilitatea prezentării lumilor din trecut
după libera voință a cuiva, deși pledează pentru istoria
înțeleasă ca narațiune („povestire”) sau ca discurs,
fiindcă istoria scrisă este ulterioară istoriei petrecute.
Aici disocierea este una clasică, demult conștientizată,
cum spuneam, între istoria-realitate și istoria-discurs,
între istoria ca viață trăită și istoria ca viață reconstituită.
În această abordare a celor două tipuri de narațiune –
cea literară (ficțională) și cea istorică (bazată pe conceptul de adevăr) – s-a subliniat apăsat că, în ciuda deosebirilor dintre ele, ambele se bazează pe selecție și
pe combinarea (îmbinarea) elementelor selectate.
Numai că selecția aceasta se face în funcție de o serie
de parametri (idei inoculate prin educație, interes, nivel
de cunoaștere și de specializare, de informație, comandă socială, implicare politică etc.) care, în cazul istoriei, ajung să vicieze rezultatul. Pentru ca „vicierea”
aceasta să tindă spre zero sau spre nivelul minim posibil, este nevoie de implicarea în ecuație a aspectului
etic, a responsabilității istoricului. Or, la noi, încă din secolul al XVII-lea, Miron Costin, în lucrarea istorică „De
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neamul moldovenilor”, se dovedește conștient de responsabilitate, implicând astfel aspectul etic: „Eu voi da
samă de ale mele, câte scriu”. De atunci (dar, din câte
se știe astăzi, chiar și de mai devreme) ne-a rămas în
istoriografia românească acest legat, de care cei mai
de seamă istorici, indiferent de epocile în care au trăit
și de curentele culturale pe care le-au ilustrat, au ținut
seama. Rezultatele au fost – după cum era și este de
așteptat – variabile, dar discuția despre responsabilitatea istoricului (responsabilitate acceptată cu sfințenie
sau repudiată în mod cinic) nu a încetat.
Dincolo de aceste abordări culturale, filosofice, literare, etice, rămân de stabilit statutul contemporan al istoricului „de meserie” și, mai ales, formele de existență
și de manifestare a istoriei ca disciplină de studiu sau/și
ca știință (formă de cunoaștere). Istoria-discurs înseamnă, în continuare, cercetarea și diseminarea
trecutului omenirii în ansamblu și/sau al
comunităților umane, privite în spațiu (pe zone geografice) și în timp (în diacronia lor). Scopul istoricului ca specialist este descoperirea și relevarea
adevărului istoric (în fapt, a unui adevăr parțial) cu
ajutorul metodelor verificate și consacrate ale disciplinei istorice. Așa cum cercetarea în fizică o
poate face, cu statut deplin autorizat, fizicianul, cercetarea istorică o poate face, de regulă, istoricul,
adică acela care are „meseria de istoric” (Marc
Bloch). Deopotrivă specialiștii și amatorii în istorie au
fost tentați de admirabile, fascinante și atractive
construcții sau deconstrucții, dar ele se situează în afara
științei istorice, pentru că pun între paranteze sau așază
în plan secund adevărul istoric Pe de altă parte,
fetișizarea adevărului, absolutizarea forței istoricului de a reconstitui trecutul, de a reînvia lumile exact
„așa cum au fost” sunt la fel de neproductive, conducând la discursuri la fel de neistorice ca și cele
dintâi. Istoria rămâne realitatea trecută, iar istoriografia este discursul (narațiunea) despre realitatea
trecută. Ele nu se vor suprapune perfect niciodată –
ceea ce a fost nu se mai întoarce întocmai, orice am
face noi – dar nu se pot nici îndepărta una de alta, contrapune una alteia. Dacă, totuși, o asemenea contrapunere devine dominantă, atunci, deși realitatea trecută
rămâne constantă (ceea ce a fost nu se mai poate
schimba), imaginea sa actuală nu mai este istorie-discurs sau istorie-narațiune ori istoriografie, și ajunge să
fie eseu, roman, poezie, teatru, politică, film, artă plastică, muzică etc. De aceea, istoricii, ca specialiști
instruiți ai unui domeniu bine definit, au obligația
profesională de a cerceta trecutul cu metodele consacrate, acceptate, verificate („științele auxiliare ale
istoriei”, cele clasice și cele moderne) și de a scoate
la lumină adevărul unei/unor lumi, atât cât este el
omenește posibil. Istoricul nu trebuie să investigheze trecutul ca să demonstreze o idee preformată
despre lume, ci să ajungă la o idee despre lume în
urma „anchetei” sale. Dacă investigatorul (specialist
ori amator) pornește la drum cu ideea demonstrării unei
idei preconcepute sau cu ideea demontării unei
construcții/reconstituiri mai vechi, doar de dragul
originalității, al noilor sensibilități de abordare, al
PRO
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modernității și mondenității, al judecării unor fapte din
trecut prin grilă contemporană și scoate din această întreprindere criteriul adevărului, atunci rezultatul său nu
va fi o operă de istorie, ci una de eseistică, de literatură,
un scenariu de film, un discurs politic, un produs artistic
etc. În accepțiunea istoriei ca disciplină de studiu și
formă de cunoaștere contemporană, istoricii de meserie
au menirea să reconstituie trecutul debarasați de orice
comandamente ale prezentului, cu singurul scop de a
scoate la lumină lumile de odinioară în forme cât mai
apropiate de realitatea lor genuină. Acest tip de reconstituire veridică scoate în evidență și ideile-forță ale
societății aflate în atenție, idealurile sale, năzuințele,
urile, dorurile, visele oamenilor de atunci (dincolo de
orice utilitate a lor pentru prezent și viitor), dar o face
prin spirit critic, cântărind sursele, comparându-le, analizându-le, decelându-le pe cele false sau îndoielnice
de cele autentice. Firește, aceasta nu înseamnă că sensibilitatea contemporană nu influențează discursul istoric, numai că trebuie s-o facă în limitele disciplinei
numite istorie. De exemplu, când alte științe au făcut
pași mari în cercetare, când s-a ajuns la epocale descoperiri și invenții revoluționare, când investigarea din
disciplinele sociale și umaniste s-a aplecat spre domenii
neabordate în trecut, și istoricii s-au adaptat. De la istoria evenimențială și politică, de la studiul violenței și al
conflictelor, de la succesiunile de regi, președinți, premieri și guverne (guvernări), s-a ajuns la relevarea vieții
cotidiene, a mentalităților, a imaginarului, a alterității, a
minorităților, a frontierei, a marginalilor, a formelor de
comunicare, a drepturilor omului, a relațiilor și orientărilor sexuale, a realității de gen etc. Chestiunea lărgirii
permanente a orizontului de cercetare istorică, de extindere a tematicii și a modalităților de abordare este
una reală și de dorit. Ea face parte din dinamica oricărei
discipline. Numai că nu trebuie abordate noi teme cu
scopul de a legitima o realitate contemporană și nici cu
cel de a distruge un discurs istoric precedent, ci doar
cu acela de a te apropia cât mai mult de realitatea din
trecut studiată.
Prin urmare, pledoaria mea pentru tipul de cercetare istorică critică se raportează permanent la
noțiunea de adevăr istoric, cu scopul conservării
disciplinei/științei numite istorie, al statutului său
autonom, de sine stătător. Sugestiile și pledoariile
de abandonare a căutării adevărului (parțial și relativ, cum ne este nouă accesibil) sunt ademenitoare,
dar ele dislocă, pulverizează și desființează disciplina istorică. Este drept că cercetarea realității „pe
felii”, în funcție de anumite diviziuni destul de artificiale, ne privează adesea de viziunea globală, de
perceperea plenară a lumii, în integralitatea sa. Pe
de altă parte, regulile cercetării din diferitele domenii (științe, specialități, discipline) particulare pot
părea multora rigide, artificiale și seci. Dar – s-a dovedit asta cu prisosință de-a lungul mileniilor –
abordarea studiului vieții fără reguli și cu intenția
cuprinderii concomitente a întregii realități este imposibilă, pe de o parte și creatoare de iluzii primejdioase, pe de altă parte. Ca oameni, suntem ființe
mărginite și menite să abordăm lumea pe domenii,
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fiecare cu „marginile” lor. Asta nu înseamnă că nu
trebuie să și visăm, să ne imaginăm lumea drept
cosmos sau haos, după preferințe, să construim
lumi paralele și infinite sau să încercăm să „prindem” realitatea în întreaga sa complexitate. Pentru
oameni sunt mult mai ademenitoare iluzia decât
realitatea, visarea decât starea de veghe, imaginea
artistică decât descrierea frustă, limbajul artistic
decât cel științific. Câțiva eseiști, poeți, romancieri ori
regizori buni ai omenirii au lăsat în opinia publică universală imagini ale lumilor trecute de zeci de ori mai vii
decât acelea cuprinse în cele mai bune lucrări ale celor
mai mari istorici. Richard al III-lea al lui Shakespeare,
Mircea cel Bătrân al lui Eminescu, Nero al lui Sienkiewicz, Filip al IV-lea cel Frumos al lui Maurice Druon sau
Decebal al lui Sergiu Nicolaescu sunt mai clari în mințile
publicului decât imaginile personalităților respective
reînviate de istorici, cu mijloacele lor „plicticoase” și
„exacte”. Numai că trebuie să-i avertizăm pe cititori, pe
ascultători și pe privitori că procedăm așa, că părăsim
„regulile jocului” (recte ale domeniului) și că nu mai
facem istorie ca cercetare, ci istorie ca visare, ca eseu,
ca film, ca propunere, ca provocare, ca iluzie etc. Altminteri îi amăgim pe oameni, îi îndreptăm pe căi eronate și, în final, distrugem domeniul numit istorie, la
construirea căruia au lucrat generații întregi de istorici
onești, savanți, erudiți, plini de har. Cu alte cuvinte,
toate abordările au loc și trebuie să existe în Cetate, dar
la modul onest, cu avertizările necesare, cu „instrucțiuni
de folosire”.
Oricine poate studia și cunoaște trecutul – pe
baza imensei bibliografii care există – dar nu oricine
îl poate cerceta. Cercetarea trecutului nu se poate
confunda cu pasiunea pentru trecut, cu memorarea
datelor din trecut și nici chiar cu studierea trecutului. Cercetarea înseamnă – cum spuneam – „anchetarea” lumii de odinioară prin mijlocirea surselor, iar
sursele nu se lasă cunoscute de la sine, ci doar în
urma unor complicate și laborioase specializări.
Scopul nu este cunoașterea cât mai exactă a ceea
ce ne transmit sursele, ci reconstituirea cât mai
exactă a fragmentului de trecut asupra căruia ne-am
aplecat. Dar fără studiul dificil al surselor, fără descifrarea acestor surse (cele mai multe „ascunse” minții nepregătite) trecutul se pierde în neant, iar disciplina
numită istorie, în accepțiunea sa de domeniu al
cunoașterii omenești, dispare. De aceea, pledoaria
mea nu este contra unor abordări, contra unor școli
istorice sau numite „istorice” și nici contra unor
persoane și personalități preocupate de trecut, ci
este – simplu – o pledoarie pentru istorie și pentru
istoric, pentru acea Istorie privită ca formă de
cunoaștere a vieții oamenilor în funcție de criteriul
adevărului și pentru acel Istoric care este specialist.
Cunoscând viața oamenilor trăitori în trecut și după
criteriul acesta vetust al adevărului omenesc, vom
fi și mai fascinați de mituri, de legende, de vise, de
ispitiri, de iluzii și de speranțe – fără de care viața
noastră ar fi de neconceput –, dar o vom putea face
deplin conștienți de acest lucru.
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tezaţi prunci, sau în plângerile din cimitire, în viaţa de
fiecare zi a poporenilor anonimi!... Astfel că putem numi
conştiinţa un fel de persoană desăvârşită!... Asta nu înseamnă că nu putem întâlni şi o umbră a conştiinţei, dezinvoltă, care nu de puţine ori poate lua dimensiunea
unui popor, sau chiar a lumii de pretutindeni... Sigur, fireşte, există şi o conştiinţă naţională, bine, sau mai
puţin bine conturată în istorie, aşa cum există, desigur,
infinite conştiinţe personale, diferit însprâncenate!...
Trebuie să spun că eu nu cunosc, în
amănunte, biografia, de ieri şi de azi, a
doamnei Magda Ursache... Dar cunosc, cât de cât, diverse fapte ale
gândirii sale, legate de realitatea
actuală... Impulsurile morale ale
condeiului domniei sale m-au
repezit cu gândul spre destule
luări de atitudine – ale unor cărturari români! – în faţa unor depresii ale istoriei noastre!...
Chiar dacă unii cărturari au fost
mai circumspecţi, chiar dacă
alţii au tăcut, din varii motive, au
fost multiple cazuri când adevărul n-a fost ţinut sub preş... Aş
da doar un singur exemplu,
care a cutremurat România:
moartea lui Nicolae Iorga!... Iată ce
găsim – printre altele! – într-o scrisoare a lui Alexandru T. Stamatiad
către Perpessicius... Repet: e vorba de
asasinarea lui Nicolae Iorga... „Universitatea
a tăcut. Biserica a tăcut. Magistratura a tăcut. Armata a
tăcut. Societatea scriitorilor români a tăcut. Presa a
tăcut. O ţară întreagă a tăcut. Îmi ascund capul în mâini
de atâta ruşine...”
Sigur, timpul de astăzi este rezervat: nu este pasionat de crime! Este, însă, fermecat de imaginaţia buzunarelor! Şi de magia climei de peste mări şi ţări!
Repet: Magda Ursache nu fuge de ea însăşi. Da. Şi
nu tace.
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Iată o scriitoare care nu fuge de ea însăşi! Nici de
trecutul ei! Şi nu vrea să fugă nici de viitorul ei! Şi chiar
doreşte să fie astăzi cum a fost şi ieri, şi cum va fi şi
mâine! Cum este încântată de viaţa ei, limpede, de ieri,
de Profesorul care i-a fost bărbat, e sigură că după plecarea lui în lumea de Apoi, el trăieşte în sufletul şi în
conştiinţa ei!... Aşa că n-are cum să se despartă de ea
însăşi. Aşa că nu are cum să se adapteze la energiile
mereu schimbătoare ale politicăriilor fiecărei zile. Într-un
anumit fel, este o dogmatică! Nu predă
lecţii de moralitate, dar nici nu primeşte... Cum Profesorul trăieşte în
inima ei, ea n-are cum să moară
vreodată!... Aşa că nu se teme
de viitor, cum nu se teme nici
de trecut! Pentru că n-a dispreţuit oamenii, şi nu-i dispreţuieşte nici azi!... Dar,
dogmatică fiind, e plină de un
fel de lehamite faţă de hora
celor pe picioroange teatrale,
care îi obligă pe aceştia să
cultive valorile, care, pentru
ei, nu fac doi franci!
Conştiinţa sub acoperire a
unor actori pe picioroange
economico-politice o încântă:
aceştia au bunul-simţ (era să
spun zimţ!) să gândească logic tot
ce este ilogic, dar doldora de multilaterale avantaje... Ei, da, prefăcându-se
– aceşti bipezi! – că duc în fericire sfântă
viaţa pe care deja o duc!... O duc, da, deja visându-se
între graniţele paradisului Costa Rica...
Întregul univers e plin de idealuri, desigur, numai că
ele sunt multicolor colorate, ca să nu spun vopsite!...
Istoria conştiinţei unui popor o descoperim, poate în
primul rând, în basme, în balade, în scrieri bisericeşti,
în icoane pictate pe lemn, sau pe altarele unor lăcaşuri
sfinte, în crucile din cimitire, în hore, în sărbătorile cu
lăutari, de la nunţi şi cununii, în slujbele în care sunt bo-
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Dragă C. Stănescu,
Dezinvolt cum vă ştiu, „cititor nesătul de reviste”,
cum vă recomandaţi, de la „Idei în dialog” (mai apare?)
la „22” şi „Apostrof”, de la „România literară” la „Realitatea evreiască”, de la „Mişcarea literară” la „Oraşul” lui
Mircea Popa, de la „Discobolul” la „Forum V”, de la
„Conta” de Piatra Neamţ la „Caiete silvane” de Zalău,
de la „Nord literar” la „Sud”, din Bolintin, oferiţi un ghidaj
necesar prin vălmăşagul de publicaţii, câte-n lună şi în
stele, răsărite de la Bistriţa la Găeşti şi Bucureşti, de la
Baia Mare şi Focşani la Râmnicu-Vâlcea şi Râmnicu
Sărat, nu fără să avertizaţi, mucalit: „Aşadar, ţineţi ochii
pe Vaslui că acesta e viitorul culturii” (Jurnal indirect, 2,
2006- 2014, Editura Academiei Române, 2014, p. 21).
Ghid, călăuză, şerpar, fără efort maxim? Părere! Dar,
cosi e se vi pare, după Pirandello. Relaxat ori detaşat
nu sunteţi şi nici nu se prea poate: „Mare curaj să mai
pui azi la cale editarea unei noi reviste; şi mai mare să
o şi arunci pe piaţă!” Curajul maxim e să semnalezi cu
risc ce-i DE CITIT şi ce-i DE NECITIT, pe cei care sar
coarda şi calul, afirmând cât e de marxistă „Cultura” lui
Buzura sau ce „gargară corect-politic-resentimentară”
conţine „Observatorul cultural”, ce este banal, pretenţios
ori sună a gol. Sfera revuisticii e uriaşă. Am fost tentată
şi eu de un Jogging prin mass media, am presărat prin
trenuri şi autobuze, pe colinele 7 ale Ieşilor şi pe ţărm
de mare o dâră de publicaţii de tot soiul, de multe ori
mai nocive decât „hipnovizorul”. Am renunţat să le consum, după ce Petru m-a ironizat: „Iarăşi citeşti reviste
proaste?” Mă aflam lângă patul lui de spital, în clinica
blestemată „Parhon”, unde a fost împins în moarte.
L-am ascultat, lăsându-le în urmă pe cele mai multe.
Dreptu-i că sunt puţine cele care „nasc teme şi idei”.
Domnia voastră aţi rămas devotat presei, iar presa
v-a mulţumit în felul ei: Jurnal indirect e, în fapt, o diagnoză a literaturii postsocialiste (uneori nu-i optimistă, alteori îi prea), o completă istorie literară, care nu omite
pe nimeni şi nimic: nici pe Paul Goma, nici pe exilaţii
nedrept absenţi din istorii literare (deschid paranteza:
N. Florescu a făcut ce s-a putut în revista sa, „Jurnalul
literar”, consacrat exilului exilat din istorii literare, dar şi
în editura cu acelaşi nume, pentru Vintilă Horia, pentru
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Al. Busuioceanu, Amăriuţei sau Ştefan Baciu şi alţii şi
alţii, ca să fie, în fine, aşezaţi la locul lor de drept, închid
paranteza), nici pe savantul Edgar Papu, prezentat de
critici care-şi dau cu părerea înainte de-a se informa,
ca diriguitor al scribălăilor PCR, scoţând panglici tricolore pe nas. Şi, cum acoperiţi tot spaţiul literar carpatin,
aţi găsit, poate, în „Spaţii literare”, revista de la Râmnicu
Sărat, scrisa lui Virgil Diaconu, din Albul şi cenuşa unei
zile obişnuite: „Fireşte, viaţa noastră poate să nu fie banală, însă un jurnal banal este o crimă literară.” Nu, nu
sunteţi – wow! – un criminal. Jurnalul dvs. e altfel. E original şi nu numai pentru că diaristul nu-şi datează însemnările. Credeţi-mă, am citit multe jurnale tocând
degeaba hârtie. N-am pentru ele „papilă lecturativă”,
cum o numeşte Valentin Talpalaru, alt storcător de gazete, în „Convorbiri literare”. Papilele astea mai slăbesc
cu vârsta (à propos, mulţi ani pe rod literar vă doresc!),
nu şi cele ale cititorilor avizaţi, care ştiu pe ce să se
oprească. N-aş citi, în „Euromuseum”, jurnalul lui Virgil
Mazilescu, contabilizând vodka (apşoara) băută în
2 septembrie, 1984, protocron al cântării „Mamă, sunt
beată!”, care ne sparge urechile pe transportul
comun(itar).
Mă voi referi la primele 333 de pagini (din cele 666,
cifră apocaliptică). Un „prietin”, ştiindu-mă de-o vreme
în braţe cu cărţoiul dvs., m-a certat că aş citi cărţi atât
de groase. I-am răspuns că o carte bună nu-i neapărat
una cât o lamă de ras, s-o termini în metrou, de la
gară-n Piaţa Sudului, cu peron pe dreapta. Şi, pentru
că mă laud că am citate pentru toate împrejurările, i-am
dat amicului unul din Camil Petrescu: „Românii e deştepţi... lor «să le spui în rezumat», nu e nevoie de cărţi
groase”.
Dragă C. Stănescu, cu lada de zestre culturală doldora şi cu o putere de a reacţiona pe măsură, treceţi de
la prăfuite tomuri la ziarul de alaltăieri; sunteţi disponibil
pentru teme diverse, actuale şi inactuale, multe tabu,
pentru stiluri diverse, pentru personalităţi diverse. Sunteţi deschis spre debutanţi, dar şi spre Zoe DumitrescuBuşulenga ori Daniel Cristea-Enache, „ce despoaie o
carte până la piele şi sânge” (p. 237). Pe o rază de cel
puţin două secole, balansând, balansând... Cum face
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favorita dvs. Ioana Pârvulescu, ieşind din corsetul de
veac XIX pentru zborul liber cu parapanta.
Despre corupţie pare că ştiţi tot. Ne explicaţi ce înseamnă ea în lumea literară: răsturnarea scării valorilor,
mediocrii şi veleitarii aburcaţi, prin cronici de casă, ca
să nu le spun de gaşcă, pe primele trepte, în dauna numelor cu adevărat importante. Cei ce se lasă pervertiţi
moral se înmulţesc. Banii n-au miros? Dar cel care-i ia
miroase rău. I-aţi tras o pleasnă lui Alex Mihai Stoenescu, neinspirat în a fi dornic să scrie istorie românească pe bani becali. Ca să intre în graţia futbolierului
(placu-vă, machedoane?), i-a trecut pe lista sa de legionari pe Blaga, pe Voiculescu, pe Arghezi chiar. Şi
câte cedări nu s-au făcut pentru paralele lui Vântu-SOV
sau pentru cele venite de peste ocean! Presa on line
din 26 oct. 2018, aşapteadimensiune.ro, reia ştirea despre cei aproximativ 670.000 de euro obţinuţi de la cărturarul „fin” Vântu de Mircea Dinescu, aşa cum scrie în
dosarul FNI. În ce-l priveşte pe un magnific al minţii, o,
dacă un preşedinte te face tâmpit e indicat să nu clipeşti, altfel rămâi fără loc în aeronava prezidenţială.
TRU, în „Idei în dialog”, publicaţie din care n-aţi lăsat să
vă scape un număr, alcătuieşte un encomion pentru „invincibilul” Băsescu, „ereticul care nu arde şi se întoarce
înjurând de pe rug”, că l-ar invidia toţi cei care ne condamnau la optimism revoluţionar în „Scânteia”. L-a întrecut doar fostul ministru al Culturii, Toader Paleologu,
scriind un discurs îndrăgostit despre „pleaşca” Băsescu:
„un noroc ce a căzut peste noi”. Şi câţi nu aleg acum
între un om cu carte şi un om cu case, preş. „Kiwi”, care
şi-a pus umărul la greu ca să-şi ia ţara înapoi?
Dvs. scoateţi la înaintare argumentele lui Christian
Crăciun. Profesorul ploieştean vede intelighenţia foarte
departe de middle class, de cititorul pur şi simplu. Consum popular de cultură: zero. Deplângeţi pe dreptate
dispariţia colecţiei BPT, a bibliotecilor de cartier şi săteşti, a caselor cărţii. Dar eu văd şi reversul medaliei: la
sate, cărţile se vindeau bucăţi, nu la bucată. Voiai
săpun, Dero, chibrituri, ţi se servea un fascicol din nu’ş’
ce autor agreat „sus”. Muncitorii erau ţinuţi cu forţa,
după program, să-l certe pe Octavian Paler pentru Un
om norocos, deviat de la linia partidnică. Cât despre
cărţile topite, scoase din librării şi din biblioteci, ale fugarilor din lagărul democraţiei populare, o, noxa topitului
nu s-a vindecat. Humanitas a topit cărţile lui Goma, pe
motiv că nu se vând. În Rusia lui Putin, strada Bolşaia
Kommunisticeskaia a devenit strada Soljeniţîn; la noi,
Omul din Calidor (la p. 288, numiţi „eseu recuperator”
ce a scris Petru Ursache sub titlul Mana sau zariştea
copilăriei la Paul Goma) continuă să fie publicat pe
sponci. Cel numit de Eugen Ionescu Soljeniţîn român
nu intră în manual.
Animatorii utopiei comuniste erau hrăniţi de Gospodăria de Partid, în timp ce Radu Petrescu citea la lampa
cu gaz, se încălzea la soba cu plită, undeva, în Prundul
Bârgăului. Fapt de netăgăduit: s-au scris cărţi bune sub
regimurile roşii, Ochiul şi lucrurile rămâne cea mai bună
carte a lui Andrei Pleşu, atipicul Niculae Gheran a făcut
sub comunişti carieră culturală, gheranjând pe aculturali. Aşa este, dar nu numai „Editura Schizo-politicos”,
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cum îi spune I. Viştea într-un poem – samizdat, era politică. Toate erau, mai ales cele din provincie. Nu aveai
BT-ul editorilor socialişti, nu vedeai lumina tiparului.
Sau, mai rău, manuscrisul, dactilograma erau confiscate de Securitate, duse acolo chiar de redactori ca
Z. Ornea.
Spuneţi că Mihail Kogălniceanu cerea să fie judecată „cartea, iar nu persoana scriitorului”. Daţi-mi voie
să vă contrazic. Compromisul urâţeşte scrisul, v. Mitrea
Cocor. Ce a făcut şi face politica din scriitor, chiar dacă
scriitorul e mare, nu-i de eludat. Re-repet: biografia e
mai greu de scris decât bibliografia. Cât despre solidarizarea scriitorilor, mai bine n-o mai pomenim. Războiul
scriitorului român contra scriitorului român a trecut de
suta de ani şi parcă s-ar merge dintr-un război în altul.
Numai că, de la realism-socialist, am ajuns la suprarealism... socialist. Mai ales cei fără valoare sunt „târâţi cu
sila în «războaie» ce nu sunt şi ale lor, ci ale urmaşilor
urmaşilor lor” (lucr. cit. p. 174). Ca să nu mai rămână
piatră de piatră şi statuie de statuie, contra „deocheaţilor”, ca Eliade, Cioran, Crainic, Ţuţea, Călinescu (a
cărui „monumentală întreprindere” e făcută praf), ordinul de front cere să li se scurteze viaţa operei. Mania
contestărilor îi cuprinde pe zoili, chiar postmodernismul
fiind declarat mort. Dar cine a pălmuit mortul? Şi cum
unii au fost şi sunt mai egali decât alţii, Sebastian e
„înger martirizat”, iar Nae Ionescu „demon”. Cele mai
stupide etichetări le obţin o capodoperă, Mioriţa, şi poetul naţional, peste care un detractor trage satisfăcut fermoarul, ca peste un cadavru, iar alt detractor îl închide
în debara. „Lipsa de măsură, spuneţi, e deplorabilă”. În
„România literară”, Eugen Negrici îi punea la punct pe
eminescolatri şi ale lor clişee, găsind soluţia: „un deceniu de tăcere” pentru Eminescu, iar Mircea Cărtărescu,
care are şi el destui cărtărescolatri, voia să-l lăsăm pe
poet să doarmă-n pace. L-a salvat (ca-n poemul lui Dinescu, Grâu păzit de maci, „Poetul dacă doarme netulburat de flori, treziţi-l voi prieteni că vin secerători”)
replica Gabrielei Gavril din „Timpul” ieşean: „dacă gândim astfel, atunci aproape toată literatura română ar
putea fi lăsată în somnul cel de veci”. Iar „secerătorii”,
lipsiţi de uzul raţiunii, însă plini de prejudecăţi, împlu
câmpul.
Mereu în vervă ideatică, Dvs. sunteţi exploziv faţă
cu „noii revizionişti” (neoproletcultişti, aş adăuga eu),
care dau verdicte înainte de a se instrui. Şi nu vă e
teamă să călcaţi pe terenuri minate, ca protocronismul
lui Mihai Ungheanu, asasinarea lui CZC, în ’38, Noica
„al 10.001-lea legionar”, înscris în mişcare după
această asasinare, presupusa „îndrăcire” a lui Sorin Lavric, abordând tema mult controversată: Noica şi mişcarea legionară. Şi pentru că semnalaţi mereu ce-i
important de citit, m-aţi trimis la „Meandre”, revista din
Alexandria, unde cărturarul Iordan Datcu spulberă
acuza că Noica n-avea o părere bună despre beletrişti
şi că „îi privea mefient şi depreciativ pe scriitori, în genere, pe literaţi”. Cercetarea pe care se sprijină experimentatul editor de la fosta Minerva, Noica. Repere
bio-bibliografice, a lui Stan V. Cristea, arată convingător
ce mult a scris Noica despre poeţi, prozatori, critici. ResPRO

viața după viață
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pectul meu pentru o astfel de cercetare! Cel care a spus
Adio literaturii şi literaţilor contemporani, declarând că
nu i-a citit şi că n-are de gând s-o facă, nu e Noica, e
Adrian Marino.
Pe Ion Cristoiu îl admonestaţi când afirmă că n-ar fi
obligatorie cultura pentru un presar, că presarul nu-i
obligat să formeze, mai ales cel de mediu privat. Dar ignoranţa duce unde vedem că duc şcoala miniştrii Învăţământului. Şi pentru că suntem în 1 noiembrie 2018,
trebuie deplâns faptul că, în urmă cu 25 de ani, în 1993,
a plecat dincolo eminescologul Mihai Drăgan, distrus
de cabala mediocrilor din „Cuza”, ajutaţi de nepăsarea
lui Paul Cornea, reîmputernicit de valul reformelor ca
adjunct al ministrului Şora. I-am dedicat un docu-roman,
Universitatea care ucide. Mottoul? „Pentru ca moartea
ultimului eminescolog al Universităţii «Al. I. Cuza», profesorul Mihai Drăgan, să rămână de neacceptat. Şi pentru cei care l-au plâns, dar şi pentru cei care l-au ucis.
Să zicem pentru ultimii: Iartă-i, Doamne, că n-au ştiut
ce fac.”
S-a „reinventat”presa? Dacă e vorba de lipsa de cultură din tabloide, da. Dacă e vorba de credibilitate, ba.
CTP, într-un moment bun, scrie că „ziaristul, ca şi securistul” dezinformează. Zvonul, bârfa, fabulaţia bat informaţia. Jurnal indirect mi-a readus în minte căderea
Plevnei, prematur anunţată de „Naţiunea română” a lui
Fr. Damé, prin celebra telegramă cifrată, stil Caracudi,
uşor de descifrat: „Médoc fini, Votca, Ţuica dedans”,
adicătelea: „Plevna luată. Ruşii, românii înăuntru”. Urmarea? Gazeta s-a suprimatără. Fake news-urile or fi
invenţie a secolului XIX, dar în XXI s-a bătut recordul:
deţinem un toptan lamentabil de ştiri false, ieşite de sub
aripa găinii născătoare de pui vii. Până unde şi câtă
vreme? În acest context, „Istorie şi civilizaţie”, revistă
vie, susţinută de combatanţi destoinici, „n-a abandonat
(...) idealul civilizator şi misiunea educativă înaltă (...)”
(passim p. 257). Şi încă: „Nu e doar o revistă de istorie,
ci despre istorie, cu întreaga faţă întoarsă către prezent”. Tonul dvs. e tranşant, în felul lui Octavian Paler,
care vedea România noastră ca „gara fără trenuri”:
„Când s-o sparge sticla (televizorului, n. mea Magda U.)
pe care cu toţii jucăm sau s-o rupe frânghia pe care
dansăm om vedea ce se va întâmpla. Până atunci, o
revistă ca «Istorie şi civilizaţie» se chinuie cu mare succes pentru cine o citeşte să ne ţină cu ochii deschişi şi
mintea trează: cu alte cuvinte, o revistă ce ne învaţă să
nu ne lăsăm minţiţi, păcăliţi şi înşelaţi de jocul la care
participăm ori doar asistăm.”
Dragă C. Stănescu, am ajuns cu scrisoarea (cronica) mea „la jumătate”. Închei cu urarea: să aveţi parte
acum şi la mulţi ani de bookuria unei prese de calitate.
Şi poate că, în fine, timpul n-o mai avea răbdare nici cu
zoilii, nici cu femioşii.
Voi reveni.

viața după viață

Iaşi, 1 noiembrie, 2018

PRO

Onisim Colta - Gând despre cunoaștere
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Liviu Ioan Stoiciu

ÎNCHID CAPITOLUL. „MĂ VOI LĂSA
DE SCRIS”. TOTUL E VÂNT
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șantierului și de contabilul șef, nu sunt găsit,
bineînțeles. După ora 13.30, șantier până la 17.30.
Renunț la masa de seară, dau bonul de cantină unui
tânăr necunoscut. Dau gazdei mele 150 de lei – totalul
lunar: 400 lei, așa ne-am împăcat, și e mare lucru! Mi
se spune că aseară am fost căutat la telefon de Ana și
că astă seară revine. Voi lipsi de acasă. La ora 19, la
Ioanichie Olteanu, la revista Viața Românească cu ciclul „Ceasul de buzunar”. Afabil, îmi recunoaște numele,
să vin miercurea viitoare dar, să știu, nu are unde să
mă publice, revista Tomis e pentru tovarăși locali, iar
Viața Românească inaccesibilă – mai pe românește,
probabil, nu e de nasul meu. (Nota LIS-2018. Citesc și
nu le vine să creadă ochilor, mergeam la redacția Viața
Românească la 23 de ani, îl cunoșteam pe redactorulșef Ioanichie Olteanu… Nu-mi amintesc absolut nimic,
nici măcar n-am idee cum arăta Ioanichie Olteanu, nici
unde era sau cum arăta redacția Viața Românească în
București atunci, era pe Bulevardul Ana Ipătescu?) La
ora 20.30 întâlnire cu Viorica. Cafea cu coniac, țigări
scumpe. Îi spun că sunt logodit, n-o deranjează și, pentru sâmbătă va cumpăra bilete de film la Cinema Scala.
Treaba ei. De trei zile mă doare gâtul, dar rău de tot, e
ceva nemaipomenit, abia îl mișc și am amețeli, mă
doare capul. Mi se sugerează că am tras curent, mare
ciudățenie. Puiu Alexandrescu (colegul de la cenaclul
„3,14”) e obsedat de tusea mea și eu am început să fiu
mai atent cu „mișcarea plămânilor”. De fumat însă
fumez două pachete „Carpați” pe zi. Vărul Nicolae Rachieru mă anunță că a făcut teză bună pentru fizică. Ce
subiecte s-or fi dând la filologie, secția română (80 locuri
și, pare-mi-se, 658 înscriși)?

Joi, 12 iulie 1973. La serviciu, pe șantier, la ora
10.45. Aflu, în condica de prezență, că ieri și azi sunt
pedepsit, ieri 5 ore minus și azi, 3 ore. Îl bănuiesc pe
șeful inginer zonal, Pruneanu. Masa de prânz, fasole,
PRO

Ultimele pagini de jurnal, din cele 11, rupte dintr-un
caiet studențesc, intitulate „Iulie 1973, București”, scrise
de mână în anul celor șapte tentative de sinucidere ale
mele (aveam 23 de ani; paginile de jurnal cuprind zilele
când am lucrat pe un șantier – zile necuprinse în cartea
mea de muncă, renunțând la a mai lua acte de acolo).
În ultimele două numere ale revistei Pro Saeculum subliniam că trebuia să supraviețuiesc, să am un minim
salariu, lucram unde găseam. 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. Conduceam un
cenaclu studențesc (care avea să se numească „3,14”)
la o casă de cultură, alături de prozatorul 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, 11 iulie 1973. Scrisoare Vișinești, Valea
Lungă – Cricov, județ Dâmbovița, doamna Chirică Eleonora pentru Ana Haș: „Mai am o singură scrisoare să-ți
trimit. Și te mai rog, Ana, îmbată-te. Preacurvește. Liviu
Ion te roagă să fii studentă, să ai amintiri. Nu te mai
roagă să-i fii mireasă. Peste poartă / ciorapii mei de
nuntă / se mai usucă / iată / mă închin”. Scrisoare de la
Ana: „Un kilogram de țuică, noi cumpărasem trei sticle
de bere… am făcut o masă comună, am cântat puțin. A
doua zi toți din sat știau că la noi a fost dans… încă o
dată sunt victima anturajului… ai să fii supărat pe mine
pentru cheful de vineri”. Și azi, trezire târzie. Cantină,
cartofi grețoși. Cumpăr dulciuri, în schimb, de vreo
15 lei. Scandal pe șantier, sunt căutat de șeful
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n-o pot mânca, mi se întoarce stomacul. Primind scrisoare din Bacău, de la fetișcana buzoiană, azi îi răspund. Telefon la întâmplare Roxanei Procopiescu
(cenaclistă la „3,14”), apoi doamnei Haș. Telefon pentru
Viorica, o rog să cumpere bilete de film pentru Patria,
nu Scala, sâmbătă. Până la ora 17.30, gură cască pe
șantier. (Nota LIS-2018: Nu-mi pot imagina ce făceam
pe șantier, pe ce fel de post eram angajat, am memoria
ștearsă) La cină, orez cu lapte. Două întâlniri neprevăzute în centrul Bucureștiului: vărul adoptiv Paul Lupescu, întâi, și a doua, de proporții pentru persoana
întâlnită, Doamna cu copilul (i-am spus că am s-o caut,
dar n-am s-o mai fac niciodată; de ce, nu știu). La Puiu
Alexandrescu acasă, citește poezie, iar Nora Andrei,
tovarășa-i de petrecere, citește poezie și proză de a ei.
Ceva începe să nu mai fie deloc în regulă cu interiorul
meu: sunt stânjenit de toată lumea, mă simt prost
oriunde, sunt trist, foarte trist. I-am dat lui Puiu să învețe
după conspectele Anei Haș – am fost acasă la ea, întrevedere cu tatăl și mama, drăguți, cu zâmbete și binefaceri. Cinci dosare de conspecte pentru literatura
română, de admitere la facultate. Al naibii sunt de gol.
Și nu știu cine aia a mă-sii tot dă telefoane după ora 23
fără să spună cine e, mereu tace.

PRO

Vineri, 13 iulie 1973. Și vineri, și 13. Zi de ghinion.
Plecat cu fundul în sus de acasă, nu mă mai pot bărbieri
cu lame vechi, mă ustură fața, la ora 9 sunt pe șantier.
Ideea fixă de a părăsi definitiv șantierul m-a copleșit azi.
În urma unor altercații cu șeful șantierului, inginer Petrescu, scriu cerere de lichidare. Pac! Contabil șef, mecanic șef, normator șef, gospodar, casier – toată lumea
rămâne cu gura căscată. După porcăria de masă de la
prânz de la cantină, cu orez, pornesc drumul de lichidare, trebuie să obțin semnături și ștampile: Drumul Taberei – Lipscani – Micro 4 C – Șoseaua Giurgiului. Ce
am de gând să fac? Ce e de capul meu? Pentru Dumnezeu, ceva se întâmplă cu sănătatea mea, cu nervii
mei, cred că nu mai am strop de răbdare pentru a mai
fi pe aici, „printre oameni”. Telefon la Buftea domnului
Olaru, nu e, să-l caut luni, încă nu se știe ce se întâmplă
cu posturile vacante. Am formidabile crize de gastrită
(arsuri), cheltuiesc 20-25 de lei pe zi pe dulciuri și pe
cafele mari. Îngrijorător de multe gânduri negre – legate
de Ana, permanent o am în cap, nu știu cum să scap.
După somn agitat, la ora 20 sunt acasă la Mihail Grămescu (cenaclist la „3,14”), citesc și citește poezie. Îmi
mărturisește că nu mă mai crede căpos și înfumurat (?).
Înspre el, uneori sunt uimit: e poet cu adevărat băiatul
ăsta, are unele „chestii” de poezie strălucită. (Nota LIS2018. Mihail Grămescu era un fel de titular al cenaclului
„3,14”, el îi spunea „Pi”; frecventa toate cenaclurile literare, era împătimit – în timp a devenit lider al literaturii
SF, s-a impus ca prozator; a murit în 2014, la 63 de ani)
Să nu uit: astă dimineață am întâlnit pe cetățeanul nesuferit, acel binevoitor domn legat de compromisurile
Anei din cartier; privindu-l aspru, cetățeanul a întors
capul și, ca din cine știe ce mare nevoie, a părăsit stația
de tramvai, îndreptându-se spre magazinul universal.
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El e mai antipatic decât mine… Am amețeli, tușesc în
continuare supărător, jenant. Ce să am de gând? În
afară să o termin! Masa de seară la cantină, vacs, am
bonul în buzunar, am luat biscuiți și o „nuga”.

Sâmbătă, 14 iulie 1973. Spre șantier, la cantină, la
ora 11.30, varză. Gata cu bonurile de cantină, slavă
Domnului, nu am nicio părere de rău. Primesc 275 de
lei, din care 25 de lei dau împrumutul înapoi colegei,
manipulantă de șantier. Spăl, cumpăr lavandă și lamă
de bărbierit. Pe nota de lichidare, încă o semnătură
(maistrul Boroancă). Duș. Telefon vărul Nicolae Rachieru, i-a spus fratele lui că Melania, sora mea, a dispărut din Iași, acolo unde trebuia să dea examenul de
admitere la facultate, la farmacie. Asta e culmea! Cu
Viorica la Scala pentru „Răscruce de vânturi”, mare porcărie. Ea a optat pentru filmul ăsta, că la Cinema Patria,
„Conspirația” românească părea prea suspectă. Mă
rog, nervi degeaba, pe mine încă mă mai interesează
filmele românești, regia lor. Președintele României, prin
hotărâre de stat, mărește prețurile pe piață (la produsele „animaliere”), profundă nemulțumire în rândul
populației. Mare năzdrăvănie, le scumpește pentru
„compensarea cheltuielilor determinate de modificarea
prețurilor la produsele de carne”, fiecărui salariat i se
dă, lunar, 7 lei în plus! În Drumul Taberei, femei, bărbați,
copii cu brațele și sacoșele pline de… vată hidrofilă, se
găsește vată! Întâlnire cu Titi Gorgos, colegul de liceu
– găsim un pachet de țigări Snagov început doar, uitat
în fața Consiliului de Stat, nu erau otrăvitoare țigările!
Veste tristă, vai: Ștefan Humăilă (membru al cenaclului
„3,14”) a picat la regia de teatru, la proba scrisă (literatură română), cu nota 6, iar la oral, 4. Va da examen de
admitere, bănuiesc, și în toamnă. Scrisoare de la Ana:
„te-ai agățat de o frază, ai găsit, primit scrisoarea în care
mărturiseam încă o dată cât sunt de slabă, te-ai hotărât.
Fără mine”, „o luasem de la capăt, mai curată, cu toate
mizeriile lepădate în fața ta, mai ușoară cu toate amintirile”. Nu-i voi mai scrie, mă voi lăsa de scris în general,
totul e vânt…

Cu sora Mela, la Adjud, 1973
11

Liviu Ioan Stoiciu la 22 de ani
Duminică, 15 iulie 1973. La ștrandul Cernica de la
ora 9 până la 15, adorm acolo, se pârlește pielea, mi se
coace. Însoțit de Titi Gorgos. Văd, închid ochii: femeie
tăiată pe pântec, tăietură lungă (cezariană?), femeie tăiată pe spate (plămân, inimă?), tânăr cu picior stâng
atrofiat, cocoșat, femei enorme, grase. De neprivit! La
17, întâlnire cu Haralambie Grecu. Sunt atât de istovit,
de bolnav, că sunt obligat să cobor din mașina ce avea
să mă ducă la Mănăstirea Cașin, vreau să vomit, nu
pot. La 18.30 întâlnire cu Maria Cristina, iubita lui Ștefan
Humăilă, să ne vedem mâine, ce-o mai fi pățit? La ora
18.45, întâlnire cu Viorica, are bilete pentru „Estival
Boema” la C. Tănase. Coniac, pepsi și cafea la Cina,
apoi imposibilul spectacol de pierdut timpul. Îmi e din
ce în ce mai rău, o fi insolație, mă ustură pulpele cumplit. După spectacol mă rog la o cârciumă încă deschisă
să-mi dea niște castraveți murați. Sunt tare dezamăgit
de mine și de fata asta, e ceva inexplicabil de cât de
nesuferită îmi este.

Luni, 16 iulie 1973. Dorm până la ora 10.30, mă
bărbieresc și la 12 o întâlnesc pe Maria Cristina. Ca un
Dumnezeu, Ștefan Humăilă (cel care ieri fusese plecat
la Focșani, pentru bunicul lui „pe ducă”) era alături de
ea. Am avut o teamă cruntă pentru cuvioșenia Cristinei,
după discuțiile de azi poate s-au mai îndreptat lucrurile
între ei. La plajă la Cernica de la ora 14 la 17, Ștefan
Humăilă a cumpărat pentru o noapte o căsuță-camping.
La restaurantul local, la Cernica, bere și mâncare până
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la ora 22, Cristina a împlinit 22 de ani. Azi am cheltuit
125 de lei, peste câteva zile voi face foame. N-am viitor,
mă va salva știu eu ce: finalul! Observ pe plajă femei
care au născut cu plăgi pe talie.

Marți, 17 iulie 1973. Trezire târzie, ora 12. Recomandată pentru revista Vatra – Romulus Guga cu „Petreceri ascunse” și „Epistole împotrivă”, și scrisoare
pentru România literară – Geo Dumitrescu, cu cinci
poeme. Telefon la Buftea, domnul Olaru mă anunță să
vin joi, ora 9 la Studiouri. Întâlnire, la ora 16 cu vărul Nicolae Rachieru, a luat scrisul la Drumuri și Poduri cu
aproape nota 6. Iar Terzi Maria Cristina, la scris 5,17,
iar Purice Emil, 6,85 – sau pe aici pe undeva. Cu vărul
Rachieru, cafea, băuturi răcoritoare, cumpăr lame de
2 lei (vărul adaugă o lamă de 3,5 lei). La Cenaclul
„3,14”: Corneliu Omescu, G. Buliga, Roxana Procopiescu, Puiu Alexandrescu. Citesc eu și Puiu. Eu, vacs.
Buliga recită din Poe, Omescu așteaptă telefon de la
nevastă și fetița lui, duse la Constanța – nu vine telefonul, eu sunt anunțat de Ștefan Humăilă că Maria Cristina a trecut proba orală cu nota 10 și se află, probabil
pentru sărbătoare, la același drag camping Cernica…
La Puiu Alexandrescu acasă, mănânc prima oară azi:
omletă, roșii. Scrisoare de la Ana Haș, neașteptat,
scrisă în ziua când eu lichidam pe șantier: „Voi reuși singură ce n-am putut reuși împreună (?)… te respect
chiar (?) foarte mult… am trecut de jocuri, chiar dacă
jocurile au rămas oarecum în mine, în glas, în slăbiciune (?)… nici la cheful de aici n-am băut cine știe ce
(?)… linia de fond care mă îngrozea mă pomenesc că
am tras-o și eu”… Punct, o aștept și mă așteaptă mâine
– degeaba. Închidem capitolul.

Cu tata în 1973
PRO
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ALEXANDRU MARGHILOMAN
ȘI UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

PRO

Alexandru Marghiloman s-a născut în anul 1854 în
oraşul Buzău dintr-o familie înstărită. După absolvirea
Colegiului „Sf. Sava” din Bucureşti a plecat la Paris,
unde a urmat cursurile Facultăţii de Drept şi ale Înaltei
Şcoli de Ştiinţe Politice. În 1879 şi-a susţinut doctoratul
în ştiinţe juridice şi politice, după care s-a întors în ţară,
ocupând diverse funcţii în justiţie (procuror, judecător,
avocat).
S-a lansat în politică în anul 1884, când a devenit
deputat, apoi a ocupat mai multe portofolii ministeriale:
la Justiţie; Lucrări Publice; Agricultură, Industrie, Domenii şi Comerţ; Externe; Interne; Finanţe. A fost unul dintre cei mai prestigioşi lideri ai Partidului Conservator, la
4 iunie 1914 fiind ales în funcţia de preşedintele acestui
partid1.
Ca şi P.P. Carp, dar nu la fel de înverşunat, Alexandru Marghiloman aprecia că Rusia – care urmărea să
stăpânească Strâmtorile Marii Negre – reprezenta un
pericol permanent pentru România şi nu concepea o
alianţă cu această ţară. La Consiliul de Coroană din
4 august 1916 s-a pronunţat pentru neutralitate. În notele sale politice a redat schimbul de cuvinte cu regele
Ferdinand. „Eu: «Şi dacă nu merg lucrurile bine, este în
interesul Coroanei să mai aibă o rezervă». După o nouă
insistenţă a regelui, zic: «Nu pot semna eu o declaraţie
de război Germaniei». Regele: «Dar atunci, mai târziu».
Eu: «Dacă merge rău, voi fi aici pentru a vă ajuta». Regele: «Contez absolut pe dumneata». Eu: «La zile
negre mă veţi găsi»”2.
În noiembrie 1916, Marghiloman a rămas în teritoriul
ocupat, dedicându-se Crucii Roşii, fără a se angrena în
acţiunile privind detronarea regelui Ferdinand şi înlocuirea lui cu un principe german sau austriac, aşa cum procedau P.P. Carp sau C. Stere.
După retragerea Rusiei din război la 25 octombrie/8
noiembrie 1917, România, rămasă singură pe frontul
de Est, a fost nevoită să meargă pe calea armistiţiului
şi a păcii separate. Erau „zile negre”, astfel că regele a
apelat la Marghiloman, care a fost chemat la Iaşi. După
discuţii cu Ferdinand I, regina Maria şi Ion I.C. Brătianu,
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Marghiloman a acceptat să se sacrifice şi a format, la
5 martie 1918, un guvern care să negocieze şi să încheie pacea cu Puterile Centrale3.
În timp ce la Buftea aveau loc negocierile de pace,
Alexandru Marghiloman s-a implicat în realizarea Unirii
Basarabiei cu România. Provincia dintre Prut şi Nistru
îşi proclamase autonomia la 2 decembrie 1917 şi independenţa la 24 ianuarie 1918, urmând ca pasul decisiv
– Unirea cu România – să fie făcut într-un viitor apropiat.
În zilele de 20-23 martie 1918, fruntaşii basarabeni
Ion Inculeţ, Daniel Ciugureanu şi Pan Halippa s-au aflat
la Iaşi, unde au discutat cu Alexandru Marghiloman, Ion
I.C. Brătianu şi cu reprezentanţii Antantei modalităţile
concrete de proclamare a Unirii Basarabiei cu România.
Cu acest prilej s-a analizat în detaliu documentul care
urma să fie prezentat în Sfatul Ţării. Preşedintele Consiliului de Miniştri a promis că va participa la acest eveniment. Pe de altă parte, el a obţinut acceptul
Germaniei şi Austro-Ungariei ca Basarabia să se
unească cu România.
În dimineaţa zilei de 26 martie 1918, Alexandru Marghiloman a sosit la Chişinău, însoţit de câţiva miniştri.
În notiţele sale zilnice acesta a notat: „Intrarea în oraş
cu automobilele în cortegiu, pluton de roşiori în frunte
şi în urmă ofiţeri lângă trăsuri. Cu mine am pe Inculeţ,
Hârjeu şi pe Ciugureanu”4. În cursul zilei, Marghiloman
a avut discuţii cu membri ai Sfatului Ţării, precum şi cu
reprezentanţi ai clerului, marilor proprietari şi minorităţilor naţionale.
Istorica şedinţă a Sfatului Ţării din 27 martie 19185
a fost prezidată de Ion Inculeţ, care a salutat prezenţa
în sală a preşedintelui Consiliului de Miniştri al României şi a celorlalte oficialităţi venite de la Iaşi, precum şi
a lui Constantin Stere. A ţinut să sublinieze semnificaţia
deosebită a momentului: „Şedinţa de astăzi, domnilor
deputaţi, va fi o şedinţă istorică pentru naţiunea noastră,
pentru poporul nostru. Noi trebuie să depunem toate silinţele ca să ieşim cu cinste în acest moment istoric.
Daţi-mi voie să acord cuvântul primului-ministru, dl Mar13

ghiloman, pentru a face declaraţie cu ce scop a venit la
noi”.
Întâmpinat cu „aplauze furtunoase şi îndelungate”,
Alexandru Marghiloman a ţinut un discurs plin de substanţă: „În vremurile de restrişte ale Republicii Independente Democratice Moldoveneşti, când tânărul guvern
s-a adresat României după ajutor ea, ca mamă iubitoare care a auzit vocea cunoscută a copilului său, n-a
întârziat să vină în ajutorul lui. Toate clasele sociale,
toate partidele politice, ca unul, s-au grăbit să vină acolo
unde le cheamă datoria şi vocea sângelui. Şi iată că astăzi noi culegem roadele muncii Domniilor Voastre, fiii
adevăraţi ai poporului şi patrioţilor care au muncit pentru
folosul şi mărirea poporului nostru şi a întregii Românii.
Cu atenţia încordată, cercurile politice ale României
urmăreau tot ce se făcea de partea cealaltă a Prutului
şi când s-a ivit pericolul care ameninţa integritatea Republicii Independente Democratice Moldoveneşti, România înrudită s-a grăbit cu ajutorul ca să garanteze
integritatea şi independenţa şi nedespărţirea acestei
ţări. La conferinţa de pace din Bucureşti6 am lămurit
condiţiunile prin care s-ar putea păstra integritatea şi
nedespărţirea Basarabiei şi eu m-am grăbit să vin aici
în mijlocul Domniilor Voastre.
Din constatările şi tratativele cu reprezentanţii diferitelor fracţiuni şi partide ale parlamentului, eu am înţeles dorinţele şi cerinţele dictate de vremuri şi
împrejurări, pe care noi trebuie să le îndeplinim în conformitate cu obiceiurile locale, moravurile, libertăţile şi
drepturile câştigate de Domniile-Voastre şi care nu sunt
în contrazicere cu interesele mari ale unitei şi nedespărţitei Românii. Unirea Basarabiei cu România trebuie
să se facă cu condiţiunea păstrării particularităţilor locale ale acestei provincii.
Dar să trec din domeniul dorinţelor la fapte ceva mai
reale. Să-mi daţi voie să dau citire Declaraţiei guvernului român:
«Sfatul Ţării de astăzi va rămâne numai pentru rezolvarea chestiunii agrare, potrivit nevoilor poporului.
Guvernul român va prezenta Adunării Constituante, la
care vor lua parte şi reprezentanţii aleşi ai Basarabiei,
normele stabilite de Sfatul Ţării care vor rămâne până
la rezolvarea acestora de către Adunarea Constituantă.
Basarabia îşi păstrează autonomia provincială
având Sfatul său provincial (Dieta), ales în viitor pe baza
votului universal direct şi secret, ca organul său executiv şi cu administrare proprie. Acest Sfat provincial votează bugetul local şi controlează organele
administrative orăşeneşti şi ale zemstvei. Organul administrativ numeşte funcţionarii instituţiilor administrative locale. Funcţionarii superiori locali se numesc de
către guvern.
Recrutarea armatei se face pe aceeaşi bază ca în
întreaga Românie – teritorial.
Legile existente şi autoadministrarea locală orăşenească şi a zemstvelor vor rămâne şi nu vor putea fi
schimbate decât de parlamentul român până ce la lucrările lui nu vor lua parte şi reprezentanţii Basarabiei.
Drepturile câştigate de către minorităţile naţionale din
Basarabia se vor păstra. Guvernul va propune ca în
Consiliul de Miniştri al României să intre doi reprezentanţi ai Basarabiei, aleşi de Sfatul Ţării existent. Basa14

rabia trimite în parlamentul ţării un număr de reprezentanţi proporţional cu numărul populaţiei. Ei vor fi aleşi
în Camera Deputaţilor, potrivit legilor care vor fi stabilite
de către Adunarea Constituantă.
Votul universal, egal, direct şi secret va servi ca bază
pentru alegerile din Basarabia în voloste, sate, oraşe,
zemstve.
Libertatea individuală, libertatea cuvântului, a presei,
a cugetului, adunărilor şi toate libertăţile cetăţeneşti se
garantează de către Constituţie pentru Basarabia, ca şi
pentru întreaga ţară.
Toate infracţiunile săvârşite până acuma împotriva
legilor din motive politice, în timpurile tulburi ale transformărilor, vor fi amnistiate. După Unirea Basarabiei, ca
a unei fiice cu Patria mumă, parlamentul va hotărî convocarea neîntârziată a Adunării Constituante, în care
vor intra proporţional cu numărul populaţiei şi reprezentanţii Basarabiei aleşi pe baza dreptului general electoral, pentru introducerea în Constituţie, de comun acord,
a principiilor şi garanţiilor arătate mai sus»”.
După citirea declaraţiei, Marghiloman a spus că se
retrage din sală, împreună cu colaboratorii săi, pentru
ca Sfatul Ţării „să poată discuta în toată libertatea”.
Imediat a luat cuvântul deputatul Vasile Cijevschi
care, în numele Blocului Moldovenesc, a anunţat că,
„având în vedere activitatea şi meritele luptătorului politic, profesorului savant basarabean Constantin Stere,
a hotărât să-l primească în mijlocul său”. Propunerea a
fost susţinută de Ion Inculeţ: „Domnilor deputaţi! Eu am
avut fericirea să fac revoluţia rusă la Petrograd, unde
am văzut că în toate organizaţiile democratice şi revoluţionare, care s-au creat acolo, cei mai doriţi oaspeţi
au fost emigranţii. Eu cred că reîntoarcerea profesorului
Stere, mucenicul regimului ţarist, luptătorul pentru idealurile cele mai frumoase, nu poate fi făcută cu tăcere şi
eu propun să-l primim în mijlocul nostru ca pe deputatul
nostru”. Propunerea a fost aprobată cu „aplauze furtunoase”, deputaţii ridicându-se în picioare şi ovaţionând.
Invitat la tribună, C. Stere a ţinut un amplu discurs
în care a apreciat: „Astăzi noi trebuie să hotărâm ceea
ce va avea o importanţă extraordinară asupra soartei
viitoare a poporului nostru. Mersul de fier al istoriei pune
asupra umerilor noştri o răspundere, pe care noi nu o
putem ignora cu nici un fel de sofisme.
Nimeni în afară de noi n-are dreptul să vorbească şi
să hotărască ceva în numele poporului basarabean. Noi
suntem aduşi aici prin acel proces elementar istoric care
distruge temeliile cetăţilor şi ale bastiliilor”7.
În continuare, C. Stere s-a adresat Sfatului Ţării în
limba rusă, pentru a fi înţeles de reprezentanţii minorităţilor naţionale: „Domnilor deputaţi! În acest moment
istoric, care trebuie să ne ridice la nivelul acestei probleme, eu îmi voi permite să mă adresez acelora care
până acuma au fost stăpânii situaţiei şi nu s-au despărţit
de gândul despre schimbarea acestei ordini.
Domniile voastre aţi auzit declaraţia pe care a
făcut-o primul ministru, care a înţeles, din discuţiile
avute cu diferiţi reprezentanţi ai parlamentului, dorinţa
ţării.
El a vorbit despre hotărârea poporului românesc şi
a guvernului român de a satisface dorinţa domniilor
voastre. Socot că vorbesc cu domniile voastre ca cu oaPRO
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meni care se conduc de raţiunea oamenilor de stat,
care înţeleg situaţia [...]. Poporul românesc n-a venit în
Basarabia din afară, el aci s-a născut, aci a fost acel
cazan unde au fiert şi s-au topit toate elementele din
care s-a născut poporul român. Noi n-avem unde ne
duce şi pe noi nimeni nu ne poate alunga din casa
noastră”.
După acest discurs, a luat cuvântul Ion Buzdugan în
numele Blocului Moldovenesc – „care de astăzi înainte
va fi Blocul Românesc, care va apăra drepturile întregului neam românesc” – pentru a da citire Declaraţiei
privind Unirea Basarabiei cu România:
„În numele poporului Basarabiei, Sfatul Ţării declară:
Republica Democratică Moldovenească (Basarabia), în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea
Neagră şi vechile graniţe cu Austria, ruptă de Rusia
acum o sută şi mai bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam,
pe baza principiului că noroadele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna
se uneşte cu mama sa România.
Această unire se face pe următoarele baze:
1. Sfatul Ţării actual rămâne mai departe pentru rezolvarea şi realizarea reformei agrare, după nevoile şi
cerinţele norodului. Această hotărâre se va recunoaşte
de guvernul român.
2. Basarabia îşi păstrează autonomia provincială,
având un Sfat al Ţării
(Dieta) ales pe viitor prin vot universal, egal, direct
şi secret, cu un organ executiv şi o administraţie proprie.
3. Competenţa Sfatului Ţării este:
a. Votarea bugetelor locale;
b. Controlul tuturor organelor zemstvelor şi oraşelor;
c. Numirea tuturor funcţionarilor administrativi locali,
prin organul său executiv, iar funcţionarii înalţi sunt întăriţi de guvern.
4. Recrutarea armatei se va face – în principiu – pe
baze teritoriale.
5. Legile în vigoare şi organizarea locală (zemstvele
şi oraşele) rămân în putere şi vor putea fi schimbate de
parlamentul român numai după ce vor lua parte la lucrările lui şi reprezentanţii Basarabiei.
6. Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia.
7. Doi reprezentanţi ai Basarabiei vor intra în Consiliul de Miniştri român,
acum desemnaţi de actualul Sfat al Ţării, iar pe viitor
luaţi din sânul reprezentanţilor Basarabiei în parlamentul român”8.
Documentul a fost citit în limba rusă de Vasile
Cijevschi.
După cum se poate observa, „bazele” pe care se
realiza Unirea fuseseră prezentate de Alexandru Marghiloman în cuvântarea sa, ceea ce arată că exista un
consens între Sfatul Ţării şi Guvernul României.
După discuţii, Rezoluţia a fost supusă votului deschis nominal, înregistrându-se 86 voturi pentru, 3 contra
şi 36 abţineri. Aşa cum era de aşteptat, cei care s-au
abţinut au fost delegaţii minorităţilor naţionale, argumentând că nu aveau mandat din partea alegătorilor să
se pronunţe în această problemă. Cel mai dispersat a
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fost votul ucrainenilor: 8 – abţineri, 2 împotrivă, 1 pentru
Unire. Cel de-al treilea vot împotrivă a fost dat de un
bulgar, în timp ce cinci dintre bulgari s-au abţinut.
După ce a fost informat despre rezultatul votului, Alexandru Marghiloman a fost invitat în sală. Ion Buzdugan
a citit în prezenţa preşedintelui Consiliului de Miniştri
Declaraţia privind Unirea Basarabiei cu România, apoi
Ion Inculeţ a dat din nou cuvântul preşedintelui Consiliului de Miniştri.
Acesta a afirmat că acceptă Declaraţia atât în spirit,
cât şi în literă. Subliniind semnificaţia acelui moment istoric, Marghiloman spus: „să ne închinăm în faţa geniului rase noastre care, după o despărţire de un veac
întreg, găseşte singur calea firească, care să-l ducă la
mântuire, calea firească arătată de istorie”. A încheiat
cu cuvintele: „În numele poporului şi al regelui Ferdinand I iau act de Unirea Basarabiei cu România, de aci
înainte şi în veci. Trăiască România Mare!” Prin aceste
ultime cuvinte, Marghiloman anticipa Unirea Bucovinei
şi Transilvaniei, care avea să se realizeze peste câteva
luni.
Şedinţa s-a terminat într-o atmosferă de mare entuziasm. Cei prezenţi au scandat minute în şir Trăiască
Unirea!, Trăiască România Mare! Trăiască România
Nouă!
Ion Inculeţ a transmis regelui Ferdinand o telegramă
prin care-i aducea la cunoştinţă decizia Sfatului Ţării:
„Aduc Majestăţii Voastre expresia credinţei neclintite a
întregului popor românesc din România basarabeană”9.
Deputaţii şi oaspeţii români s-au îndreptat spre Catedrala ortodoxă, însoţiţi de un numeros public, care
aplauda şi scanda Trăiască Unirea!, Trăiască România
Mare! A avut loc un serviciu divin, după care a urmat o
cină oferită de preşedintele Consiliului de Miniştri al României.
În dimineaţa zilei de 28 martie 1918, Alexandru Marghiloman a primit un document scris caligrafic, intitulat
Actul Unirii votat de Sfatul Ţării la 27 martie 1918, care
avea în partea de sus gravată stema Moldovei – capul
de bour. Documentul era semnat de preşedintele Sfatului Ţării – Ion Inculeţ, vicepreşedinte – Pan Halippa,
secretar – I. Buzdugan. Apoi, preşedintele Consiliului
de Miniştri şi ceilalţi membri ai delegaţiei oficiale au fost
conduşi la tren. În gara Iaşi delegaţia s-a întâlnit cu regina Maria, care se întorcea dintr-o vizită făcută pe „fostul front” din Moldova. Regina avea să noteze: „M-am
pomenit în mijlocul unor manifestaţii zgomotoase. Trenul meu a sosit cu 5 minute după al lui Marghiloman,
care se întorcea de la Chişinău şi fusese primit cu multe
urale. Şi acolo, pe peron, primul meu ministru şi cu
mine, care suntem «en froid»10, a trebuit să ne dăm
mâna în public şi să ne felicităm unul pe altul de parcă
lumea întreagă ar fi fost plină de trandafiri”11.
Multă vreme numele lui Alexandru Marghiloman a
fost rostit şi scris cu accente negative, sau a fost pur şi
simplu ignorat. După război, din motive politice, adversarii l-au socotit colaboraţionist şi vinovat pentru semnarea tratatului de pace de la Buftea-Bucureşti din 24
aprilie/5 mai 1918. Deosebit de gravă era acuzaţia de
„trădare naţională”, prin care se viza eliminarea sa din
viaţa politică. Pe acest fond, chiar şi cei mai apropiaţi
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Alexandru Marghiloman
colaboratori l-au părăsit, găsindu-şi „limanul” în alte partide politice. N. Iorga scria la începutul lunii noiembrie
1918 că Partidul Conservator condus de Marghiloman
era „îngropat aşa de repede fără ca nimeni să se îngrijească, măcar din milă, să vadă dacă cel aşa de grăbit
îndesat în sicriu nu mai dă cumva semne de viaţă”12. În
mai 1925, când Marghiloman a încetat din viaţă, puţini
l-au condus pe ultimul drum.
Ingratitudinea a continuat şi după 23 august 1944,
când Alexandru Marghiloman a avut parte de atacuri din
partea sovieticilor şi a uneltelor lor din România, sub
motiv că a contribuit la cotropirea Basarabiei în 1918.
Nici după retragerea trupelor sovietice în 1958, el nu a
fost „reabilitat”, de această dată fiind acuzat că s-a aflat
în fruntea unui partid moşieresc şi reacţionar. Regimul
de la Bucureşti – grijuliu să nu „supere” prea tare conducerea de la Kremlin – nu a îngăduit publicarea unor
studii sau cărţi consacrate Unirii Basarabiei cu România
în care, evident, trebuia prezentată activitatea lui Alexandru Marghiloman.
Abia după 1990, activitatea acestui fruntaş conservator şi patriot român a putut fi abordată cu detaşarea
ştiinţifică şi politică necesară. Au fost publicate câteva
studii şi cărţi, s-au organizat dezbateri şi sesiuni ştiinţifice privind Unirea Basarabiei cu România în care s-a
evidenţiat rolul lui Alexandru Marghiloman.
O remarcabilă contribuţie a adus Primăria Municipiului Buzău (primar Constantin Toma), care s-a implicat
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în refacerea vilei Albatros din acest oraş – o adevărată
bijuterie arhitectonică, lăsată în paragină mai mult de
jumătate de secol. În martie 2018, cu prilejul Centenarului Unirii Basarabiei cu România, în faţa acestui monument istoric şi de artă a fost dezvelită statuia lui
Alexandru Marghiloman. Prin grija aceleiaşi instituţii a
fost publicat, în excelente condiţii grafice, albumul Alexandru Marghiloman, un mare român.
Paşii făcuţi sunt importanţi, dar mai este cale lungă
până la deplina cunoaşterea a acestei personalităţi,
care şi-a pus amprenta pe evoluţia României la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea.
1. Vezi, pe larg, Nicolae Peneş, Alexandru Marghiloman
lordul valah, Buzău, Ed. Alpha Mon, 2007
2. Alexandru Marghiloman, Note politice. România şi Primul Război Mondial (1914-1919), vol. II. Ediţie Stelian Neagoe, Bucureşti, Ed. Machiavelli, 1994, p. 15
3. Vezi, pe larg, Florin Gh. Gheţău, O misiune asumată –
guvernarea Alexandru Marghiloman (5/18 martie-24 octombrie/6 noiembrie 1918), Deva, Ed. Karina, 2016
4. Alexandru Marghiloman, Note politice, vol. III. Ediţie
Stelian Neagoe, Ed. Machiavelli, Bucureşti, 1995, p. 124
5. Reconstituirea desfăşurării şedinţei după: Sfatul Ţării.
Documente. Ediţie de Ion Ţurcanu, Chişinău, Ed. Ştiinţa,
2016, pp. 553-362; Alexandru Marghiloman, Note politice, vol.
III , pp. 120-135; C. Stere, Preludii. Partidul Naţional-Ţărănesc
şi „cazul Stere”, Bucureşti, 1930, pp. 209-211
6. Marghiloman se referea la tratativele cu Puterile Centrale pentru încheierea păcii separate, ca urmare a faptului că
Rusia ieşise din război.
7. Aluzie la închisoarea Bastilia din Paris, dărâmată în timpul Revoluţiei din 1789
8. Ioan Scurtu (coord.), Documente privind istoria României între anii 1918-1944, Bucureşti, EDP, 1995, p. 7.
9. Sfatul Ţării. Documente, p. 82.
10. Regina Maria se declarase ferm împotriva încheierii
păcii cu Puterile Centrale, cu care negocia Alexandru Marghiloman.
11. Maria, regina României, Povestea vieţii mele, vol. III.
Ediţie Ioana Cracă, Bucureşti, Ed. Eminescu, 1991, p. 402
12. „Neamul Românesc” din 3 noiembrie 1918

Casa din Bucureşti a lui Alexandru Marghiloman
aflată pe bd. Gh. Magheru (demolată în anii ’30
ai secolului trecut)
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UNIREA BUCOVINEI LA ROMÂNIA
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Începând din anul 1867, Bucovina făcea parte, din
punct de vedere administrativ din partea austriacă a Imperiului Austro-Ungar numită Cisleithania. Împăratul
Austriei era și arhiduce al Bucovinei conducând provincia printr-un guvernator și o dietă provincială. Bucovina
avea deputați în parlamentul de la Viena. În 1918, guvernator era Etzdorf, iar deputații în parlamentul de la
Viena, în număr de 6, erau: Constantin Isopescu-Grecul, Alexandru Hurmuzachi, Teofil Simionovici, Gheorghe Sîrbu, Aurel Onciul, Gheorghe Grigorovici.
Statul austriac din componența Imperiului AustroUngar (Cislethania) era, la 1918, un stat modern în care
cetățenii, indiferent de naționalitate, aveau drepturi civile, dar românii, ca și alte popoare din Imperiu, erau
lipsiți de principalele drepturi etnice, acelea de a
forma/trăi într-un stat național și de a comunica liber și
neîngrădit în limba națională. Drepturile civile, existau
teoretic, dar aplicarea lor era eludată. Menționăm cazul
profesorului Tarnavschi de la Universitatea Cernăuți.
Exista o convenție conform căreia rectorul Universității
trebuia ales alternativ dintre germani și români. În vara
anului 1917, germanii nu vor să-l aleagă pe Tarnavschi,
deși era rândul românilor, pe cuvânt că e român. A fost
ales totuși sub presiunea românilor (grupul Pușcariu)1.
Existau nemulțumiri legate și de drepturile sociale
ale unor categorii defavorizate.
Unii dintre românii bucovineni, nemulțumiți de
dominația austriacă, trecuseră în România, unde studiau ori practicau diferite profesii. După intrarea României în război împotriva Austro-Ungariei (14/27 august
1916), bucovinenii aflați în România au creat un Comitet al refugiaților bucovineni, în frunte cu Ion Nistor. O
parte dintre refugiații bucovineni, precum și bucovinenii
aflați în armata austriacă ajunși prizonieri în Rusia, au
luptat ca voluntari alături de armata română. Enumerăm
pe câțiva dintre aceștia, care s-au remarcat în lupte, au
primit cetățenia română, iar după război, au jucat un rol
de seamă în viața României întregite: Teofil Sidorovici,
Grigorovici E. Anibal, Dumitru (Dimitrie) Marmeliuc,
Emanuel Brădățeanu, Grigore Nandriș, Eusebiu Jemna,
Eusebiu Popovici, Corneliu Voronca etc.
Pentru a diminua capacitatea de luptă a Puterilor
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Centrale, Antanta a acționat, între altele, prin sabotarea
unității frontului intern al acestora, promițând că, la încheierea păcii, vor acorda drepturi naționalităților asuprite din alianța inamică (Austro-Ungaria, Turcia).
(Rusia bolșevică promitea drepturi sociale). În ianuarie
1918, președintele SUA a formulat Cele 14 puncte. La
punctul 10 se prevedea dezvoltarea autonomă a popoarelor austro-Ungariei2.
În toamna anului 1918, operațiunile militare, pe toate
fronturile, au luat un curs defavorabile Puterilor Centrale. Bulgaria a cerut armistițiu la 25 septembrie și a
capitulat la 29 septembrie. Turcia a cerut armistițiu la
14-15 septembrie și l-a încheiat la 30 octombrie 1918.
La 21 septembrie/4 octombrie 1918, Germania, Austro-Ungaria și Turcia au cerut președintelui SUA, Woodrow Wilson încheierea armistițiului și încheierea păcii
pe baza Celor 14 puncte.
Exprimând opinia spiritelor realiste din Austria, presa
(Arbeiter Zeitung) formula ideea că „înainte de a invita
Antanta democrată la conferința de pace, să ne democratizăm. Ținând cont de cerințele timpului să dăm popoarelor din monarhie libertățile pe care le cer și să
împlinim îndreptățitele lor postulate”3. În acest fel nu ne
vom mai teme că Antanta se va amesteca în treburile
noastre interne la conferința păcii. Unii dintre oamenii
politici din Austro-Ungaria și Germania s-au pronunțat
public în acest sens: Lammasch în Austria și Kühlmann
în Germania.
Aceste evenimente au încurajat intensificarea luptei
pentru drepturi etnice și sociale în Austro-Ungaria. Unii
dintre românii din Bucovina s-au plasat, în această
luptă, pe poziții radicale, iar alții pe poziții moderate.
Gruparea radicală („glasită”) s-a conturat începând
de la 28 septembrie/11 octombrie 1918, când Sextil
Pușcariu profesor la Universitatea Cernăuți, care se afla
în legătură cu Comitetul refugiaților bucovineni din Iași,
împreună cu apropiații săi, au pregătit scoaterea unei
publicații periodice (Glasul Bucovinei), pentru a-și
afirma ideile în viața publică.
Din gruparea „glasistă” nu făcea parte nici un reprezentant oficial al grupărilor/partidelor politice din Bucovina4.
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Prin intermediul lui Vasile Bodnărescu, „glasiștii” vor
lua contact cu partidele politice românești din Bucovina,
pentru a le atrage la o acțiune comună, dar nu au reușit.
Gruparea moderată pentru apărarea drepturilor etnice ale românilor (gruparea „apărăristă”) s-a constituit
de către parlamentarii români de la Viena, prin acțiunea
lui Aurel Onciul.
La 1/14 octombrie 1918, Aurel Onciul, venit de la
Viena, a convocat „la o consfătuire pe câteva din căpeteniile vieții politice” românești din Bucovina. A doua zi
la consfătuire a fost invitat și Sextil Pușcariu, reprezentantul grupării „glasiste”. Aurel Onciul a prezentat textul
manifestului „care trebuia primit în adunarea proiectată”.
Sextil Pușcariu nu a fost de acord cu includerea în text
a ideii că românii bucovineni rămân supuși credincioși
ai coroanei austriece. Neînțelegerile pe această temă
au dus la întreruperea tratativelor dintre gruparea „glasistă” (Pușcariu) și cea „apărăristă” (Onciul).
Ceilalți participanți, delegați ai partidelor, au fost de
acord cu Onciul și partidul naționalist („apărărist”) a hotărât să convoace „o adunare românească din toată Bucovina, care să se proclame constituantă”5.
În acest timp, la Viena, la 21 septembrie/4 octombrie
1918, deputatul social-democrat Viktor Adler a înaintat
o rezoluție parlamentului austriac (al Imperiului sau al
Cislethaniei? – n.n.), ce sublinia dreptul la autodeterminare pentru toate națiunile din Imperiu, inclusiv pentru
austriecii germani. Partidele burgheze au susținut
rezoluția.
Răspunzând acestei rezoluții, ca și cererilor de autodeterminare ale altor popoare din Imperiu, împăratul
Carol I dă o proclamație „Către popoarele mele”, la
3/16 octombrie 1918 (publicat la 4/17 octombrie 1918),
care „vestea defalcarea Cisleithaniei în state
naționale”6. Partea ungară a Imperiului (Transleithania)
nu era cuprinsă în prevederile manifestului, datorită
opoziției prim-ministrului Ungariei (Transleithaniei), Wekerle. Manifestul imperial nu cuprindea precizări privind
situația Bucovinei, dar prim-ministrul Hussarek a lămurit
că „Bucovina va fi ...dependentă direct de guvernul central”7.
Alte surse ne informează că proclamația prevedea
reorganizarea Austro-Ungariei în șase state „independente” – austriac, ceh, polonez, ucrainean, iugoslav,
ungar. Transilvania rămânea inclusă în statul ungar, iar
locuitorii Bucovinei urmau să decidă sub ce formă vor fi
incluși în statul federativ8.
Deputații români bucovineni în parlamentul de la
Viena au constituit, la 4/17 octombrie 1918, Consiliul
Național Român.
La 9/22 octombrie 1918, în parlamentul din Viena,
deputatul Isopescu Grecul a declarat că românii din
Austro-Ungaria (deci și din Cisleithania și din Transleithania, și din partea austriacă și din partea ungară a Imperiului, adică din Bucovina și Transilvania), doresc să
constituie un singur stat. . Deputatul ucrainean Nikolai
Wasilko a cerut împărțirea Bucovinei între români și
ucraineni. Tot atunci, deputatul social-democrat George
Grigorovici s-a pronunțat împotriva împărțirii Bucovinei.
Alte surse scriu că el a cerut ca Bucovina să fie restituită patriei de care fusese despărțită în urmă cu 140
de ani9.
La 9/22 octombrie 1918, a apărut primul număr al
gazetei Glasul Bucovinei10.
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Programul gazetei și al grupării politice prevedea:
„pretindem: ca împreună cu frații noștri din Transilvania
și Ungaria, cu care ne găsim în aceeași situație, să ne
plăsmuim viitorul care ne convine nouă în cadrul românismului. Cerem: să putem aduce la congresul de pace
aceste postulate ale noastre prin reprezentanți aleși de
noi înșine din mijlocul națiunii noastre”.
Tratativele „glasiștilor”, cărora li s-a alăturat Iancu
Flondor din Storojineț, cu Aurel Onciul („apărăriști”) urmăreau să aducă un punct de vedere comun între programele celor două grupări:
La 14/27 octombrie 1918, dimineața, au loc noi tratative cu Onciul, care „bătu în retragere”11.
La adunarea constituantă au participat: doi dintre
deputații români bucovineni în parlamentul de la Viena,
foștii deputați în dieta Bucovinei, primarii români din Bucovina și alți reprezentanți ai populației. Adunarea s-a
desfășurat în Sala Mare a Palatului Național din
Cernăuți. Președinte al Adunării a fost ales Iancu Flondor. Adunarea Constituantă a adoptat următoarea
moțiune: „1. Reprezentanții poporului din Bucovina
întruniți astăzi în ziua de 27 octombrie 1918 în capitala
Bucovinei se declară – în puterea suveranității naționale
– Constituantă a acestei țări românești. 2. Constituanta
hotărăște Unirea Bucovinei integrale cu celelalte țări
românești într-un Stat național independent și va purcede spre acest scop în deplină solidaritate cu românii
din Transilvania și Ungaria. 3. Spre a conduce poporul
român din Bucovina și a-i apăra drepturile și spre a stabili o legătură strânsă între toți românii, Constituanta instituie un Consiliu Național de 50 membri. În afara lui
nu recunoaște nimănui dreptul de a hotărî sau trata asupra poporului român din Bucovina. 4. Constituanta respinge cu hotărâre orice încercare de a ținti la știrbirea
Bucovinei, dorește însă să se înțeleagă cu populațiile
conlocuitoare”. Președinte al Consiliului Național a fost
ales Iancu Flondor12.
Rezoluția adunării constituante din 14/27 octombrie
a fost adusă la cunoștință guvernatorului Etzdorf de
către Iancu Flondor. Sensul rezoluției era ca guvernatorul să predea puterea lui Iancu Flondor.
În acțiunea de preluare a puterii erau implicați și
ucrainenii din Cisleithania, care prin Comitetul lor
național, întruniseră imediat după manifestul împăratului, Rada la Liov (4/17 octombrie). La 7/20 octombrie
1918, Rada de la Liov a decis crearea unui stat ucrainean autonom în cadrul Austro-Ungariei. În Bucovina,
acțiunea ucrainenilor era dirijată de o secție a Comitetului Național Ucrainean de la Liov, creată la 12/25 octombrie și condusă de Omelian Popovici.
La 21 octombrie/3 noiembrie 1918 a avut loc adunarea națională a ucrainenilor din Bucovina, care a hotărât ca partea de nord a Bucovinei să fie inclusă în
republica ucraineană de la Liov. Adunarea a cerut guvernatorului să transmită delegaților Radei din Liov puterea asupra acestui teritoriu. Ucrainenii dispuneau și
de importante forțe militare.
Guvernatorul Etzdorf avea, probabil, dispoziție de la
Viena să predea puterea reprezentanților principalelor
grupuri etnice din Bucovina, românilor și ucrainenilor.
De aceea el s-a străduit să-l determine pe Flondor „să
se înțeleagă cu rutenii”. O întâlnire între cei doi a avut
loc în casa lui Al. Hurmuzachi, dar Flondor „îi arătă că
o împăcare este peste putință”13.
PRO
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Pentru a face față unei eventuale acțiuni de forță a
forțelor ucrainene, Flondor îl trimise pe Vasilică Bodnărescu la Iași ca să ceară intervenția armatei române14. Bodnărescu a prezentat această solicitare
prim-ministrului Alexandru Marghiloman. În memoriile
sale, Al Marghiloman scrie că, la 23 octombrie/5 noiembrie 1918 a primit o depeșă de la Iancu Flondor solicitând ajutorul armatei române și a decis ca trupele de
graniță ale armatei române să intre în Suceava, Ițcani,
Gura Humorului. Ulterior se plănuia pătrunderea până
la Cernăuți15.
La 24 octombrie/6 noiembrie 1918, orele 11,35, palatul administrației Bucovinei din Cernăuți a fost ocupat
de trupele ucrainene. Deputatul ucrainean Semaka l-a
somat pe guvernator să transmită „puterea administrativă în teritoriile ucrainene din Bucovina, precum și în
orașul Cernăuți asupra Radei naționale ucrainene. Eu,
scrie Etzdorf, am răspuns că cedez în fața forței și că
încetez de a funcționa. În fața acestei situații am declarat că sunt gata să transmit puterea guvernamentală în
țara Bucovinei asupra reprezentanților națiunii române
și ucrainene, și anume asupra acelor reprezentanți care
sunt gata să exercite această transmisiune de putere în
înțelegere mutuală”.
Ucrainenii au ajuns la înțelegere cu Consiliul
Național Român (al deputaților români de la Viena),
care accepta ca partea de nord a Bucovinei (zona dintre
Prut și Nistru) să treacă sub administrație ucraineană.
În aceeași zi, la orele 16, au venit la guvernatorul
Etzdorf reprezentantul Radei ucrainene (Semaka, n.n.)
și „deputatul Aurel Onciul, care mi-a declarat că este
delegatul consiliului național român, ce s-a constituit în
baza preaînaltului manifest (din 3/16 octombrie, n.n.)
din deputații din parlament”. Aceștia „se declarară gata
de a lua în primire puterea guvernamentală în
înțelegere mutuală. În consecință transmit puterea guvernamentală în țara Bucovinei asupra suspomeniților
domni, reprezentanți ai națiunii române și ucrainene”,
s-a consemnat în protocolul de transmitere a puterii
semnat de Etzdorf, Semaka și Onciul16.
Acțiunea guvernului Marghiloman nu a satisfăcut
așteptările bucovinenilor, care voiau un ajutor consistent
pentru a înlătura pe ucrainenii ce fragmentau Bucovina
prin includerea zonei dintre Prut și Nistru în statul ucrainean de la Liov. Bodnărescu se întoarse de la Iași „să
ne spună rezultatul misiunii sale: Marghiloman șovăia”.
Conducerea Consiliului Național-Iancu Flondor a fost
dezamăgită de reacția guvernului Marghiloman și, presată de acțiunea ucrainenilor și de înțelegerea dintre ei
și Aurel Onciul, a insistat în solicitarea sa. „Bodnărescu
se înapoie încă în aceeași noapte (24 octombrie/3 noiembrie) la Iași cu misiunea să ceară intervenția armată
imediat și fără preget”17.
La Iași, Bodnărescu a găsit o situație schimbată, guvernul Marghiloman era înlăturat și se forma un guvern
condus de generalul Constantin Coandă (24 octombrie/3 noiembrie), aflat sub influența lui I.I.C. Brătianu.
Noul guvern a decis trimiterea diviziei a 8-a, comandată
de generalul Iacob Zadik în Bucovina, spre Cernăuți.
La intrarea în Bucovina, 27 octombrie/9 noiembrie
1918, generalul Zadik a adresat populației o
proclamație în care preciza că armata română vine
„pentru a ocroti viața avutul și libertatea locuitorilor de
orice credință împotriva bandelor de criminali”. Totodată
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preciza că va sprijini „libera împărțire a dorințelor născute din dreptul legitim al popoarelor de a dispune de
soarta lor”18.
Trupele române avansau lent spre Cernăuți. La
28 octombrie/10 noiembrie 1918 se aflau la Cuciur. La
29 octombrie/11 noiembrie 1918, ora 12, intra în vigoare
armistițiul general (de la Compiègne) încheiat de Puterile Centrale (Germania și Austro-Ungaria) cu Antanta,
ce prevedea oprirea înaintării trupelor tuturor
beligeranților. Pentru a impulsiona intrarea trupelor române în Cernăuți înaintea intrării în vigoare a
armistițiului, un trimis al CNR-Flondor avocatul
maramureșean Lazăr s-a deplasat la Cuciur. „În ziua
de (29 octombrie)/11 noiembrie, la (ora) 12 fără un sfert,
automobilul generalului (Zadik) în fruntea oștirii sale, escortat de triumfătorul maramureșean, putu ajunge pe
țanc în piața Cernăuților, unde era adunată toată românimea”19.
A doua zi, 29 octombrie/12 noiembrie, Consiliul
Național s-a întrunit în ședință publică și a votat Legea
fundamentală provizorie asupra puterilor Țării Bucovina
conform căreia Consiliul Național își asuma puterea supremă. Consiliul exercita puterea legislativă. Era condus de un președinte (Dionisie Bejan), trei
vicepreședinți și un director al biroului prezidial. Consiliul Național numea guvernul, (Consiliul secretarilor de
stat), în frunte cu un președinte (Iancu Flondor), format
din 14 membri. Secretar de stat la externe era Sextil
Pușcariu. În aceeași zi, șeful guvernului a proclamat
starea de asediu20.
Un tren special a sosit de la Iași aducându-i la
Cernăuți, în 30 octombrie/13 noiembrie 1918, pe
reprezentanții Comitetului refugiaților bucovineni,
Gheorghe Tofan și Dimitrie Marmeliuc însoțiți de maiorul
Georgescu din armata română. Misiunea lor era „să-l
aducă pe Flondor imediat la Iași, unde avea să dea
niște lămuriri. Flondor însă, în toiul lucrărilor de organizare, nu putea lipsi din Cernăuți și deci mă însărcină pe
mine (Sextil Pușcariu) să plec în locul lui”. Sextil
Pușcariu socotea că, la Iași, delegația bucovineană trebuia să afle, de la autoritățile Regatului, „care are să fie
ținuta noastră mai departe”. După opinia lui, Consiliul
național din Bucovina trebuia să urmeze linia politică indicată de guvernul de la Iași, subordonându-se acestuia. Flondor a precizat însă că „ținuta noastră e fixată”,
iar misiunea lui Pușcariu era să informeze guvernul de
la Iași „că ne-am constituit în guvern și arată-le forma
sub care voim să administrăm țara de aci înainte”. Flondor susținea că „până la alipirea definitivă va trebui să
treacă un timp de tranziție, în care fiecare provincie
să-și păstreze un fel de autonomie a sa”. Pușcariu,
însoțit de Vasile Bodnărescu, a plecat în aceeași zi spre
Iași, unde a ajuns în cursul serii21.
Delegația bucovineană s-a întâlnit, în ziua de 1/14
noiembrie 1918, în ordine, cu: generalul Arthur Văitoianu, ministrul de interne, generalul C. Coandă, șeful
guvernului, I.I. Brătianu, conducătorul Partidului liberal,
Alexandru Lapedatu, Nicolae Iorga.
Delegația bucovineană a exprimat mulțumiri generalului Văitoianu, pentru susținerea acordată. Prim-ministrul C. Coandă l-a sfătuit pe S. Pușcariu să ia contact
cu I.I.C. Brătianu pentru a cunoaște opinia acestuia privind forma de unire a provinciilor istorice la Regatul României. Pușcariu l-a întrebat pe Brătianu „despre felul
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cum trebuie să se alipească România nouă de cea
veche”. Brătianu i-a spus că „o autonomie cu diete provinciale nu o crede bună, mai ales că o autonomie cu
diete provinciale nu o crede bună, mai ales pentru că
în Bucovina și Transilvania sunt prea mulți străini”. „...Ar
trebui să existe numai camera din București, cu miniștri
pentru diferite provincii”. Admitea autonomia, dar numai
la nivel județean. Brătianu a recomandat guvernului bucovinean „să menajăm pe străini, mai ales pe evrei,
care au multe legături, și să ne punem absolut pe bază
democratică, cu dreptul de vot și cu împărțirea de pământ la țărani”. Brătianu se pronunța pentru unirea
necondiționată a Bucovinei la România. Guvernul de la
Cernăuți „nu poate fi decât provizoriu, spre a administra
țara. Ar trebui să ne declarăm cât mai degrabă uniți
desăvârșit cu România”.
Aceleași probleme au fost discutate cu Al. Lapedatu,
ardelean refugiat la Iași.
Nicolae Iorga s-a pronunțat „pentru autonomie cât
mai largă și m-a sfătuit să mă feresc chiar de Brătianu,
care le vede toate prin ochii săi de șef de partid”.
Delegația bucovineană a petrecut seara la Cercul
ardelenilor din Iași. Aurel Onciul a dorit să-l întâlnească
pe Sextil Pușcariu, dar acesta a evitat22.
În ziua de 2/15 noiembrie, Sextil Pușcariu îl
întâlnește pe Ion Nistor, președintele Comitetului
refugiaților bucovineni cu care făurește „planuri de
muncă în serviciul României mari”23. Ion Nistor scrie că
întâlnirea a avut loc, în ziua următoare, după audiența
lui Pușcariu la rege. Cei doi, vechi prieteni, „căzură de
acord că problema Bucovinei cerea imperios o grabnică
soluționare în sensul Unirii ei necondiționate cu regatul
român, demonstrând astfel lumii voința românilor din
Bucovina și Transilvania de a se desface de monarhia
habsburgică și de a se uni cu România. Votarea Unirii
se impunea și pentru a da delegaților români la
conferința de pace toată autoritatea pentru a se rosti în
numele tuturor românilor și a apăra cu demnitate interesele naționale comune. Consiliul Național de la
Cernăuți trebuia, deci, să înțeleagă că mersul rapid al
evenimentelor nu mai îngăduia tratative bilaterale cu
transilvănenii, precum hotărâse Constituanta din 27 octombrie, și nici satisfacerea pretenției de a trimite
delegați speciali ai Bucovinei la tratativele de pace.
După chemarea armatei române datoria sa patriotică
era să voteze Unirea cât mai curând posibil. Sextil
Pușcariu a înțeles lucrul acesta și a avut darul să-i convingă și pe colegii săi din Consiliul Național. Refugiații
fură invitați de Consiliu să se reîntoarcă în Cernăuți”24.
S. Pușcariu a avut convorbiri, la 2/15 noiembrie cu
șefii altor partide politice sau cu persoane din conducerea acestora. Conservatorul Dimitrie Greceanu a
susținut aceleași idei ca și Brătianu: unirea
necondiționată, împărțirea pământului la țărani, vot universal, descentralizare administrativă. A.C. Cuza, din
partidul generalului Averescu, zice Pușcariu, dar de
fapt, din Partidul Naționalist Democratic al lui Nicolae
Iorga, voia „să mai redea astăzi Iașilor o însemnătate
pe care nu o mai pot avea, pe conta Bucureștilor”. Petru
Poni, ministrul Cultelor în guvernul Coandă, a lăsat lui
Pușcariu o impresie de „moșneag simpatic ... și cu
inimă atât de românească”25.
Audiența delegației bucovinene la rege s-a
desfășurat pe 3/16 noiembrie 1918. La începutul
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audienței, Sextil Pușcariu a citit o adresă prin care prezenta regelui Ferdinand mulțumiri pentru trimiterea armatei în Bucovina26. Iată textul: „Măria ta, venim ca soli
ai Bucovinei – și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a învrednicit pe noi de această cinste – ca să Vă aducem
înainte și sufletele moldovenilor de peste Molna, inimile
pline de mulțumită și eternă recunoștință pentru ocrotirea ce ne-ați dat ca să împlinim visul părinților noștri și
sufletele primenite în ani grei de suferință, care nu cunosc altă dorință decât de a putea lucra și ele la alcătuirea României Mari.
Venim, măria ta, să vă aducem vești că, în clipe
când vechiul ținut al Sucevei și Cernăuților, cu ocolul
Câmpulungului și Cozmenilor au fost unite cu ȚaraMamă, sub lespedea din Putna, Sfântul, după o sută
patruzeci și trei de ani de somn greu, tulburat de visuri
urâte, și-a aflat iar odihna căci de acum știe că soarta
fiilor săi este pusă în mâna regelui Ferdinand, eliberatorul tuturor românilor. Să trăiești, măria ta!”27
Pe parcursul discuției ce a urmat, regele s-a dovedit
foarte bine informat asupra stărilor de lucruri din Bucovina și asupra personalităților ce conduceau lupta românilor din Bucovina și Ardeal. „Și el ne-a spus că
trebuie făcută Unirea necondiționată cât mai curând, că
așa o cer interesele țării și ne-a luat făgăduința că,
întorși, vom insista să se facă. În același timp, ne-a asigurat că va numi numai funcționarii pe care bucovinenii
îi vor propune, încât țara va păstra, în stadiul de trecere,
înfățișarea ei, netulburată de amestecul României. La
sfârșit ne-a mai repetat o dată că de acum a venit vremea muncii întețite și la plecare ne-a scuturat mâna
mult și deosebit de călduros”28.
Fiind invitat la dejun, la I.I.C. Brătianu, Sextil
Pușcariu a exprimat, în cursul convorbirii cu liderul liberal, ideea că „noi, (bucovinenii), n-avem voie să ne declarăm pentru nici unul dintre partidele existente” (în
Vechiul Regat)... Brătianu „mi-a dat dreptate, dar a
admis aceasta numai pentru stadiul prim. După constituantă va trebui să intrăm în aceste partide care vor
avea să suporte examenul: sau se înnoiesc cu elementele nouă și vânjoase ce vin, sau crapă, fiind cadrele lor
prea mici pentru pulsația nouă”.
I.I.C. Brătianu i-a spus lui S. Pușcariu „că nu mai e
nevoie să mergem pe la miniștrii străini (reprezentanții
diplomatici ai statelor Antantei la Iași), căci el a vorbit
cu acești reprezentanți ai aliaților și avizul lor e de asemenea că trebuie să declarăm cât mai iute Unirea
necondiționată cu Țara-mumă. Faptul împlinit nu va mai
putea fi răsturnat de nici un congres de pace, pe când
o unire cu condițiuni și autonomii ar fi interpretată de
aliați ca un aer de neîncredere și șovăire.
Cum și Nistor era de părere că unirea trebuie să fie
necondiționată, am primit și eu punctul acesta de vedere, împreună cu Bodnărescu și am insistat la
Cernăuți să se facă cât mai grabnic”29.
Fiind primită în audiență și de regina Maria, la 4/17
noiembrie 1918, delegația i-a adresat următorul discurs:
„Doamnă, de dincolo de stâlpii vopsiți cu galben și cu
negru, din țara suferințelor, demult căutau cu dor priviri
înlăcrămate spre Țara fericită, pe a cărui Tron stătea regina Maria, alinătoarea durerilor.
Azi când acești stâlpi nu mai sunt împlântați în inima
Moldovei, Bucovina ne trimite să Vă spunem, cât de
adânci sunt sentimentele ei de recunoștință și cât de
PRO
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mare e fericirea ei de a se ști ocrotită de cea mai bună
maică, ce a stat vre-o dată pe Tronul unei țări. Să
trăiești Măria Ta. Sextil Pușcariu Dr. Vasile Bodnărescu”30.
La 10/23 noiembrie 1918, Sextil Pușcariu, V. Bodnărescu însoțiți de Ion Nistor, președintele Comitetul
refugiaților bucovineni și cpt Georgescu au revenit la
Cernăuți cu un tren special. Președintele Comitetului
refugiaților, Ion Nistor și Iancu Flondor, șeful guvernului,
au convenit punerea în aplicare a celor stabilite încă de
la Iași: cooptarea în Consiliul Național a 12 fruntași din
rândurile refugiaților și convocarea Congresului general
al Bucovinei pentru ziua de 15/28 noiembrie 1918. Ion
Nistor a plecat la Iași pentru a informa guvernul României asupra pregătirii Congresului general al Bucovinei
și realizării Unirii31.
În ședința Consiliului Național din 12/25 noiembrie,
s-a aprobat completarea Consiliului cu 12 membri din
rândul refugiaților. Vicepreședintele fostului Comitet al
refugiaților, Gheorghe Tofan a făcut cunoscut că foștii
refugiați sunt „aderenți intransigenți ai Unirii
necondiționate și desăvârșite a tuturor țărilor românești
în hotarele lor etnice și istorice într-un stat național unitar”32. Se impunea înlăturarea tuturor nedreptăților la
care fuseseră supuși românii sub stăpânirea austriacă
și se recunoștea dreptul minorităților de a se dezvolta
liber în cadrul statului unitar român. Consiliul Național
a decis convocarea, la 15/28 noiembrie 1918, a Congresului General al Bucovinei pentru „stabilirea raportului politic al Bucovinei față de Regatul român”33.
La Congresul General al Bucovinei au participat: 74
membri ai Consiliului Național, 7 delegați ai germanilor,
6 delegați ai polonezilor, 13 delegați din comunele ucrainene. A fost prezentă o delegație de 4 persoane din Basarabia și o delegație de 3 persoane din Transilvania.
Desfășurat sub președinția lui Dionisie Bejan, Congresul General a decis, cu unanimitatea voturilor românilor, germanilor și polonezilor prezenți, „Unirea
necondiționată și pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei
hotare până la Ceremuș, Colacin și Nistru cu Regatul
României”34.
Decizia a fost adusă imediat la cunoștința regelui
Ferdinand: „Congresul general al Bucovinei, care întrupează suprema putere a Țărei, a votat astăzi în unanimitate Unirea necondiționată și pentru vecie a
Bucovinei în hotarele ei istorice cu Regatul României.
Mulțumim Proniei Cerești, că după o lungă și dureroasă
așteptare, ne-a învrednicit de a vedea ispășită nelegiuirea ce s-a săvârșit acum 144 ani față de țara noastră și
mândri că avem fericirea de a aclama pe Maiestatea
Voastră Domn liberator și purtător de grijă al nostru,
rugăm să ne primiți sub sceptrul ocrotitor al Maiestății
Voastre și reînnodând firul rupt cu silnicie înainte de un
veac și jumătate, să reînnoiți strălucirea Coroanei lui
Ștefan. Maiestate, să trăiți mulți și fericiți ani!”35
Congresul a ales o delegație de 15 persoane care
să prezinte regelui Ferdinand, la Iași, Actul de Unire a
Bucovinei. În ziua de 16/29 noiembrie, „la 11 și jumătate
am primit o delegație numeroasă de bucovineni, veniți
să anunțe faptul împlinit. ... A fost un ceas mare atât
pentru noi, cât și pentru ei. Sunt foarte dinastici, lucru
uimitor în epoca aceasta a republicilor”, a consemnat
regina Maria în Jurnal de război36. Adresându-se regelui
în audiența festivă de prezentare a Actului de Unire,
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Iancu Flondor a spus: „Aducem majestății voastre, rege
al tuturor românilor, Unirea unei țări întregi, a Țării Bucovina”37.
Unirea Bucovinei la România a fost legiferată prin
Decretul-lege din 18/31 decembrie 1918 semnat de regele Ferdinand și I.I.C. Brătianu și recunoscută
internațional prin tratatul de pace de la Saint-Germain,
10 septembrie 1919.
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Maria Vaida

ÎNFĂPTUITORII MARII UNIRI –
PREOȚI DIN BIHOR
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gioasă cu Adunarea de la Alba Iulia și cu libertatea neamului românesc? Creștinismul este legea sufletului
omenesc, spune oratorul, completând în limba latină:
Anima hominis naturaliter Christiana. Argumentele
evanghelice sunt explicate pe înțelesul tuturor: Cu alte
cuvinte, ideea de libertate, care trebuie să stăpânească
și la noi, în societate și în viața de stat, ne poruncește
o slujire obștească prin dragostea către aproapele și, în
aceeași vreme, o ferire de orice lucru jignitor pentru porunca iubirii creștinești, în care se concentrează împlinirea întregii legi, după cum ne-o spune același apostol.
(...) La ce soartă ajung asemenea state, care calcă în
picioare poruncile lui Dumnezeu de a respecta libertatea și dreptatea popoarelor și ale indivizilor, ne-a dovedit-o cu prisosință, mai recent, surparea monarhiei
Austro-Ungare, pe ale cărei ruini se înalță în parte Noua
Țară Românească.3 Pentru fiecare categorie socio-profesională, oratorul aduce argumente convingătoare,
prin interogații retorice, prin enumerații: intelectualul,
agricultorul, industriașul, meseriașul, comerciantul, speculantul, autoritățile politice, opinia publică și, desigur
Biserica, ce are un drept și o înaltă îndatorire chiar: de
a deschide numai procesul conștiințelor, și aceasta stă
în a îndemna pe fiecare român de bine – în slujbă ori în
afară de slujbă – să urmeze poruncii sfântului Pavel
despre libertatea creștină, căci numai astfel ne vom
salva conștiințele; numai astfel ne vom pune în
consonanță cu hotărârile de la Alba Iulia, și numai astfel
vom putea făuri fericirea trainică a României Mari. (...)
Încheierea discursului este o urare: Facă Domnul ca fiecare român să fie la locul său, câte un apostol al
libertății creștine, prin care să crească și să înflorească
împărăția Românească, în veci, Amin!4
Eruditul Gheorghe Ciuhandu a publicat peste 60 de
volume, cercetând arhive din Arad, Oradea, din satele
bihorene sau bănățene, mai ales în arhivele bisericilor.
Bihorenii îi datorează studiile despre Cartea de cântări
calvinești tipărită la Oradea în limba română, între
1579-1573 și despre cel mai vechi Liturghier, manuscris
românesc descoperit în Bihor, despre existența căruia
PRO

Ciuhandu Gheorghe
Deși a reprezentat la Alba Iulia Consistoriul Ortodox
Român din Arad, Gheorghe Ciuhandu este bihorean. El
s-a născut în 23 aprilie 1875 în localitatea Roșia, județul
Bihor. Devenind învățător, apoi profesor la Institutul Teologic din Arad, ajunge asesor referent școlar în Consistoriul din Arad în anul 1905. Așa se explică faptul că a
primit credenționale de la această instituție, pentru a
participa la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie. Preot și istoric, Gheorghe Ciuhandu
a fost ales membru de onoare al Academiei Române,
din 30 mai 1947, cu discursul intitulat: Românii din
Câmpia Aradului acum două veacuri, o monografie
vastă ce cuprinde date statistice extrem de valoroase,
îndeosebi între anii 1743-1752.1 Este autorul Rugăciunii
Românului, inclusă în circulara nr. 147 din 1918, difuzată prin biserici, în întreaga eparhie, în care se cere
ajutor Dumnezeiesc pentru realizarea Unirii. Mărturisirile contemporanilor i-au făcut un portret memorabil: Era
un om înalt, puțin adus de spate, cu o barbă impresionantă, mai mult căruntă care-i acoperea pieptul, cu
plete până la umeri, după obiceiul bătrânilor din satul
natal Roșia, cu o privire pătrunzătoare de cioban – un
dac de-abia stăpânit, rătăcit din impulsul voinței lui de
dreptate și adevăr pentru binele – de obște, între maldăre de cărți și documente.(Titus Roșu).
În anul 1920, cu prilejul solemnităților de la 1 Decembrie, din Arad, dr. Gheorghe Ciuhandu rostește un
discurs impresionant căruia îi pune un moto din Sfântul
Apostol Pavel, Epistola către Galateni, V, 13: Voi, la libertate sunteți chemați, fraților! Numai să nu dați libertatea voastră spre pretext trupului, ci prin iubire să slujiți
unul altuia.2 După cum a și început, discursul lui Gheorghe Ciuhandu face referire la conceptul de libertate, în
sensul biblic al termenului, iar formula de adresare este:
Iubiți creștini! Foarte bun orator, preotul entuziasmează
inimile celor adunați și explicațiile sale sunt înțelese atât
de poporeni, cât și de cei școliți. Un bun exemplu în
acest sens, este răspunsul la posibila întrebare: ce are
a face predica Sf. Pavel despre libertatea moral-reli-
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scrie în Cele trei Crișuri în 1920, ca și despre alte vechi
urme de cultură românească din aceste părți de țară5.
Academicianul Gheorghe Ciuhandu, preot și istoric a
îmbinat rostul bisericii cu marele ideal național. Iată ce
spune el: Dacă trebuiesc date din timp de după Adunarea de la Alba Iulia, se găsesc, trimise de mine la Institutul de Istorie, în legătură cu volumul ce se va scoate
despre cei ce au manuat condeiu istoric, între cari am
cinstea de a mă înșira.6
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Radu Demetriu
Arhiereul de o rară autoritate, dr. Demetriu Radu s-a
născut în 7 noiembrie 1861, în satul Rădești, face
școala primară la Aiud, liceul la Blaj. În anul 1879 mitropolitul Vancea îl trimite la Roma, la studii. Aici studiază la Colegiul grecesc Sf. Atanasiu, apoi la renumita
facultate De Propaganda Fide, unde studiază Filosofia
și Teologia. În anul 1885, Demetriu Radu termină studiile și susține examenul de absolvire printr-o strălucită
dizertație și o discuție teologică publică, în prezența
Pontifului Leo al XIII-lea și a celor mai reputați teologi
din Cetatea eternă. Românul își ia doctoratul în teologie, promovat cu mențiunea Cum aplausu și o medalie
de aur ca semn al admirației tuturor. Inteligența, cultura,
memoria infailibilă, faptul că era poliglot, sunt calități
care-l fac să devină cel mai bun dintre cei buni. În anul
1885 a fost hirotonit preot la Roma. După hirotonire a
plecat la București în calitate de paroh al românilor
greco-catolici de acolo. La București a fost numit de
către arhiepiscopul romano-catolic Paul Iosif Palma în
funcția de profesor la Seminarul Teologic de la Cioplea,
iar apoi director al Seminarului Arhiepiscopal de la
București, care fusese de curând creat, precum și econom general.
În două rânduri, fiind bine cunoscut și apreciat de
către cercurile conducătoare ale Regatului României, a
fost trimis de primul ministru de atunci Ion C. Brătianu
și de Regele Carol I, la Vatican, în scopul aplanării unor
divergențe apărute în legăturile dintre Regatul României
și Sfântul Scaun.7
Hirotonit preot este trimis la București drept preot
pentru românii uniți, devenind profesor de dogmatică,
istorie bisericească și Limba română la Seminarul Catolic Sf. Iosif. Activitatea sa deosebită îi aduce titlul de
protopop, director de seminar și econom general al arhidiecezei de București. În felul acesta se impune
atenției Regelui Carol I, care îl însărcinează cu misiuni
diplomatice la Vatican.
Ca o consecință a meritelor sale, este numit Episcop
al Eparhiei Lugojului, la numai 35 de ani. Din această
poziție, administrează cu chibzuință fondurile diecezane, cumpără o casă și o grădină pentru construirea
unei aripi prin care să lărgească palatul episcopal. Ridică din ruină Mănăstirea de la Prislop și o sfințește în
10 mai 1901, devenind loc de pelerinaj pentru
credincioși. În același an publică și lucrarea Șematismul
istoric al diecezei Lugojului. După acestea, din 1903
este numit în fruntea diecezei din Oradea Mare, unde
își dirijează toate eforturile spre afirmarea elementului
românesc la granița de Vest a Transilvaniei.8
Episcopul transformă vechea reședință episcopească într-un palat național, de o veritabilă frumusețe
și un desăvârșit bun gust; un veritabil palat de arhitecSAECULUM 7-8/2018
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tură renascentistă, similar celor din occident. În satul
natal, care azi se numește Rădești, Demetriu Radu
clădește o biserică foarte frumoasă, angajând ca pictor
pe renumitul profesor Smigelschi. Cu bani de la guvern,
dar și din veniturile proprii, Episcopul ridică o serie de
școli și clădiri bisericești, creează Fondul Radu pentru
ajutorarea elevilor săraci care vor să studieze.
La Oradea, a reconstruit, în 1905, palatul episcopal,
după proiectele arhitectului C. Rimanoczy junior, a refăcut domeniul de la Beiuş, casa de la Holod și
reședința de la Stâna de Vale.
Cu o importantă sumă de bani (100.000 de coroane), episcopul Demetriu Radu a contribuit la construirea Bisericii Sfântul Vasile cel Mare din str. Polonă
din Bucureşti, în 1909. În anul 1910 a zidit Biserica Pogorârea Spiritului Sfânt, din satul natal, Rădeşti. În anul
1912 s-a deplasat la Roma, pentru a interveni la revizuirea bulei papale privitoare la înființarea episcopiei
maghiare greco-catolice de Hajdúdorog. În 1914 a început construcția Academiei Teologice de la Oradea,
dar războiul declanșat în acel an l-a împiedicat să-și
ducă până la capăt proiectul. A refuzat să se facă purtătorul de cuvânt al prim-ministrului maghiar Ştefan
Tisza între români, spre deosebire de alţi prelaţi, care
au sprijinit autoritățile austro-ungare ale vremii. A prezidat, împreună cu Ioan Papp, episcop ortodox de Arad
și cu George Pop de Băseşti, Marea Adunare Naţională
de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. În calitate de
decan al Episcopatului Român Unit, l-a îmbrățișat pe
generalul român Nicolescu, sosit la Blaj în fruntea Armatei Române. La 23 mai 1919, i-a găzduit, în Palatul
Episcopal de la Oradea, pe Regele Ferdinand și Regina
Maria. A fost un orator neîntrecut, un sprijinitor cu mână
largă a tuturor faptelor și gândurilor înălțătoare de
neam, un patriot și diplomat de reputație națională ce a
căzut ca un martir în ziua de 8 septembrie 1920, în incinta Senatului din București, când mâini criminale au
pus acolo o bombă care l-a ucis, iar pe Roman Ciorogariu l-a lăsat invalid de mâna dreaptă. Episcopul de
Oradea a murit în atentatul pus la cale de Max Goldstein și de complicii acestuia, Saul Osias și Leon Lichtblau. În afară de Episcopul Demetriu Radu, ca urmare
a atentatului au murit și ministrul justiției, Dimitrie Greceanu, și senatorul Spirea Gheorghiu, aceștia din urmă
decedând în spital.9 În presa vremii se menționează impresionanta aducere a trupului său neînsuflețit la Oradea. A fost așezat cu pompă strălucită în Catedrala
Greco-Catolică. Rămășițele pământești ale prelatului au
fost petrecute de la gară în oraș de o imensă mulțime.
În jurul catafalcului pe care zace acela care a fost episcopul Radu, se perindă întreaga populație a orașului și
a provinciei, unde defunctul era cunoscut de toată suflarea, pentru că episcopul Demetriu Radu a fost un
preot adânc convins de slujba căreia și-a închinat viața,
și pentru că, într-un lung șir de ani de păstorire la Lugoj
și Oradea Mare, a luptat din toate puterile pentru
înălțarea bisericei și a neamului său. (...) Conștient și
strălucit proteguitor al intereselor bisericii și culturii
românești, de numele defunctului episcop Radu se
leagă o lungă serie de fapte mari, de jertfe frumoase,
pentru care neamul i-a fost și trebuie să-i fie veșnic recunoscător.10
A fost asistent la Tronul Pontifical, distins cu Paliul
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Arhiepiscopal, Doctor în teologie și filosofie, Episcop de
Oradea Mare, om al timpului său. Prin dispariția sa,
Transilvania a pierdut un Mecena, un patriot, un arhiereu de primă mărime. A fost înmormântat cu funeralii
naționale, așa cum se cuveneau unui martir, în biserica
de dânsul zidită, cum ar zice cronicarul...

Iacob Radu
Asemeni multor participanți la Marea Unire din partea județului Bihor, Iacob Radu este originar de pe alte
meleaguri: s-a născut în comuna Rădești (Tâmpăhaza
Uifalău) județul Alba, în anul 1868. Face studiile primare
la Aiud, secundare la Blaj, iar cele superioare la Roma,
unde își ia doctoratul în Teologie și Filosofie. Hirotonit
preot, a funcționat în secuime, după aceea ca vicar în
Hațeg, canonic capitular în Lugoj, prepozit capitular în
Oradea Mare. De aceea este reprezentantul Capitlului
Catedral greco-catolic din Oradea Mare, județul Bihor,
participând la Marea Unire de la Alba Iulia din 1 Decembrie, 1918. Pentru intensa lui activitate culturală și ecleziastică, Iacob Radu a fost distins cu titlul de protonotar
apostolic și prelat papal. A decedat în luna iulie 1932,
la Oradea și este înmormântat în cripta bisericii din
Rădești.
Spirit cercetător, cu profunde sentimente românești,
Iacob Radu a scris numeroase cărți, în special pe teme
religioase: Biserica Sfintei Uniri din Tâmpăhaza-Uifalău
(Rădești), 1911; Istoria vicariatului greco-catolic al
Hațegului, Lugoj, 1912; Viața și operele Episcopului
Dr. Demetriu Radu, vol. I, Predici, Oradea, 1923; Manuscrisele din biblioteca Episcopiei greco-catolice din
Oradea, București, 1923; Doi luceferi rătăcitori: Gheorghe Șincai și Samuil Micu Clain, București, 1924; Samuil Vulcan, Episcop român unit al Orăzii, (1806-1839)
și Biserica Ortodoxă Română, Oradea, 1925;
Fundațiunea Episcopului Demetriu Radu, Oradea,
1925; Foștii elevi români uniți ai școalelor din Roma,
Beiuș, 1929; In memoriam, prinos memoriei Episcopului
dr. Demetriu Radu, Oradea, 1930. În biblioteca din Oradea, Iacob Radu a descoperit 23 de fascicole și mai
multe foi răzlețe, scrise în coloane; conțin învățături sau
vorbiri sacre și diverse însemnări, parte cu litere latine,
parte cu cirilice.11
Iacob Radu, bazându-se pe documente de arhivă ne
informează că în anul 1813, episcopul Samuil Vulcan,
printr-o circulară scrisă cu litere latine a îndatorat pe
preoți să catehizeze pe prunci de două ori în săptămână, în școală, ori acolo unde nu este școală, la ei
acasă și să raporteze despre starea școalei și despre
cărțile lipsă ale școlarilor.12 Despre cărturarul iluminist
bihorean, Iacob Radu afirmă că a fost un sprijinitor generos al tuturor mișcărilor culturale române din timpul
său.13
Așa a fost și prelatul papal Iacob Radu. El este autorul lucrării Viața și operele episcopului dr. Demetriu
Radu, Predici (vol. I), Oradea, 1923.
A votat unirea fără condițiuni la Alba Iulia.14
În lista credenționalelor, figurează un dr. Ioan Iacob,
avocat, din Ceica, dar nu din Batăr. Confuzie sau
coincidență de nume? După un sfert de veac, dar după
100 de ani; rămâne să cercetăm, nu-i așa? Generalul
Berthelot a sosit în Oradea în decembrie 1918. După
oficialități, a fost întâmpinat de țăranii români din Bihor.
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A urmat delegația țăranilor și țărăncilor din Bihor, condusă de dl. avocat din Ceica, dr. Ioan Iacob. Primirea a
fost foarte cordială, generalul rostind următoarele cuvinte izvorâte din inimă: Vă cunosc și vă iubesc. V-am
văzut în Carpați, v-am văzut la Mărășești; v-am văzut
flămânzi, v-am văzut desculți, v-am văzut bătuți, dar tot
înainte! Acum sunteți liberi – aveți numai răbdare și încredere.15
1.
Stelian Vasilescu, Oameni din Bihor 1940-2000.
Dicționar sentimental, Ed. Iosif Vulcan, Oradea, p.7-9.
2.
În Românul, an IX, nr.260, 3 dec. 1920, p.3.
3-4
Ibidem, p. 3.
5.
Idem, p.8.
6.
Ibidem, p.77-78.
7.
Wikipedia ro, org.
8-9.
Mircea Vaida-Voevod, Gelu Neamțu, 1 Decembrie
1918. Mărturii ale participanților, vol. II, Ed. Academiei Române, 2008, pp. 240-241.
10.
În Românul, an IX, nr. 270, 16 decembrie 1920, p. 3.
11.
Este vorba de manuscrisul nr. 278 din catalogul întocmit
de Iacob Radu, Manuscriptele lui Samuil Vulcan.
12.
Teodor Rif, Samuil Vulcan, cărturar iluminist, Ed. Mirton,
Timișoara, 2003, p. 99.
13.
Ibidem, p.64.
14.
Mircea Vaida-Voevod, Gelu Neamțu, 1 Decembrie 1918.
Mărturii ale participanților, vol. I-II, Ed. Academiei Române,
București, 2005, p. 116.
15.
În Românul, an VII, nr. 43, 20 decembrie 1918, p. 3.
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DEVENIREA „ÎNTRU SINE”
A NAȚIUNII ROMÂNE

PRO

Considerat în ansamblu, romanul Sacrificiul are o
solemnitate tragică şi patetică. Văzut în această perspectivă, el ne îndeamnă să ne gândim la patetismul
tragediilor antice, sau la unele poeme cosmogonice,
sau la alte creaţii apte să ne copleşească emoţional.
În ansamblul romanului există însă câteva capitole
în care oceanul suferinţei umane se revarsă cu o putere
devastatoare.
Sunt capitolele în care Mihail Diaconescu evocă
tranşeele şi încleştările Primului
Război Mondial.
Despre Primul Război Mondial
s-a scris mult în toate literaturile
Europei. Faptul că Mihail Diaconescu a reuşit să adauge ceva
nou în evocarea acestui moment
tragic şi eroic din istoria continentului nostru este remarcabil. Ne
gândim, desigur, la capitolul XVIII,
în care sunt descrise luptele de pe
frontul italian, la capitolul XXI, în
care Romulus Brad participă la încleştările paroxistice dintre armata
română şi armata germană şi austro-ungară în Triunghiul Morţii
Oituz-Mărăşti-Mărăşeşti, şi la alte
capitole.
Unul dintre rezultatele Primului
Război Mondial a fost numărul halucinant de morţi şi răniţi de pe
toate fronturile. Zeci de milioane
de victime au căzut luptând cu
arma în mână în cuprinsul acestui
măcel de monstruoase proporţii.
Din cauza războiului, oraşele, satele şi cătunele locuite de români şi-au diminuat populaţia, şi-au dezorganizat succesiunea firească a generaţiilor, şi-au stricat
organizările profesionale. Aceleaşi efecte devastatoare
a avut războiul în toate ţările care au participat la marele
măcel mondial. Epidemiile cumplite care au urmat măSAECULUM 7-8/2018

celului au adăugat alte zeci de milioane de victime nevinovate.
Şi totuşi, naţiunea română a renăscut din acest
ocean de suferinţă, precum pasărea phoenix din propria
cenuşă.
A renăscut, pentru că prin număr, prin forţa noilor generaţii şi prin refacerea potenţialului demografic, naţiunea română s-a afirmat în lume şi în istorie cu noi forţe
şi cu noi realizări.
Constatarea aceasta ne îndeamnă
să discutăm romanul Sacrificiul şi din
perspectiva pierderilor umane şi materiale pe care naţiunea română le-a
avut în primei conflagraţii mondiale.
Este, bineînţeles, o perspectivă sociologică, conformă cu modul nostru de
a percepe valoarea excepţională şi
importanţa romanului Sacrificiul.
Naţiunile – ca organizări sociale
perene – sunt percepute de către
adepţii aşa-zisei „mondializări” ca o
stavilă greu de trecut în calea reformării din temelii a arealului european.
Aceştia au aflat târziu că naţiunile nu
dispar, având capacitatea de a se reproduce, atât în plan biologic, cât şi în
plan social şi cultural. De aceea, au
trecut, în prima etapă, la distrugerea
economiilor naţionale şi a pieţelor naţionale, încercând din răsputeri să extindă aşa-numita „economie de piaţă”
la nivelul planetei.
În actualele circumstanţe, economiile naţiunilor au fost integrate, prin
persuasiune sau forţă sub incidenţa „politicului” emanat
de „centrele de putere” transnaţionale. Acestea banalizează şi agresează specificul socio-cultural al naţiunilor
în favoarea şi pentru profitul unei abordări exclusiv statistice. Deşi se susţine că „mondializarea” va crea oamenilor libertatea de deplasare şi de a produce sau
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schimba resurse, depăşind naţiunile, niciun ideolog nu
poate explica consecinţele acesteia pe planul satisfacerii necesităţilor sociale. Gestionarea problemelor „globale”, unde naţiunile, din unităţi sociale, au fost
transformate în unităţi statistice, eludează „specificul
naţional”. Gestionarea necesităţilor sociale a fost preluată de aşa-numitele „organizaţii mondiale”, care au
acaparat, în bună măsură, economia mondială, suveranitatea naţională şi a trecut pe plan secund identităţile
culturale naţionale. Mai mult chiar – identităţile naţionale
sunt reprimate.
Există în romanul Sacrificiul momente de mare tensiune dramatică, în care unele persoane, grupuri sau
chiar naţiuni întregi se confruntă cu cele mai drastice
măsuri represive luate de autorităţile imperiale. Identitatea naţiunilor din imperiul bicefal este reprimată. Măsurile represive au caracter criminal.
Mihail Diaconescu evocă aceste măsuri sub latura
lor teribilă, monstruoasă. Ca scriitor preocupat de îmbinarea dintre eroic, tragic şi moral, el aduce în proza românească ceva nou. Este o înnoire tematică,
bineînţeles. Este şi o înnoire a viziunii epico-artistice.
Este, mai ales, o înnoire fundamentată pe viziunea sa
istorică şi sociologică. Indiferent că el înţelege istoria
prin prisma sociologicului, sau realităţile sociale prin
prisma erudiţiei istorice, efectul epic este remarcabil. Şi
pentru acest motiv exegeza sociologică a romanului Sacrificiul este necesară.
E cazul să subliniem faptul că în decursul istoriei, în
confruntările mereu reluate dintre naţiuni, realităţi sociale şi spirituale organice, perene, şi imperii, construcţii
artificiale, înfăptuite prin forţă, dictat şi teroare, confruntările au cunoscut acumulări prealabile de lungă durată,
potenţial explozive, manifestate paşnic sau violent, desfăşurări de mari forţe angajate în lupte necruţătoare, de
mare amploare.
În această luptă acerbă, naţiunile au suferit uneori
pierderi importante, dar au rezistat şi au trecut la contraofensivă, fiindcă ele au capacitatea de a se reproduce chiar şi în situaţii social-politice extrem de dificile.
Aceasta constituie expresia devenirii „întru sine” în
interiorul „patriei”, exprimată prin capacitatea de a se
reproduce performant, prin întreţinerea proceselor sociale organizante, care le asigură funcţionalitatea.
Aceasta presupune atât reproducerea organizaţiilor cu
funcţii productive, gestionare şi integratoare şi creşterea
capacităţii lor de reorganizare şi supravieţuire în situaţii
critice, cât şi reproducerea oamenilor prin continua lor
socializare şi întreţinere a competenţelor profesionale
şi socializante.
Devenirea „întru sine” în interiorul „patriei” este consecinţa capacităţii de adaptare la evoluţiile socio-politice
interne sau transnaţionale, a competitivităţii în cele mai
relevante domenii, a posibilităţilor de a identifica agresiunile sociale, indiferent de natura acestora şi de a le
contracara în modalităţi care să nu-i afecteze reproducerea. Această capacitate oferă posibilităţi de acţiune
pentru prevenirea situaţiilor sociale patologice, apariţiei
aşa-numitelor „societăţi anomice” care răstoarnă valorile şi normele sociale şi întreţin „bolile” sau „stările anomice” ale „socialului” şi elimină „nevoia de violenţă” a
oamenilor impregnaţi de ideologii şi a grupurilor socio26

politice care se luptă mereu pentru cucerirea puterii în
stat.
Reproducerea naţiunilor este dependentă de capacitatea şi modalităţile de procesare a informaţiilor sociale, de menţinerea conexiunilor între procesele
sociale organizante cu finalităţi funcţionale şi de modificările succesive ale posibilităţilor de funcţionare a procesorilor de informaţii (oameni şi organizaţii). „Patria”
întreţine mediul social necesar producerii, asimilării şi
valorificării procesărilor interogative prin elitele sociale
şi prin organizaţiile cu funcţii explicite, precum şi al asimilării produselor procesărilor performante din alte naţiuni sau organizări transnaţionale.
Devenirea „întru sine” este susţinută, la rândul său,
de modalităţile simbolice şi interpretative de satisfacere
a necesităţilor sociale Acestea determină orientările dominante privind atitudinea faţă de „popor”, „naţiune”,
„etno-spiritualitate” şi „patrie”, moralitate socială, aspiraţii şi idealuri şi explică de ce procesorii de informaţii
sociale (elitele sociale, organizaţiile şi statul naţional) îşi
modifică succesiv posibilităţile funcţionale, prin care
conferă naţiunilor noi modalităţi de a-şi controla „stările”
şi de a orienta reproducerile ulterioare.
Consecinţa cea mai elocventă a devenirii întru sine
în interiorul „patriei” este continuitatea naţiunilor în timp
şi spaţiu. Aceasta exprimă capacitatea de a produce şi
utiliza resursele, de a-şi gestiona propriile valori şi interese conştientizate ca „nevoi naţionale”, de a-şi asigura
stabilitatea şi omogenitatea, de a se adapta la presiunile
interne şi externe care agresează oamenii, organizaţiile
şi statul, de a rezista la concurenţa şi provocările proceselor sociale evolutive, iar uneori la mari catastrofe
istorice, şi de a preveni şi anihila pe cele distructive sau
dezorganizante.
Continuitatea – noţiune care aparţine mai ales dialecticii modalităţilor filosofice de explicare a „socialului”
– este percepută de ideologii imperiilor ca putere de a
administra „socialul” în „stări de relativă securitate” şi
de a asigura echilibrul între grupurile socio-politice care
administrează puterea. Ideologii, care se implică în controlul reproducerii naţiunilor, nu sunt capabili să înţeleagă că satisfacerea nevoii de „echilibru social”
exclude implicarea ideologiilor „extreme”. „Orice extremă este socialmente insuportabilă – afirma filosoful
Petre Ţuţea – pentru că e lipsită de ideea fundamentală
a oricărei societăţi bine organizate, ideea de echilibru
social. Extrema dreaptă ca şi cea stângă e falimentară.
Omul nu e dispus, de dragul unei minorităţi, numită
elită, să ajungă iobag.”
Despre rolul istoric şi politic al celor ce se consideră
elita Imperiului Austro-ungar se discută de mai multe ori
în paginile romanului Sacrificiul. Contele Istvan Tisza
face elogiul misiunii istorice a „elitei autentice” maghiare, în raport cu „plebea valahă”, cu „plebea slovacă”, cu „plebea sârbilor şi croaţilor”. Dispreţul său faţă
de „plebe” este consecvent asociat cu măsuri represive.
Aceste măsuri represive au caracter juridic, politic, poliţienesc şi, uneori, dacă este cazul, militar. Sunt măsuri
drastice.
Ducii, arhiducii, prostituatele şi prostituaţii lor, conţii,
bancherii, politicienii corupţi, afiliaţi curţii imperiale de la
Viena, se consideră, şi ei, o „elită”. Şi ei practică disprePRO
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ţul şi represaliile sângeroase în raport cu cei ce nu sunt
o „elită”. Ei sunt convinşi că trăiesc în lume doar pentru
a beneficia de aşa numitul Lustprinzip teoretizat de
pseudogânditori la Viena.
În cadrul naţiunii române, devenirea „întru sine” în
interiorul „patriei” este afectată de agresiunile sociale,
produse atât prin deţinătorii puterii politice – care administrează puterea în interes propriu, cât şi prin „centrele
de putere” supranaţionale sau transnaţionale – care
dezvoltă presiuni pentru „reformarea” naţiunii române.
De aceea, capacitatea de identificare a surselor de
agresare este fundamentală pentru întreţinerea reproducerii care să întreţină devenirea „întru sine” pentru
naţiunea română.
În zilele noastre, aceasta depinde de modul în care
elitele sociale, organizaţiile cu funcţii gestionare explicite şi statul naţional unitar român procesează informaţiile sociale şi utilizează explicaţiile oferite de acestea
pentru decizii sociale.
Reproducerea naţiunii române este, în fapt, o acţiune socială a poporului în interiorul „patriei”. Ideologii
vorbesc despre „puterea naţiunilor” prin analogie cu puterea construcţiilor mecanice de tipul feudelor sau imperiilor. Sintagma poate fi preluată sub rezerva
perceperii ei ca rezultat al proceselor sociale organizante care conferă procesorilor de informaţii (oameni,
organizaţii, stat) capacitatea de a modela destinul „naţiunii genetice” în raport de necesităţile sociale şi de a
se opune despotismului şi individualismului, sub nevoile
de „libertate şi independenţă”.
Naţiunea română exprimă, în cadrul reproducerii,
„acţiunea socială” a poporului în interiorul „patriei”. Astfel, „puterea” poporului nu constă în forţă militară, ci se
traduce prin „puterea de viaţă” şi capacitatea de a genera valori, care constau, aşa cum afirma la vremea sa
George Bariţiu, în capitalul adunat „în creeri” şi „în cele
două braţe sănătoase” ale oamenilor, precum şi în capacitatea de a construi şi a menţine „democraţia” prin
care se asigură „fericirea patriei” şi posibilitatea de renaştere după fiecare acţiune socio-politică distructivă
din partea imperiilor.
Capacitatea de reproducere a naţiunii române se exprimă în „puterea naţiunii”, definită, în primul rând, prin
capacitatea naţiunii române de a crea şi menţine „ordinea socială” şi de a împiedica recrearea sa de către
ideologi în funcţie de conjuncturi geopolitice. Deci, „puterea naţiunii române” este puterea de acţiune socială,
exprimată prin „popor” în interiorul „patriei”. Aceasta
este opusă oricărui dominaţii impuse de „centrele de
putere” şi de ideologiile antinaţionale. O naţiune nu trebuie să fie „puternică”, în sensul exprimat de ideologi,
adică să creeze şi să dezvolte resurse pentru a le folosi
exclusiv în raporturile de putere.
„Acţiunea socială” înseamnă „putinţă” (potestas), diferită de „acţiunea politică” (instituţionalizată, instrumentală). Naţiunea română este puternică dacă dezvoltă
capacităţi eficiente de gestionare a nevoilor sociale,
evoluează ca „societate civilă” şi este capabilă să tempereze violenţa politică. „Puterea naţiunii române” se
exprimă prin „elitele naţionale” – elite sociale formate
din oameni cu competenţe profesionale şi socializante
– capabile să gestioneze în mod organic necesităţile de
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natură politico-militară, economico-socială şi culturală.
Naţiunea română îşi ridică „elite de merit”, „oameni de
muncă”, nu dintre „negustorii de vorbe”, care se constituie într-o „clasă politică” preocupată doar de a face politică şi de „a pune la cale” treburile statului. Prin popor,
naţiunea română îşi creează elite sociale pentru a
apăra „patria” „cu rostul şi braţul” şi a se situa, în cele
mai dificile situaţii, în avangarda renaşterii naţionale.
Naţiunea română este „puternică” dacă este capabilă să reziste presiunilor „centrelor de putere” în lupta
lor pentru supremaţia mondială, întrucât, pentru a-şi
masca politica expansionistă, acestea au relansat, sub
altă formă, teoria leninistă a „interdependenţelor”, adică
a gravitării naţiunilor mici în jurul celor mari şi puternice.
Această teorie are influenţă în ţările occidentale, dar
este criticată în ţările în curs de dezvoltare, deoarece
preconizează slăbirea suveranităţii şi serveşte supremaţiei aşa-ziselor „naţiuni industrializate” în relaţiile internaţionale.
Mulţi analişti politici nu-şi explică „enigma” perenităţii
naţiunilor şi nici nu vor să accepte că acestea nu dispar
în neant, ca imperiile şi feudele construite în anumite
conjuncturi geopolitice. Aceştia abordează existenţa naţiunilor doar prin prisma unor interese de grup, impuse
celor de jos, lipsiţi de resurse, de către deţinătorii puterii
politice şi stăpânii deciziilor cu impact asupra organizării
sociale. O analiză temeinică, realizată exclusiv cu instrumente sociologice şi cu indicatori sociali, relevă faptul că perenitatea naţiunilor este dată de capacitatea
acestora de a se reproduce.
Un exemplu elocvent de reproducere a naţiunii române este oferit de romanul Sacrificiul. Naţiunea română are „vremea sa”, adică timpul său istoric, de la
„facerea lumii sale”. Ea se reproduce pe două planuri:
pe plan biologic şi pe plan social. În plan biologic îşi asigură succesiunea de generaţii, care-i oferă capacitatea
şi dreptul de a traversa prin milenii în spaţiul de vieţuire,
devenit patrie, propriul ei destin. În plan social îşi reproduce funcţiile care-i justifică raţiunea socială, respectiv
funcţia productivă, integratoare şi gestionară.
Într-un astfel de context au fost surprinşi românii ardeleni, bănăţeni, bucovineni şi bihoreni şi descrişi în romanul Sacrificiul. În condiţii extrem de vitrege, satele
româneşti erau pline de copii, sfatul bătrânilor ţinea loc
de sfat de obşte, elitele sociale lucrau pentru folosul de
obşte, resursele produse erau împărţite în folosul obştii,
organizaţiile politice se raportau la naţiunea română, în
ansamblul său, iar instrumentele de forţă create să
poarte războaie au fost puse în serviciul naţiunii române.
Citim romanul Sacrificiul şi toate aceste probleme
apar evocate în relaţie cu momente grave, tragice şi patetice, cutremurătoare uneori. Apare limpede, şi din
această perspectivă, relevanţa sociologică a romanului.
Într-adevăr, documentarea istorică, rafinamentul interpretărilor psihologice, relevanţa sociologică şi arta
narativă pot coexista într-un roman, cu condiţia ca autorul său să îmbine conştiinţa estetică, conştiinţa ştiinţifică, conştiinţa morală şi conştiinţa patriotică într-un
întreg coerent şi convingător susţinut de marea forţă revelatoare a epicului.
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Mariana Zavati Gardner

DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Pământ rănit

la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta
nici o tufă n-a mai rămas în cătun
cuvintele n-au sunet acolo
pământ rănit,
ciupercile cresc
în forme suprarealiste în cranii
și-n fălci hrănite de noroi
noaptea găureşte pământul
şi țipă strident

la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta
ruinele n-au mamă,
nici un tată, nici rude de sânge
forme suprarealiste la amurg
pământ rănit
o jucărie din lemn se balansează-n vânt
pe podeaua odinioară cerată
sunt pixelii stinşi ai eternităţii

la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta
dormitor cu paravan
acoperiș fără ţigle, cărămizi spânzurate
cenuşii și-n duhoare
eternitatea-i etalată în stare perfectă
schimbând fețele zilei
și-ale nopţii,
îngraşă noroiul pe săturate

la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta,
fragmente de frunze
peste tranșee
tremură-n vânt
zece milioane de morți
în patru ani de zdrenţe
șase milioane + patru milioane
la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta,
toate recolte ratate
praf stelar și ceasuri
roi de cuvinte
imagini răsucite
putoare de frică
apoi... tăcerea păcii

la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta,
torenți de corbi bântuie
casa femeii nebune
minciuni mincinoase,
minciuni și cratere
cioplite în sol afânat
gloanțe, gloanțe, gloanțe
şuieră-n aer... apoi tăcere

tăcere
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la stânga, la dreapta,
la stânga, la dreapta,
fantomele tremură peste câmpuri
aruncătoare de flăcări cu jet de foc
prin garduri vii, înmuiate în sânge
șuierături de aripi orbitoare
flăcări la patruzeci de metri
pixeli criminali în ceață
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Florin Mihăilescu

G. CĂLINESCU: „CAMIL PETRESCU”
(Revizitări critice)

PRO

Ca şi Lovinescu, şi G. Călinescu a preluat, cu modificări mai mari sau mai mici, în Istoria literaturii române
din 1941, pagini din vechile sale cronici literare. Despre
cele două romane ale lui Camil Petrescu, el a scris la
apariţie, în 1930 şi 1933. Consideraţiile de atunci le regăsim în capitolul din Istorie…, unde scriitorul este integrat secţiunii Romancierii, după Rebreanu şi
Hortensia Papadat-Bengescu, şi unde analiza se extinde, chiar dacă mai pe scurt, şi asupra teatrului şi
eseisticii.
Faţă de Camil Petrescu, Călinescu a manifestat de
la început o anumită simpatie intelectuală şi o preţuire
atât de înaltă, încât nu s-a sfiit să folosească până şi
cuvântul „geniu”. Superlativul apare şi în Istorie…, când
criticul apreciază o scenă din Patul lui Procust ca având
în ea „un joc subtil, aproape genial, de aparté teatral”.
Dar analiza începe în chip firesc cu Ultima noapte de
dragoste, întâia noapte de război, pe care Călinescu îl
abordează ex abrupto, într-o manieră care îi este destul
de caracteristică. Ca şi în vechea cronică literară, el începe printr-un fel de reproş, semnalând „disproporţia
care stă la baza romanului”, altfel spus o anumită lipsă
de coerenţă între cele două volume (câte a cuprins
prima ediţie), adică între povestea geloziei şi jurnalul de
campanie al personajului principal, Ştefan Gheorghidiu.
Interesantă din capul locului este observaţia că, de fapt
şi în pofida voinţei declarate a autorului, Ultima
noapte… a „mai puţin proustian şi mai mult roman orăşenesc”, în sensul antisămănătorist al termenului, şi
„mai de grabă un roman stendhalian”, adică „de experienţă” şi „de cunoaştere”, prin plăcerea şi arta analizei
lucide a sentimentului.
Stilistic, Călinescu remarcă reducţia „la persoana
autorului” şi un „aer e nepăsare formală”, o dezinvoltură
care, dispreţuind (teoretic) stilul, nu-l poate (practic) şi
evita: această atitudine, „care este a clasicilor francezi,
a lui Prévost, a lui Diderot, înainte de a fi a lui Stendhal”,
şi-a însuşit-o Camil Petrescu „cu atâta facilitate, încât
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în această uşurinţă însăşi descoperi ceea ce repugnă
autorului, adică un stil”. Specific pentru romancierul
nostru ar fi faptul că stilul său s-ar impune, într-o unitate
aproape desăvârşită, tuturor eroilor din romanele sale,
„încât toţi sub felurite veşminte par a purta capul multiplicat al vorbitorului la persoana întâi. Stilul lui Camil Petrescu zugrăveşte prin ritmica lui pe un singur erou, pe
acela care observă şi se analizează”. Accentul pe acest
subiectivism se dovedeşte totuşi oarecum exagerat,
căci mai departe Călinescu, deşi repetă că scrisul lui
Camil „e al unui solitar impulsiv, care n-a gustat existenţa din plin niciodată” (?!), recunoaşte că „nu e lipsit
nici de modalitatea observaţiei obiective, adică de putinţa creării de tipuri”. Astfel, un personaj ca Tănase Vasilescu Lumânăraru ar fi „o descoperire de ţinută
balzaciană”, una dintre acele „intuiţii strălucite” ale scriitorului, care însă „le sufocă prin viţiul demonstrativ”.
Urmează o pe cât de inedită, pe atât de curioasă explicaţie. Creaţia romanescă ar veni „din capacitatea şi
plăcerea de a trăi prin fiecare erou”, altfel zis, din puterea de dedublare a romancierului, în timp ce lui Camil
Petrescu „persoanele îi sunt străine, repulsive”, ceea ce
sună oarecum distonant cu teza subiectivismului, mai
sus formulată. Bineînţeles că acolo criticul se referea la
personajele de intelectuali, iar aici la un analfabet la Lumânăraru: „Între filosofia sa [a lui Camil P. – n.n.] şi analfabetismul lui Lumânăraru autorul pune distanţă, şi cu
tot stilul său de roman exact, această neparticipare la
viaţă se simte şi totul ia o mişcare curioasă de protest
violent, de pamflet, de memoriu, de notă critică, de proces”. Ciudăţenia ideii stă în faptul că în mod obişnuit
tocmai distanţarea de personaje, iar nu transpunerea în
pielea lor e considerată a fi condiţia sine qua non a
obiectivităţii.
Însă calitatea cea mai aleasă a Ultimei nopţi… i se
pare lui Călinescu a fi aceea de „proză superioară”, izvorâtă din procesul introspectiv al eroului principal: „din
acest monolog nervos se desprinde încetul cu încetul o
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viaţă sufletească, indeterminată, dar reală, un soi de
simfonie intelectuală, care te surprinde prin exactitatea
cu care elemente disparate se întreţes, care te incintă
prin plăcerea ce poate rezulta din clarităţile psihice”.
Camil Petrescu ar fi împrumutat „stilul clasic francez al
analizei şi dacă uşurinţa supără puţin, meritul de inovator este incontestabil”.
În linia ascendenţei stendhaliene, deosebit de interesantă este şi remarca lui Călinescu că, deşi romancierul nostru „a urmărit, nu mai încape discuţie, să
creeze eroi care trăiesc în plan superior, fiind totuşi, lucizi, scăpaţi din faza poziţiei pasive faţă de univers”, în
realitate, Gheorghidiu face parte mai curând „din galeria
„inadaptabililor” tip Brătescu Voineşti”, fiind, ca şi aceştia, „un învins”. În atari condiţii, „e vorba mai puţin de
analiza geloziei, cât de cazul unui inadaptat la viaţa erotică, a unui infirm”. O asemenea „incapacitate de viaţă”,
cum o numeşte Călinescu excesiv, ar fi „şi mai evidentă
în Patul lui Procust”.
După ce subliniază excelenţa paginilor din jurnalul
de front al lui Ştefan Gheorghidiu („Căci n-avem de-a
face cu un reportaj despre război ci cu o viziune personală a lui, cu un spectacol straniu, apocaliptic, de un
tragic grotesc, asemănător cu tablourile primitivilor, narative, hilare, grave. Aici Camil Petrescu este un mare
prozator”), criticul trece la discuţia acestui al doilea
roman, afirmând ca şi în cronica din 1933 superioritatea
lui faţă de precedentul: „Din multe puncte de vedere
Patul lui Procust înfăţişează o scriere mai matură. Materialul este mai bogat, ochiul mai liniştit, fraza a pierdut
o parte din lunecarea aceea puţin cam iritantă şi se
apropie de data aceasta mai mult de ariditatea exactă
a Codului civil pe care o râvnea Stendhal”. Din nou însă
Călinescu îi reproşează autorului „marea pasiune de
teoretician estetic”, mergând până la susţine ritos că
„romanul e o demonstraţie, un program”. Argumentul ar
fi acela că scriitorul foloseşte metoda dosarului de existenţe, pentru a de impresia că nu e vorba de un roman.
Camil ar proceda aşadar printr-un savant amalgam, în
aparenţă însă dezordonat, „aruncând frazele când sus,
când în notă, spre zăpăcirea cititorului”. Pe de altă
parte, criticul ţine să precizeze că „oricâtă demonstraţie
estetică ar fi aici, pentru o elită de intelectuali interesul
cărţii creşte”,. iar cât despre adaosurile marginale „tocmai aceste digresiuni sunt sângele romanului”. Câştigând lupta în plan tehnic „pentru cei doisprezece
oameni fini care formează conştiinţa estetică a unei
epoci”) scriitorul a uitat totuşi că scrisorile, jurnalul etc.
nu sunt autentice, ci inventate de el însuşi, încât crezând că face roman modern, Camil Petrescu s-a întors
la romanul epistolar”.
Patul lui Procust nu ilustrează decât foarte fragil,
după Călinescu, metoda proustiană, adevărata lui „izbândă tehnică” ar fi una de ordin dramatic. prin care
prozatorul „a găsit o varietate de proustianism în explozia scenică a atitudinilor sufleteşti”. Dincolo însă de problema tehnică, insatisfacţia criticului se manifestă cu
privire la personaje, la „creaţia de indivizi, care oricât
am înainta în formulările estetice, rămâne un factor fundamental al romanului”. Or, aceste personaje „nu se ţin
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minte, nu reprezintă odioasele, pentru scriitor, caractere, nu se însumează unui tip. Romanul durează numai
sub regimul lecturii”. Maniera caracteristică a lui Călinescu de a pendula între aprecieri contradictorii apare
aici cu toată evidenţa. Deşi ultima judecată e mai mult
decât gravă şi ar ajunge ea singură spre a „desfiinţa”
un scriitor, criticul declară câteva rânduri mai departe
că „în deceniul între 1920 şi 1930 trei romancieri ocupă
locuri caracteristice în literatura noastră, pe trepte diferite ce nu se pot încă determina: L. Rebreanu, Hortensia
Papadat-Bengescu şi Camil Petrescu”, iar dintre aceştia
ultimul „e un scriitor mai sprinten, mai rutinat” decât ceilalţi şi „nu este al doilea ori al treilea în literatură, ci unicul pe un drum lăturalnic, într-o junglă virgină, în care
nu intră decât pionierii. Prin el romancierii de mâine vor
medita asupra tehnicii romanului”. Elogiul atinge aici incontestabil cotele supreme, anulând în fond toate obiecţiile de până acum. Minte extrem de dialectică,
G. Călinescu are întotdeauna argumente surprinzătoare
şi diverse, atât pentru obiecţii, cât şi pentru laude. Ceea
ce lipseşte totuşi în viziunea lui complexă şi diferenţiată
e poate că ceva mai multă ierarhie.
După romane, atenţia cea mai mare o arată Călinescu teatrului. Redescoperind şi aici plăcerea de analist a lui Camil, el insistă asupra caracterului cu totul
remarcabil al parantezelor explicative ale autorului,
care-l împing uneori spre „artificii psihologice” şi spre
„cazuistică”, fără a-l împiedica totuşi „să cadă din când
în când peste scene de un mare patetic, care, indiferent
dacă dramele sunt sau nu reprezentabile, dau satisfacţie instinctului nostru liric”. Bisturiul analitic al exegetului
pătrunde aici în adâncime, făcând diferenţieri axiologice
tranşante între diversele piese ale lui Camil şi decupând
citate ample şi destul de elocvente, ce dovedesc fără
tăgadă faptul că G. Călinescu împărtăşea în întregime
convingerea lui Croce conform căreia critica nu e altceva decât arta de a cita.
Poeziile lui Camil Petrescu sunt şi ele trecute în revistă, de asemenea, mai cu seamă pe bază de citate
reprezentative şi cu caracterizări sumare, dar sintetice.
Deşi îi recunoaşte valabilitatea estetică, Călinescu are
şi acum o întâmpinare, şi anume aceea că „lipseşte lirismul care să lege elementele”, o imputare care ar
ajunge cu asupra de măsură pentru a invalida orice
creaţiune poetică, dar – concede Călinescu, parcă spre
a reface echilibrul – „totuşi poezia rămâne interesantă
prin sugestiile ei”.
În fine, ultimul paragraf semnalează că „şi criticul
este interesant, deşi nu se aplică la fapt”. Însă a contesta aplicaţia la obiect înseamnă pentru un critic a-l
desconsidera. Notând că eseistul Camil Petrescu „se
descrie pe sine cu cea mai perfectă luciditate, obstinat,
în câteva poziţii”, Călinescu încheie totuşi prin a accepta
că volumele de critică ale acestuia „sunt scrieri delectabile prin humorul lor curat intelectual, spontan şi deferent”, ceea ce-l defineşte în chip cu totul semnificativ
pe comentatorul însuşi în calitatea lui de critic foarte
analitic şi totodată foarte diferenţial, atât în judecăţile,
cât şi în observaţiile sale.
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cronica limbii

Gheorghe Moldoveanu

CONTUZII

PRO

Jocurile paronimice au fost mereu în atenţia celor
preocupaţi de valorile cuvintelor, poate şi pentru că prea
adesea unele cuvinte s-au folosit în locul altora ce păreau a spune acelaşi lucru. Jocurile paronimice sînt
probă incontestabilă că a fi şi a părea nu sînt deloc sinonime, în nici un context, şi deosebirile dintre cele
două cuvinte nu pot fi neglijate în nici o situaţie. Din păcate jocul paronimic s-a dezvoltat ca reacţie la confuziile
pe care paronimele1 le creează în comunicarea obişnuită. Nu o dată s-a auzit că motive familiare l-au împiedicat pe un individ sau altul să-şi ducă la capăt
problemele asumate. Dar, dacă se are în vedere că familiar înseamnă „obişnuit, bine cunoscut; prietenos,
apropiat; lipsit de îngîmfare”, se ajunge la concluzia că
cel în cauză invocă motive obişnuite (pentru el sau colectivul din care face parte), fie pentru că s-au mai invocat, fie pentru că sînt lipsite de importanţă, ceea ce,
neîndoielnic, nu-i asigură vreo scuză pentru nerezolvare. În contextul respectiv, cuvîntul, folosit în locul paronimului său, familial, trimite însă la cu totul altă
motivaţie, căci înseamnă, „ceea ce priveşte familia,
ceea ce ţine de familie”. Nimeni nu poate contesta că
problemele de ordin familial pot fi mai importante decît
cele exterioare familiei, iar neglijarea acestora poate
avea repercusiuni dintre cele mai grave asupra individului şi a familiei sale.
Folosirea unui cuvînt în locul altuia, explicabilă prin
necunoaşterea sensului (sensurilor) fiecăruia în parte,
poate provoca grave contuzii. Sau confuzii?! Dicţionarele oferă explicaţii pentru ambele cuvinte. Confuzie înseamnă „încurcătură, lipsă de claritate, lipsa capacităţii
de orientare (într-o anume problemă)”, iar contuzia e,
cel mai frecvent, „vînătaia produsă de o lovitură, fără
ruperea pielii sau fracturarea oaselor, dar care poate fi
însoţită de hematoame sau leziuni interne”. Confuzia
provocată prin folosirea cuvîntului contuzie la începutul
paragrafului a fost un act deliberat şi nu din greşeală,
cum s-ar putea crede. Folosirea unui cuvînt în locul altuia e dovadă a nesiguranţei vorbitorului în privinţa foSAECULUM 7-8/2018

losirii cuvintelor şi izvor de confuzii pentru partenerul
său de dialog, dar se poate întoarce asupra vorbitorului,
personalitatea lui suferind lovituri provocatoare de contuzii, sufleteşti de această dată, din cauza folosirii inadecvate a cuvintelor. În mod obişnuit se spune că
personalitatea cuiva e şifonată, ştirbită, pentru că, dorind să afişeze cultură prin înlocuirea cuvintelor ordinare
(„obişnuite, comune”) prin cuvinte mai puţin uzuale, probează opusul ei.
Fiecare om are propria experienţă de viaţă, căci experienţă înseamnă, „cunoştinţe şi deprinderi într-un
anume domeniu, dobîndite prin activităţi practice, observarea şi cercetarea, studierea realităţii“. Prin fiecare
comunicare experienţa de viaţă a fiecăruia se îmbogăţeşte, căci prin comunicare se face un schimb de experienţă (experienţe), se comunică informaţii despre
experienţa umană acumulată sau se cer astfel de informaţii. Iar faptul nu e deloc lipsit de importanţă, atît din
punctul de vedere al individului, cît şi din cel al societăţii,
experienţa condiţionînd progresul social. Şi totuşi cuvîntul experienţă pare a nu mai satisface şi este din ce
în ce mai frecvent înlocuit de cuvîntul expertiză, provocînd confuzii (sau contuzii?!), căci cuvintele nu sînt
deloc sinonime, deşi par a fi.
Cuvîntul expertiză poate fi uşor pus în legătură cu
cuvîntul expert, cu care se înrudeşte. Orice expertiză
poate fi efectuată doar de un expert, „persoană care posedă temeinice cunoştinţe şi o bogată experienţă într-un
domeniu, pe baza cărora este considerat specialist de
înaltă clasă”. Experienţa este, ca atare, doar o componentă a expertului, ceea ce înseamnă că experienţa nu
este suficientă unui expert, ci trebuie să fie dublată de
o temeinică informare cu tot ce-i defineşte domeniul de
activitate din punct de vedere ştiinţific. Este ceea ce se
numeşte cunoaştere profundă. Dacă expertul s-ar baza
doar pe propria experienţă, am putea considera că toţi
ţăranii noştri sînt experţi în agricultură şi toate cadrele
didactice sînt experţi în învăţămînt, ceea ce nu este
deloc adevărat. În corpul e control al fiecărui ministru
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există un corp de experţi, lucru firesc dacă se are în vedere multitudinea aspectelor pe care corpul de control
are a le urmări. Domeniul pentru fiecare dintre experţi
este determinat de propriile competenţe şi performanţe,
care îl fac specialist de înaltă clasă şi limita de competenţe îi va impune să nu-şi depăşească atribuţiile. Dată
fiind diversitatea aspectelor care interferează şi condiţionează funcţionarea sistemului de educaţie, în cadrul
corpului de control de la Ministerul Educaţiei Naţionale
funcţionează un corp de experţi, a căror specializare
priveşte domenii restrînse ce vor fi verificate, căci specializarea lor nu e controlul, ci modul de funcţionare a
instituţiilor şcolare.
Dacă privim cu atenţie condiţiile considerate necesare pentru ocuparea unui post de conducere în şcoli
generale şi licee, constatăm că numărul experţilor de
care dispune învăţămîntul trece dincolo de orice închipuire, din moment ce a doua condiţie pentru a concura
la ocuparea acestor posturi este ca persoanele cu pricina să fie „membre2 ale corpului naţional de experţi în
management educaţional”3.
Dacă tot vorbim despre învăţămînt, ar trebui să pară
ciudat că, limitîndu-ne doar la informaţiile din massmedia, prea mulţi profesori sînt incompetenţi, fapt confirmat, zice mass-media, de nivelul pregătirii sub orice
critică al absolvenţilor de liceu, dar această incompetenţă este patronată de conducerea asigurată de experţi, a căror primă grijă trebuie să fie funcţionarea la
parametri optimi a unităţilor pe care le conduc.
Auzim adesea în comentariile de la tv vorbindu-se
despre personaje, în loc de persoane. Comentatorii se
feresc, probabil, de atacul la persoană, faptă incriminată
juridic; despre atacul la personaj încă nu se vorbeşte.
Persoană şi personaj nu înseamnă însă acelaşi lucru.
Este foarte adevărat că cele două cuvinte se înrudesc
şi, foarte interesant, personaj pare a urma evoluţia lui
persoană. În limba latină persona denumea iniţial
masca folosită pe scenă de actori, iar apoi, prin extensie, a ajuns să desemneze personajul pentru care se
folosea masca respectivă; cum prin personaje se făcea
trimitere la anumite tipuri de oameni, cuvîntul a însemnat apoi „caracter” şi, mai apoi, „individ cu existenţă
reală”. De pe scenă cuvîntul a coborît în viaţa reală. Celălalt cuvînt, personaj, creaţie a limbii franceze, pe baza
cuvîntului latinesc, a denumit la început persoane din
creaţia artistică, devenite ilustre, mai ales din punctul
de vedere al valorii morale, prin comparaţie cu care persoane din lumea reală au devenit la rîndul lor personaje,
purtătoare de valori aidoma personajelor (imaginare).
În limba română actuală cuvîntul persoană se foloseşte cu sensul mai înainte menţionat4, iar personaj
preia sensurile din franceză, denumind deci persoane
imaginare, din creaţiile artistice (literatură beletristică,
cinematografie, muzică, arte plastice etc.), de la care
s-a extins la persoanele anumitor întîmplări, amestec
de realitate şi imaginar, şi la personalităţi din viaţa socială, văzute ca purtătoare de valori morale, culturale,
ştiinţifice etc. Pentru a ilustra relaţia dintre persoană şi
personaj vom cita un fragment dintr-o carte5 apărută nu
de multă vreme. „[…] primul cuvînt, care deschide pre32

faţa şi, totodată, volumul, este personajele (care însufleţesc volumul de faţă) [Angela Martin, Ascensiuni interioare, Ed. Şcoala Ardeleană, 2016], avertizînd
cititorul că urmează să păşească într-un univers romanesc, un fel de «halima», cu personaje ce-şi vor spune
povestea, firul care le leagă fiind, desigur, intervievatoarea […]. Spre deosebire însă de piesa lui Pirandello, cei
17 nu au fost dintotdeauna personaje, ci oameni reali,
intraţi pentru cîteva minute ori ceasuri în «jocul» propus
de Angela Martin. Oameni între care există adînci şi
multiple diferenţe, dar cărora le sînt comune prestigiul
şi notorietatea. Am zice că au în comun sincera şi profunda admiraţie a intervievatoarei şi faptul că toate sînt,
cel puţin în opinia Angelei Martin, modele [sublinierile
ne aparţin]”.
Fără intenţia de a face lingvistică sau măcar de a
delimita cele două cuvinte, textul citat ilustrează cum nu
se poate mai bine semnificaţia cuvîntului personaj, căruia îi opune nu persoană, ci oameni reali, persoane.
Deducem de aici relaţia dintre cele două cuvinte; persoana priveşte realul, concretul, particularul, iar personajul include particularul în general, cu putere de
sugestie pentru valorile cu care este investit.
Mai dăm un exemplu, pentru a convinge că relaţia
dintre cei doi termeni este în atenţia celor interesaţi de
dubla existenţă umană, de persoane şi de personaje, a
aceloraşi oameni reali. „[…] programul tehnic al unei
asemenea întreprinderi se combină cu viziunea şi criteriile proprii unui cercetător pentru care opera eminesciană să nu aibă secrete; cu prezenţa unui savant
dispus, mai ales, să-şi sacrifice ani din viaţă pentru ducerea la bun sfîrşit a proiectului. Va putea fi găsit un
asemenea personaj [s.n.] în absenţa lui D. Irimia”6.
Parafrazîndu-l pe Napoleon Bonaparte, care afirma
că orice soldat poartă în raniţă bastonul de mareşal,
putem spune că orice persoană, om real, poate deveni
personaj în măsura în care devine model prin comportare, atitudini, realizări etc. Nadia Comăneci este în mod
egal persoană, cu existenţă reală, dar pentru cei mai
mulţi dintre români, şi nu numai, este personajul care
simbolizează perfecţiunea în gimnastica feminină, puterea talentului dublat de muncă. În viaţa politică a românilor sînt multe personaje, a căror viaţă reală s-a
împletit de-a lungul timpului cu imaginarul, astfel încît
astăzi e dificil să se delimiteze cele două planuri şi nimeni nu e interesat să o facă. Exemplele sînt la îndemîna tuturor.
Privitor la persoană, trebuie să atragem atenţia asupra expresiei persona non grata, pe care o auzim adesea în pronunţare persoană non grata. Expresia,
preluată din limba latină, se foloseşte în practica internaţională cu sensul „persoană nedorită, persoană indezirabilă”. Dacă folosirea expresiei în limbajul uzual, cu
sensul „persoană neadmisă într-un anumit cerc” se
poate accepta, pronunţarea sau scrierea persoană non
grata – nu; probează amestec nepermis de cuvinte,
pentru că non grata, din limba latină, are regentul persoană din limba română7. E adevărat că românescul
persoană este împrumutat din latină, dar în latină nu
exista diftongul oa. Similară este situaţia expresiei mea
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culpa, tot din limba latină, expresie în care mea se pronunţă cu hiat, me-a, din acelaşi motiv; latina nu avea
diftongul ea.
De mai multă vreme mă simt dator cu o explicaţie,
la posibila întrebare cui folosesc discuţiile privitoare la
corect/ incorect în limba română? Voi răspunde folosindu-mă de Mihai Eminescu, steaua noastră polară în
multe privinţe: din sfînta datorie de promovare a adevărului și frumosului. Cele mai multe din exemple sînt
luate din exprimarea celor ce se cred deasupra interesului faţă de limbă. Faptul vorbeşte de la sine despre
atitudinea acestora faţă de poporul însuşi, căci limba
este avuţia lui cea mai de preţ. Nu mă adresez lor, ci
celor ce caută lumină într-un domeniu atît de sensibil
cum este limba, mereu în schimbare, dar mereu consecventă cu sine; din mulţimea de inovaţii, preia doar
ce o face mai funcţională, mai frumoasă. Iar pentru
aceasta faptele contrare interesului limbii trebuie să fie
aduse la cunoştinţă utilizatorilor, cum se întîmplă în
orice alt domeniu de activitate.
1
Paronim: „cuvînt asemănător cu altul din punctul de vedere al formei (diferă prin schimbarea ordinii sunetelor ‹literelor›: crame – macre, releva – revela; prin schimbarea unor
sunete ‹litere›; prenume – pronume, emigra – imigra; printr-un
sunet «o literă» în plus «minus»: stare – sare – tare), dar deosebite ca sens.
Paronimie: „relaţia dintre cuvintele paronime”. Înlocuirea
unui cuvînt cu paronimul său poartă numele de paronomază.
2
Folosirea pluralului membre, cu trimitere la „persoană
considerată parte componentă a unei comunități”, într-un document oficial al Ministerului Educaţiei Naţionale e o notă de
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neglijenţă, care sperăm să nu-şi găsească explicaţia în faptul
că nu a fost redactat de vreun profesor de limba română, sau
că e doar o greşeală şi ar fi fost mai grav dacă era vreo
eroare. Orice bun cunoscător al limbii române ştie (ar trebui
să ştie) că există două cuvinte membru, specializate, unul de
genul masculin, cu sensul mai sus precizat, pentru care unele
dicţionare dau şi forma feminină, membră, celălalt de genul
neutru, „fiecare dintre părțile exterioare, articulate ale corpului
uman sau animal; mădular”. Oricum ar fi, însă, folosirea lui
membre în textul citat dovedeşte neglijenţă; masculinul generalizează, femininul – nu (Din enunţul Au participat profesori,
medici, ingineri nimeni nu înţelege că erau doar bărbaţi). Din
sintagmele carnet de membru, carnet de student, carnet de
elev nu se poate deduce sexul purtătorului carnetului.
3
Se face trimitere la „art. 246 alin. (3) şi art. 257 alin. (1)
din Legea nr. 1/2011”.
4
Facem excepţie aici de acele persoane care încearcă să
impună cuprinderea aici şi a animalelor, sau măcar a unora
dintre ele. Personificarea, procedeu artistic prin care se pun
în seama animalelor trăsături umane, le transformă doar în
personaje, nu şi în persoane.
5
Rodica Lăzărescu, Semne de carte, III, Editura Corgal
Press, 2017, pp. 82-83.
6
Mihai Zamfir, Obsesie eminesciană, în „Viaţa Românească”, 2018, nr. 3.
7
Am citat şi cu altă ocazie anunţul doamnei Esméralde
Piscopesco, five o’clock tea tous les jeudis, amestec de engleză şi franceză, asemănător cu mersi frumos, sau mersi
fain, în loc de „mulţumesc frumos (mult)”. Expresia /mersi
beco/, în care apare numele cîntăreţului Gilbert Bécaud, în loc
de beaucoup, e suprapunere între merci beaucoup (bien)
„mulţumesc mult” şi merci, Becaud „mulţumesc, Becaud”.
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Maria Nițu

CU SÂMBETELE LA CINGĂTOARE

„A purta (a ține cuiva) sâmbetele”
E de bine?! E de rău?! Pentru unii da, pentru alții
ba...
Pentru vii e de rău... Pentru morți e de bine...
După prima definiție de dicționar, ai zice că e de rău:
„a purta (sau a ține cuiva) sâmbetele înseamnă a
dușmăni, a pizmui, a urî pe cineva; a purta (cuiva) un
gând rău.”
Sâmbăta e o zi cu cele mai multe ceasuri rele (se
pare că mai multe decât cele trei ceasuri rele de marți
– altă zi nefastă), în asociere cu sfârşitul, nu numai al
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săptămânii, ci şi al vieţii.
Dicționarul este pentru uzul celor vii, cei morți nu mai
au nevoie de el, se conversează pe tăcute. Așa că
acest prim sens dat e sens secundar în fapt, cel figurat,
prin diverse giumbușlucuri de figuri de stil.
Tataie îmi spune că în grajd are un sâmbotin, un bou
născut într-o sâmbătă.
Oare cel care-mi „poartă sâmbetele” e așa
dușmănos și răutăcios, că l-o fi împuns boul Sâmbotin
din grajdul lui tataie?! Dacă m-o fi bârfit pe la colțuri ascunse, chiar și cele din grajduri! Că animalele aud tot
și reacționează la toate din dragoste pentru stăpâni, iar
dacă tataie mă iubește, sigur mă iubește și Sâmbotin.
Ești tare fericit când nimeni nu-ți poartă sâmbetele
pe lumea asta de trei parale! E posibil așa ceva?! Să
nu fii dușmănit de nimeni?! Minune din pustiu ori de
Sf. Toader?!
Când mori e altceva, se-ntoarce roata de tot.
Sensul propriu, imediat, concret, fără sofisticării de
figuri de stil este pentru cei morți.
În lumea morților, „a purta (a ține cuiva) sâmbetele”
e un bine și o datorie creștinească față de ei (chiar dacă
puțin cam obositoare pentru cel care „le poartă”).
Cel care în viață purta sâmbetele cuiva în moarte ar
fi fericit dacă nu i s-ar purta sâmbetele acelui om, ca o
contorsionare a relației dintre victimă și călău.
E bine când cineva îți poartă sâmbetele, mai ales
după moarte violentă, o să plătesc cât sunt în viață, preventiv, dacă mor fără lumânare. Să nu fiu căinată, să
nu mi se plângă de milă: „a murit fără lumânare și nu
i-a purtat nimeni, sărmanei, sâmbetele”.

Purtatul sâmbetelor începe de la Sâmbăta lui Sântoader, prima sâmbătă din Postul Paștelui, sau Sâmbăta colivelor.
Știți cine e Sântoader, adică Sfântul Teodor din
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De Rusalii (Pogorârea Sfântului Duh), adică de
Cincizecime (la 50 de zile după Paşti), am plecat la țară.
Înainte de Rusalii, pe vremuri, o săptămână era Târgul Rusaliilor sau Târgul Moșilor, trebuiau târguite cele
trebuincioase pentru Moșii de Rusalii. Deopotrivă, toate
lucrurile târguite pentru împărțeală, de pomană erau
„moși”, și „moșii” se împărțeau (și se mai împart) pe la
rude, prieteni, ori doar în jur, apropiații de pe mahala,
iar aceștia îți dau, la rându-le, „moșii” lor. În București
mai este Calea Moșilor, unde se ținea Târgul Moșilor.
Era și Bâlciul Moșilor, căci Săptămâna Rusaliilor era și
săptămâna distracțiilor.
Am ajuns cu o zi înainte, sâmbătă, sâmbăta dinaintea Rusaliilor, a Moșilor de vară, Moșii cei mari, din
Sâmbăta Duminicii Mari.
Era sfârșitul lui mai și se împărțeau cireșe, de Sâmbăta moșilor, sau Sâmbăta morților. Cireșe de mai,
mari, cărnoase, de pus la urechi, ca toartele țigăncilor.
Pomenire pentru toți morții, bunici, străbunici și fiecare iar cu bunici și străbunici, din moși strămoși, căci
acolo se-ntâlnesc cu toți morții morților. Pomana dată
sâmbăta e cea mai primită de Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor morților.
Morții au multe sâmbete și uneori trebuie „purtate”
cu sfințenie.
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Tiron?! Un sfânt buclucaș, de ziua căruia se-ncură caii!
În Sâmbăta cea dintâi din postul Paștelui nu e iertat a
juca și a petrece ori a merge la șezătoare, căci vin caii
lui Sântoader.

Pare o glisare ca-n practicile voodoo. Înțepi o
păpușă, care e dușmanul, cu gând de moarte „o practică ţinând de magia homeopatică” (Cristian Munteanu).
Imaginarea unui ritual funerar cât e în viață dușmanul
grăbește moartea acestuia.

Să porți sâmbetele de acum până la Paști înseamnă
să începi purtatul colivei și al colacului pentru morți, cei
fără lumânare, pentru ispășirea păcatelor lor, și o sticlă
cu vin și lumânări, căci morților ce nu li se face acest
obicei „stau cu țărâna în gură pe lumea cealaltă”.
Să faci colivă, pentru cei răposați, să o duci la biserică, să o sfințească și s-o „sloboade” popa („s-o citească” la slujbe)… De aceea e sinonimă cu „a purta
slujbele (cuiva)”. „Să fie de sufletul morților”, pentru toți
morții adunați în timp în familia cu buni și străbuni, căci
nu apuci a spune numele fiecărui mort în parte.
Pentru că abc-ul unei înmormântări ortodoxe sunt
colacul şi coliva (de aceea sunt sudalmele de moarte:
„mânca-ți-aș coliva”, „mânca-ți-aș colacul”)... În fiecare
sâmbătă, timp de șase săptămâni, cât stă mortul lângă
zid în așteptare, trebuie să mergi cu colivă la biserică,
apoi să-i faci pomana cuvenită, să își ia el de toatele și
să plece.
Eu te-aș servi cu acest delicios desert cu drag, râzând de sudalme. Coliva e din grâu fiert, nucă măcinată, zahăr pudră, cacao, nucă de cocos, esențe de tot
felul, bomboane mici în „ploaie” etc., de te lingi pe degete, mai ales tu, un împătimit gurmand, încântat să o
asortezi cu un vin bun, bisericesc...

„A-i lipsi o sâmbătă...”
Dicționarele notează de pe vremea lui Alecsandri o
astfel de expresie, care azi nu prea se mai folosește,
pentru că nici „purtatul sâmbetelor ” nu prea se mai se
practică la țară cu sfințenie. „Boierul nu e în toate apele,
îi lipseşte o sâmbătă” (Alecsandri, Teatru).
„A-i lipsi o sâmbătă (cuiva)” sau „a nu fi în toate sâmbetele” înseamnă a nu fi în toate mințile, a fi nebun,
smintit, a-i lipsi o doagă.
Când îți lipsește ceva esențial, nu ești întreg la
minte, așa cum fără sâmbătă nu e întreagă săptămâna.
În ziarul „Unirea: foaie bisericească-politică”, (Blaj,
22 septemvrie 1906), într-o „povestire poporală”, „Dracul în școală”, primarul e uimit de aberațiile unui personaj violent: „Rotschild, dtale îţi lipseşte o Sâmbătă!”
Toate sâmbetele morților trebuie respectate cu
sfințenie, mai ales ale Moșilor!
La Moșii de iarnă (sau Sâmbăta piftiilor), dacă nu
respecți interdicțiile, tremuri precum piftiile și te paște
nebunia.

Dar despre asta altădată!

Să faci colivă de sărbători mai treacă-meargă, dar
în fiecare sâmbătă, deh, e mai obositor. Și nu doar ia,
un post acolo, ci vreme de șapte ani, sorocul de iertare
pentru cei morți fără lumânare.
Chiar dacă sâmbăta e zi de pomană, se țin numai
sâmbetele din Postul Mare, din Postul Paștelui, de patruzeci de zile, care e precum călătoria de patruzeci de
ani a poporului ales în pustiu, presărată cu minuni, spun
Sfinții Părinți.
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Sunt în Banat, la Grădinari și am primit o sâmbecioară, colacul de pomană din Săptămâna Mare.
Sâmbăta Mare, dinainte de Duminica Învierii, e deopotrivă zi de sărbătoare şi zi a morţii, Moartea şi Învierea lui Hristos. Moartea ca punte între păcat și mântuire.
O întreagă istorie antropologică întemeiază glisarea
sensului propriu la cel figurat într-un registru moral cu
totul opus. Când îi porți cuiva sâmbetele nu e o
inamiciție trecătoare, de o zi, două, ci îl dușmănești cu
perseverență, insistent, cât șapte ani de consum masochist de licoare verde, ranchiună strânsă la fiere. Nu e
o pizmă trecătoare, ci perseverentă, grea și îndelungată, o pizmă de moarte, să mori cât mai necreștinește,
fără lumânare.
SAECULUM 7-8/2018
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„A se duce pe apa Sâmbetei”
Când îmi porți sâmbetele, în tandem (ca să-mi fie
rău și la stare și la bunăstare) îmi dorești ca totul „să se
ducă pe apa Sâmbetei”. Să pierd tot, căci apa sâmbetei
curge spre Iad, luntraș e Sâmbăta, doar luntrea sfintei
Duminica te duce spre Rai. Pentru echilibru trebuie să
existe şi apa Duminicii, care este o apă fastă, binecuvântată.
Apa sâmbetei este o „apă care se crede că se află
sub pământ şi curge spre lumea celor morţi”.
A se duce pe apa sâmbetei, spune dicționarul, înseamnă a pieri, a dispărea, a se irosi, a se distruge, a
se pierde definitiv şi ireversibil, a se prăpădi.
Similar cu a se duce pe copcă şi a se duce de râpă.
Semnalasem expresia mai de mult, chiar ca titlu de
roman „Pe apa sâmbetei”, de Ileana Vulpescu.

Îmi plac poveștile cu Sfânta Duminică, Sfânta Vineri,
chiar Sfânta Miercuri, mai bătrâioare ori mai tinerele,
care te așteaptă la răscruce de drumuri, când ți-e mai
greu și nu știi ce să mai faci, dilema 22, cine a tras în
noi, „dileme vechi și nouă toate ”...
Mă uit pe drum și pe margine de drum, nu e nicio
Sf. Sâmbătă, poate să caut la autostopiste, pe Centură... În travesti, raid ecumenic sub acoperire.
Chiar dacă ești și tu o zână, desigur ești o zână rea,
stimabilă Sâmbătă, de aceea nu vei fi nicicând Sfânta
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Sâmbătă, ca suratele tale din șepticul săptămânii.
Deși Marți la fel e cam malefică, e Marți cu trei ceasuri rele.
Din toate zilele săptămânii, doar Sâmbăta nu e
sfântă cu drepturi depline. Cu ce-ai păcătuit, coniță?! Și
Maria Magdalena ar fi fost prostituată, dar s-a pocăit și
a fost alături de Hristos!
La poarta spre Dincolo stă Sâmbăta, o femeie cam
hâtră, care nu știi dacă lasă cireșele morților, să se bucure, ori le ține pentru ea, salbă cu cercei. Se ceartă cu
morții, a cui e sărbătoarea și pomana?!!
Dacă Sâmbăta e a Morții, la fel și Apa Sâmbetei
curge sub semnul Morții.
Ea duce tot ce e destinat morții, pieirii, ceva de care
nu te mai bucuri în lumea celor vii.
Cum e o entitate curgătoare, duce dintr-un tărâm în
altul, precum Styxul din mitologia greacă, iar Sâmbăta
e un fel de Caron, malefic. Caron transporta sufletele
ființelor cândva vii. Apa Sâmbetei ia obiectele, comorile
materiale.
Apa curgătoare duce și nu mai aduce, e ireversibilă
ducerea.
Apa te spală de păcate, e lichidul abluțiunii: „Cele

bune să se adune, cele rele să se spele”, spunea descântecul bunicii.
În coordonatele mitologiei românești, „Apa Sâmbetei” ar fi un râu care izvorăște de sub Pomul Vieții aflat
în Paradis (ori din rădăcinile Bradului Lumii) la hotarul
dintre cele două lumi, „lumea asta” – „lumea văzută” și
„lumea cealaltă” – „lumea nevăzută”. Este matca tuturor
apelor, le adună de pe pământ, pure și impure, intră
apoi în Sorbul Pământului și se varsă în Iad.
Ce mai tura-vura, fără eufemisme, deci se duc toate
dracului.
Dintotdeauna Răul, în lupta cu Binele, a tulburat rău
de tot apele...
Apa Sâmbetei e Apa Morţilor.
În aşteptarea zilei sfinte de Duminică, ţăranii se îmbăiau şi îşi spălau hainele, curățau și lucrurile din casă
– curățenia de Duminică, iar apa de sâmbătă, plină de
necurățenia lor trupească și a lucrurilor, o aruncau cât
mai departe de ogradă, în râul care curge spre moarte.
Viața e pantha rhei, curge ireversibil spre moarte.
Și când trecem vadul apei Duminicii, cu Sâmbetele
la cingătoare.
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LUCIAN BLAGA ȘI LIVIU REBREANU
SUB CUPOLA ACADEMIEI

Odiseea primirii lui Lucian Blaga şi a lui Liviu Rebreanu în Academie şi discursul lor au similitudini, atât
ca eveniment în sine, cât şi în conţinutul de idei. De
aceea ne-am propus să le prezentăm în oglindă. Înainte
de-a trece la fapte, merită să amintim două detalii: cele
două puteri creatoare se află în plină glorie, în ciuda
faptului că aveau destui detractori, şi cele două discursuri academice (Elogiul satului românesc, şi respectiv,
Lauda ţăranului român) primesc răspunsul tradiţional:
„«Fii bine venit în mijlocul nostru!»” de la aceeaşi persoană: academicianul, filosoful Ion Petrovici.
Tradiţia academică cerea ca noul academician să
rostească un discurs de recepţie dedicat vieţii şi operei
înaintaşului său. În cazul celor doi „tineri” academicieni
apare abaterea de la regulă. Cei doi primiţi sub cupola
Academiei neocupând fotolii rămase vacante şi neavând un înaintaş personalizat, discursul lor elogiază
un înaintaş neacademician, pe unul „de-afară”. Acest
înaintaş de-afară este pentru Lucian Blaga satul românesc, iar pentru Liviu Rebreanu ţăranul român.
Expunerea ideilor se face în „matricea” temperamentului şi stilului fiecăruia. Sub cupola Academiei vorbesc: filosoful şi poetul metafizic iubitor al mitului şi,
respectiv, romancierul realist şi iubitor al istoriei. Dar
dincolo de această notă deosebitoare, fiecare aserţiune
a lor este o axiomă. Ambii vorbesc în cunoştinţă de
cauză. În elogiul lor găsim ceva fundamental din sufletul
şi gândirea poporului lor: la autorul Nebănuitelor trepte,
lirismul şi mitul, la autorul lui Ion, dârzenia şi sobrietatea, energia şi vigoarea. În discursul lor vorbeşte eul lor
profund cu reverberaţiile din inconştientul colectiv. Elogiul lor e mărturisirea solidarităţii şi credinţei pentru strămoşul lor comun, pe „nemuritoarea lui prezenţă în toată
întinderea împărătească a ţării”.
Lucian Blaga îşi justifică alegerea subiectului filosofico-poetic dezvoltând cu eleganţă ideea structurantă a
discursului: satul ca purtător al matricei noastre stilistice; satul-idee ca centrul lumii, „integrat în zariştea cosPRO
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mică, prelungită în mit”; Liviu Rebreanu, ca mare poet
epic, aduce laudă strămoşului pentru că acesta este „izvorul românismului”, pentru că este „singura realitate
permanentă invariabilă”. Şi mai spune Rebreanu: „ţăranul român nici nu e ţăran ca la alte popoare”, „Ţăranul
român nu-şi zice niciodată ţăran”; „ţăran e sinonim cu
om” şi cu „român”, şi a rămas aşa şi sub „barbarii cei
vechi” şi sub cei noi.
„Sufletul, mărturiseşte autorul Meşterului Manole, în
straturile cele mai ascunse mi s-a format sub înrâurirea
[…] puterilor anonime […] în lumea satului există […]
aspecte tainice, orizonturi şi structuri secrete” la care
nu poţi ajunge decât, spune poetul, prin „vârsta adoptivă”, copilăria, „vârsta sensibilităţii metafizice prin excelenţă”, poartă deschisă spre „mister”. Şi mai afirmă
Blaga în elogiul său: „Topografia satului este plină de
locuri mitologice”. Autorul capodoperelor poetice Eu nu
strivesc corola de minuni a lumii şi Mirabila sămânţă
vorbeşte despre deosebirea dintre „sat” şi „oraş”: „La
oraş conştiinţa copilului [citeşte om] e precoce molipsită
de valorile relative”, el trăieşte mecanic, în cantitate nu
organic în calitate, în imanenţă, nu în ontic; la oraş nu
ai „niciodată experienţa vie a lumii ca totalitate”; la oraş
trăieşti „fragmentar”; la sat are loc un permanent
„schimb reciproc de taine şi revelări” între „întregul lumii
şi om”.
Conştiinţa cosmocentrismului a dat satului, în ciuda
„sărăciei şi a tuturor neajunsurile”, puterea de a rezista
în faţa „istoriei” făcută peste capul nostru de „străinii din
preajma noastră”. Este ceea ce Blaga numeşte „boicotul istoriei”.
Elogiind satul, Blaga nu este un paseist, un conservator habotnic. Iată ce spune: „Să nu se creadă însă că
dând grai unei încântări, aş dori să rostesc cu ocoluri
dorinţa de a ne menţine pentru totdeauna în cadrul realizărilor săteşti. Îmi refuz asemenea sugestii sau îndemnuri. De o sută de ani şi mai bine ne străduim toţi
intelectualii, pe o linie mereu înălţată, să creăm […] o
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cultură majoră […] O cultură majoră are nevoie […] de
o temelie, iar această temelie […], sine qua non, e totdeauna matca stilistică a unei culturi populare […]. Un
popor lipsit de acest profund a priori […] nu va crea niciodată o cultură majoră, oricâte genii şi talente ar avea
la dispoziţie pentru asemenea înfăptuire.” Autorul Spaţiului mioritic se dezice şi de fotografia etnografică: „Aş
dori ca acest elogiu al satului românesc să nu fie înţeles
ca un îndemn de ataşare definitivă de folclor şi ca îndrumare necondiţionată spre rosturi săteşti. Cultura majoră nu repetă cultura minoră, ci o sublimează, nu o
măreşte în chip mecanic şi virtuos, ci o monumentalizează”. Cuvintele celui care a contribuit cu asupra măsură la făurirea culturii majore româneşti trebuie
memorate de mulţi dintre contemporanii noştri.
Şi pentru autorul Crăişorului Horia ţăranul român
este o entitate ontologică şi istorică. Pentru Rebreanu
acest strămoş este „izvorul românismului pur şi etern”.
Expunerea ideilor se face într-o logică strânsă, într-un
stil sobru care dau discursului ţinută solemnă, iar argumentaţia binecuvântează patriotismului căruia îi dă glas
sub cupola Academiei.
Ţăranul, argumentează romancierul, este temelia tuturor fundamentelor (istorice, sociale, etice, culturale)
ale românismului. Structura ideatică a discursului său
vizează tocmai aceste aspecte.
Ideile sunt expuse gradual. Se începe cu o mică filosofie a istoriei,şi anume cu naşterea unui popor care
ca orice naştere este un miracol: „De aceea începuturile
tuturor popoarelor sunt învăluite în negura legendelor”.
În legătură cu naşterea popoarelor şi a entităţilor statale
de pe bătrânul continent, Rebreanu face următoarea remarcă; „barbarii de odinioară, strămoşii naţiunilor de
azi”, n-au fost ţărani, locuitori şi lucrători ai ţarinei, ci
războinici şi vânători, lacomi şi sângeroşi. Fiind nomazi,
„au dispreţuit legătura cu pământul”, s-au strămutat din
stepele asiatice spre cucerirea Europei celei bogate. Istoria, mai permanent şi în mare parte a ei, este ciocnirea dintre creatorii de cultură şi distrugătorii de cultură.
Miracolul neamului românesc este permanenţa şi rezistenţa lui în mijlocul atâtor uragane ale istoriei. Referindu-se la permanenţa „ţăranului român” pe aceste
plaiuri, Liviu Rebreanu trage câteva săgeţi împotriva
„apostolilor interesaţi ai discontinuităţi româneşti”:
„Toate popoarele europene s-au format cam în aceeaşi
epocă şi din amestecul mai multor neamuri […] şi totuşi
mai ales despre noi se spune, cu o nuanţă peiorativă
din partea unora, că suntem ein echtes Mischvolk [o
adevărată corcitură]. Ştiu că mă înverşunez […]. Dar
când se înmulţesc cei ce nu scapă o ocazie fără a ne
ponegri începuturile şi trecutul, ca să ne poată apoi contesta pământul, să nu mi se ia nici mie în nume de rău
stăruinţa. Mă obligă de altfel însuşi ţăranul român, argumentul viu şi cel mai puternic al autohtoniei noastre…”. Pentru a înţelege „înverşunarea” lui Rebreanu,
care a trăit pe propria-i piele asemenea acţiuni de falsificare a istoriei, trebuie să ne întoarcem la rândurile anterioare celor citate: „Ce argument de continuitate poate
fi mai plauzibil decât existenţa aceluiaşi popor, pe ace38

leaşi locuri, după două mii de ani? Inexplicabilă ar fi tocmai discontinuitatea. S-au văzut popoare mutându-se
în altă ţară, se cunosc popoare care au dispărut cu totul,
dar un popor să dispară şi să se risipească pentru a
reapărea, peste multe sute de ani, exact în locurile pe
care le-a părăsit, ar fi o minune ce nu se poate întâmpla
decât în anume manuale istorice cu tâlc.”
Ideile de filosofie a istoriei sunt însoţite de cele de
natură sociologică prin care aduce aminte celor care
acuză ţăranul de lene şi înapoiere că vinovaţi sunt guvernanţii care nefinalizând reformele de propăşire au
perpetuat sărăcia şi înapoierea. Clasa politică e vinovată de contrastul dintre sat şi oraş. Spune autorul Răscoalei: „la numai câteva zeci de kilometri de Bucureşti
rivalizând în lux şi risipă cu metropolele cele mai ariviste, întâlneşti nişte amărâte aşezări cu înfăţişare
aproape neolitică”. Evident, numai o conducere întemeiată pe dreptate şi cinste poate asigura bunăstarea şi
pacea socială. Şi totuşi, cu toată sărăcia lui, ţăranul nu
pleacă de pe pământul pe care îl munceşte. Smuls din
pământul său ar fi condamnat la pieire ca un copac
smuls din rădăcinile sale. Explicaţia lui Rebreanu nu e
suficientă, dar el pune degetul pe rană.
Viaţa săracă, ţine să sublinieze scriitorul, nu exclude
conştiinţa şi bogăţia sufletească. Ţărănimea a conservat rasa, pământul, limba şi credinţa; ea este „întruchiparea tuturor virtualităţilor şi energiilor” prin care s-a
asigurat permanenţa şi unitatea poporului pe acest pământ şi nu pe un altul. De aceea „România actuală cu
Dacia de odinioară sunt congruente”.
După cum se vede, schiţarea etosului românesc Rebreanu şi-o începe in media res.
Legătura dintre ţăran şi pământ este „mare şi naturală”, deoarece „pentru ţăranul nostru pământul nu e un
obiect de exploatat, ci o fiinţă vie, faţă de care nutreşte
un sentiment straniu de adoraţie şi de teamă. El se
simte zămislit şi născut de acest pământ”. Şi: „Pământul
nostru are un glas pe care [numai] ţăranul îl aude şi-l
înţelege”. Pământul sfânt apărat cu sânge „ne-a modelat trupul şi sufletul”; „Ţărâna [lui] se amestecă necontenit cu cenuşa şi oasele înaintaşilor, iar văzduhul se
umple cu umbrele şi sufletele lor până în tării. Nimeni
nu-l mai poate clinti din loc.” Autorul lui Ion schiţează în
câteva propoziţii o viziune epopeică.
La fel de importantă pentru existenţa neamului românesc este limba, care „e opera ţăranului”. Ea, „în legătură cu pământul şi lumea concretă, a păstrat
imaginaţia şi naivitatea omului simplu, frumuseţea şi ritmul vieţii.” Rebreanu îi condamnă pe toţi acei care maimuţăresc limba română şi consideră „«că româneasca
poporului e proastă şi nu-i bună de nimica…»”. Numai
apropierea de limba ţăranului şi de creaţiile lui artistice
a făcut din cei care mânuiau condeiul scriitori. Din
această perspectivă are cuvinte de laudă pentru Alecsandri, Eminescu, Creangă, Coşbuc.
Cu toate că apreciază sămănătorismul pentru îndrumarea literaturii spre viaţa satului, nu uită să facă distincţia necesară între estetic, etnografie şi cultural.
Punând semnul egalităţii între cultural, etnic şi estetic
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„se anihilează creaţia de artă”, spune Rebreanu, şi continuă: „Opera nu valorează prin materialul rural sau
urban, ci numai prin realizarea estetică”. De asemenea,
face şi deosebirea necesară între valoarea estetică şi
perfecţiunea artistică.
Şi alte opinii din Lauda ţăranului român sună blagian, de pildă: „modernismul cel adevărat nu cere înstrăinare de realităţile naţionale, ci tocmai înţelegerea
mai pătrunzătoare, adâncirea acestor realităţi. Literatură fără ţară nu există, cum nu există plantă fără pământ”. Marile opere „sunt universale pentru că, dincolo
de perfecţiunea artistică, exprimă suflete şi realităţi naţionale”. Şi Rebreanu este pentru făurirea culturii majore: „a reduce literatura la ţărănism, sau muzica la
doine şi hore sau sculptura la crestături de lemn”… ar
fi o aberaţie, şi îşi continuă ideea: „Totuşi cultura adevărată, prin care neamul românesc să-şi justifice rostul
în lume, numai oraşul poate s-o creeze şi s-o desăvârşească”. Dar pentru asta „oraşul trebuie să fie pătruns
şi el de duhul pământului şi al sufletului românesc. Glasul pământului [s.n., I.P.] trebuie să fie auzit şi înţeles
şi de orăşeni […] Între sat şi oraş trebuie să se creeze
simbioza care să potenţeze toate puterile creatoare”.
După Pământ şi Limbă a treia cariatidă a neamului
românesc este Credinţa (religiozitatea). Şi de data
aceasta opinia lui Rebreanu intră în rezonanţă cu cea
a lui Blaga. Iată ce spune „tânărul” academician: „Din
bătrâne superstiţii, din rămăşiţe de credinţe străvechi
transformate şi adaptate, din dogme şi precepte creştine, el [ţăranul român] şi-a alcătuit o religie specifică,
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un amalgam profund de creştinism şi păgânism. Religia
aceasta, legea românească, e unică pentru întreg neamul nostru pe deasupra tuturor controverselor teologice. În ea se rezumă concepţia de viaţă a ţăranului
român […] Creştinismul nostru, aşa cum îl practică şi-l
trăieşte ţăranul, ascunde într-însul toate fazele şi peripeţiile istoriei poporului român, întocmai ca şi limba.”
Ideea lui Rebreanu se apropie de cea a lui Mircea
Eliade care argumenta că religiozitatea românului este
una cosmică.
În unitatea lor, Pământul, Limba şi Credinţa au în viziunea lui Liviu Rebreanu statut ontic. Fără aceste trei
cariatide nu se susţine un etnos şi etos românesc.
Rebreanu îşi încheie discursul deopotrivă apoteotic,
axiomatic şi testamentar: „Prin urmare destinul nostru
ca neam, ca stat şi ca putere culturală atârnă de cantitatea de aur curat ce se află în sufletul ţăranului [românului]. Dar mai atârnă, în aceeaşi măsură şi de felul cum
va fi utilizat şi transformat acest aur în valori eterne.”

Pentru a înţelege şi aprecia ideile, gândurile şi sentimentele lui Lucian Blaga şi ale lui Liviu Rebreanu, discursul lor de recepţie rostit la primirea în Academie nu
trebuie scos din contextul operei lor şi nici din contextul
istoric al momentului.
Discursul lui Blaga este un eseu poetic şi de filosofia
culturii, cel al lui Rebreanu unul epic de romancier realist.
Mediaş, iulie 2018

În aula Academiei, Lucian Blaga îşi rosteşte discursul de recepţie.
La masă, în dreapta, Liviu Rebreanu
PRO
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Marin Iancu

MIȘCAREA ALBATROSISTĂ.
AMBIANȚĂ ȘI REPREZENTANȚI
(II)
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că în favoarea unei asemenea „conspiraţii literare” s-au
pronunţat tineri de-abia adoptaţi de lumea artistică prin
cele câteva firave debuturi publicistice sau, în cazuri extrem de rare, editoriale, întru totul exponenţiali însă prin
radicalismul fundamental al înţelegerii problematicii fenomenului literar în esenţa sa. Dincolo de aspectele
proprii unor biografii nebulos-boeme, aceşti tineri scriitori impresionau, înainte de toate, prin natura lor imprevizibilă şi, cu deosebire, printr-un anume mod tranşant
de a acţiona, fără să se încurce în formalism. În măsură
să investească energie şi inteligenţă în tot ceea ce întreprind, scriitori ca Dimitrie Stelaru, Geo Dumitrescu,
Ben Corlaciu, Ion Caraion, Sergiu Filerot, Ovidiu 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 Gheorghiu 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 ultimă
instanţă la problema rupturii şi a continuităţii în raport
cu tradiţia constituită a poeziei, au mai avut loc, până la
urmă, şi în alte etape, momentul avangardist păstrându-se suficient de elocvent, în acest sens, numai că
şocul produs în arta poetică a momentului de gruparea
albatrosistă rămâne cu totul relevant 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 iremediabil 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.
Nonconformismul structural al poeților aparținând
„generaţiei de sacrificiu” exprimă aceeași notă de teatralitate și de revoltă împotriva lumii și a propriei condiții,
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Printre fenomenele de relativă criză apărute în diferitele etape ale evoluţiei literaturii române, perioada dintre anii 1938 şi1944 şi prelungită în anumite forme până
aproape de 1947 este echivalată cu anii de tinereţe iconoclastă a unui grup dinamic de scriitori cu vârste abia
cuprinse între 17 şi 22 de ani, avându-l în frunte pe Geo
Dumitrescu, un „Laforgue valah, însă copil în spirit al
secolului XX”, după cum în fantezismul său acidulat
acesta îi apărea lui Dinu Pillat. Mărturisind o atitudine
antiestetizantă, de protest la adresa facilităţilor în artă,
dincolo de orice orgolii deşarte şi subiectivităţi, exponenţii acestei generaţii cu adevărat explozive se definesc printr-un teribilism tradus în plan estetic în forma
unui continuu exerciţiu al contestaţiei şi al polemicii expresive, nevoia de aventură fiind vizibilă în toate gesturile şi manifestările lor intens teatrale şi exuberante. În
afara unei situări evidente în continuitatea poeziei interbelice, literatura română în evoluţia sa de după 1944 se
va plasa în bună parte sub semnul acestei așa-zise generaţii a războiului1, a cărei experienţă romantică şi sângeroasă amestecă, după cum remarca şi Vladimir
Streinu, „poezia şi proza, nu numai formal, dar şi ca spirit”. Nu e vorba doar de o perioadă supusă unor restructurări estetice, cât şi de o atmosferă în interiorul căreia,
dată fiind convergenţa de idei şi existenţa unei stări de
emulaţie, creația poetică a grupului albatrosist va aduce
în timp o anumită „democratizare” a limbajului liric. Privită dintr-o astfel de perspectivă, direcţia polemică a
grupării de pe lângă Geo Dumitrescu ar putea fi definită
ca una dintre cele mai spontane şi mai vehement critice
manifestări literare cu caracter revendicativ de mare impact, cu asemănări de substanţă, prin mijloacele 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, viziunea metafizică şi existenţială a eseistului. Mai înainte de toate,
împrejurarea sporeşte în semnificaţii cel puţin prin faptul

cu ale unui anumit retorism al mizeriei și al condiției
umane, în forme mai mult sau mai puțin amplificate,
asemenea celor prezente în creația poetică a lui D. Stelaru sau Ion Caraion, de exemplu, acestea amintind
desigur de liniile programatice sugerate de manifestul
Poezia pe care vrem s-o facem, publicat de Geo Bogza,
Gherasim Luca, Paul Păun și S. Perahim în revista
„Viața imediată” (1933): despărțire polemică de „poezia
de cabinet”, ermetizată, puristă, practicată de adepții tineri ai lui Ion Barbu.
Identificată în formele proprii unei îndrăzneli asociative moștenite de la avangardiști, „exersate tot mai evident într-o zonă de interferență dintre bacovianism și
îndrăzneața «potrivire» argheziană a cuvintelor” (Ion
Pop), creaţia lirică a tinerilor scriitori bucureșteni ilustrează ipostaza unui eu liric revoltat și neconcesiv. În
versurile acestora, de la poezia fantezist-selenară a lui
Dimitrie Stelaru la lirismul lucid şi maliţios al lui Geo Dumitrescu şi, în aceeaşi măsură, 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”2, este
exprimată aceeași criză a personalității, care este și una
a limbajului liric. Construită într-o vizibilă notă de revoltă,
cu accente sociale, în care „ironia devine sarcasm, iar
aparenta nonșalanță se metamorfozează într-o tânguire
teatrală”3, poezia devine o „sinteză personală de mare
expresivitate, care servește în chip ideal viziunea unor
poeți plasați între extrema contemplației dezabuzatsceptice și ironice, și un anumit patos al implicării, cu
consecințe spectaculoase la nivelul artei combinatorii a
cuvintelor”4. 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 semnate, printre alții, de Geo Dumitrescu (Libertatea de a
trage cu pușca, Ford), Sergiu Filerot (Om, Scamator
XX, Sârmă ghimpată, Marionete) sau Ben Corlaciu (Pelerinul serilor, Robot), Elena Diaconu (Fragment),
Ștefan Popescu (Înfățișare), Constant Tonegaru (Grădina publică) și Ion Caraion (Antreul poemului) se reface imaginea unei originale „poetici a strigătului”. „O să
vă arăt eu ce înseamnă poezia şi o să vă învăţ minte”5,
îşi „ameninţa” provocator Sergiu Filerot colegii în scurta
perioadă în care i s-a mai îngăduit să publice, imediat
după volumul Om (1942). În 1941, la apariția volumului
Încrustări în gând, semnat G. Niculescu-Veghe, poetul
și eseistul Marin Sârbulescu îl numea pe Sergiu Filerot
„un om plin de râvnă închinător la altarul versului, care
din umbra unei distinse discreții, râde de toți saltimbancii și panglicarii zgomotoși ai publicisticii noastre”6.
În ciuda unui climat tot mai tensionat, într-o epocă
de radicală punere sub semnul întrebării a statutului
poeziei și al poetului, caracterul neînduplecat protestatar incomod și negativist al spiritului albatrosist se va
arăta tot mai pronunțat. Într-un interval de timp plasat
între două dictaturi, una de extremă-dreaptă şi alta militară pe timp de război, ironia ofensivă a acestor tineri
faţă de ruginitul conservatorism al contemporanilor sau
al precursorilor este dublată de plăcerea insurgenţei şi,
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în acelaşi timp, de un histrionism mistificator. Spirite lucide și responsabile, prin micile lor „manifeste” sau editoriale, note, cronici şi recenzii, pamflete sau eseuri,
tinerii de pe lângă Geo Dumitrescu se declară adversari
ai poeziei academizante sau ai celei ermetizante, ai oricăror expresii anacronice și „vetuste”, rezultate dintr-un
patos de moment. În împrejurări în care exaltarea de
toate felurile şi de orice natură se manifesta nu rareori
cu o primejdioasă şi incredibilă brutalitate, exemplul libertăţii de spirit al acestor scriitori avea efectul să reconforteze şi să dea curaj. Admirabile caractere şi cu o
vizibilă plăcere de a fi în răspăr cu moda, demolatori
prin excelenţă ai opiniilor comune, „poeţii generaţiei mai
noi”, cum îi numea E. Lovinescu prin 1944 pe cei din
jurul lui Geo Dumitrescu, Ion Caraion şi Constant Tonegaru, rămân drept expresia rafinamentului unei inteligenţe critice și a spiritului de contestație.
Cochetând cu teribilismul specific avangardist, ale
cărui elucubraţii şi extravaganţe imagistice le resping
totuşi din capul locului, preocupați însă de aceeași problemă a generației, tinerii scriitori de pe lângă viitoarea
revistă „Albatros”, conștiințe lirice reflexive și autoreflexive, atrăgeau atenţia prin vigoarea procedeelor depoetizării limbajului de convenţiile perimate ale poeticităţii
interbelice. Animaţi de acelaşi demon al negaţiei, punând în libertate energiile lui „Nu”, tinerii din cadrul
generației au protestat „prin implicare, prin contestarea
literaturii «vătuite», surdă, în opinia lor, la strigătele şi
dramele prezentului”7. Din această nevoie de adevăr,
„se naște și dispoziția interogativă a acestor autori,
fascinația dubitativă ce se insinuează treptat în inima
poemului, spațiul liric fiind configurat permanent ca un
dialog, o alternanță de întrebări și răspunsuri”8. Un suflu
existenţial pătrunde frecvent în text, boicotând sau spulberând sistematic clişeele şi formalităţile din unele manifestări lirice, proiectând, în schimb, fără formule rigide,
imaginea omenească a celor care le-au produs. „Este
în firea lucrurilor, observa Ion Pop, ca fiecare generaţie
să-şi construiască un mit în care să-şi vadă proiectate
idealurile, care să coaguleze prin forţa sa magnetică de
atracţie, prin fascinaţia sa unică, posibilităţile creatoare
ale unei asemenea colectivităţi scriitoriceşti.”9 În ciuda
perioadei restrânse de manifestare, atitudinea de acţiune şi disponibilitatea pentru ironie, joc şi, nu în ultimă
instanţă, pentru revoltă a tinerilor albatrosişti îşi au rădăcinile într-o prudentă și revelatoare severitate în raport cu anumite valori literare româneşti. În căutarea
unei identităţi pe care nu i-o putea oferi numai simpla
adeziune la o anumită ideo-logie, grupul se omogenizează treptat, locul cel mai fecund al constituirii acestuia
reprezentându-l, în acest sens, mediul spiritual dominat
de cultul prieteniei şi al creaţiei din jurul revistei „Albatros” şi, cu deosebire, al lui Geo Dumitrescu, omul temperamentului, un publicist activ şi fără inhibiţii, care, fără
să încalce norma unei superioare demnităţi a spiritului,
se va sprijini în permanenţă pe caracterul de elementaritate şi de oportunitate al iniţiativelor sale. O figură de
„Robespierre vindicativ” sau de „instanţă inchizitorială
neliniştitoare”, un reper de moralitate şi, în egală măsură, un ironic, Geo Dumitrescu este mai presus de
toate „mentorul”, liderul de drept al grupului, pe care, în
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ciuda tinereţii sale, toţi ceilalţi tineri aspiranţi la gloria literară se puteau sprijini cu încredere. Stăpânit de un
demon accentuat polemic şi, adeseori, de păcatul vanităţii, dar, după cum l-au prezentat cei care i-au fost în
preajmă, niciodată al ipocriziei, cu o mitografie accentuat ironică, destructurantă şi subversivă, tânărul Geo
Dumitrescu era considerat „mitul fondator” al acestei
așa-numite „generaţii a războiului”. Cu o asemenea incontestabilă vocaţie polemică şi expresivă, inflexibil şi
imperturbabil, Geo Dumitrescu este un revoltat structural, un contestatar pe plan estetic al dogmelor oficiale.
Privit ca o personalitate cu multiple posibilităţi de a valorifica rezervele de energie şi de a implica tinerii din
jurul său, Geo Dumitrescu devine dintr-o dată animatorul literar al grupului. Deloc crispat, cu vervă şi cu o
anume voluptate, acesta a creat o anumită stare de spirit, trecând la asumarea scrisului incendiar, laconic şi
direct. „Ei da! Geo Dumitrescu a fost o conştiinţă. Vezi,
dacă stau şi mă gândesc bine, conştiinţa nu înseamnă
ceea ce gândeşti în solitudine, ci în primul rând ceea ce
afirmi cu voce tare şi hotărâtă. Geo Dumitrescu mi-a
spus deschis ceea ce credea. Acest om m-a fascinat
atunci. Nu mă pot plânge că n-am cunoscut conştiinţe
ferme, robuste.”10 Cunoscut ca o prezenţă de mare originalitate şi valoare din literatura română, Geo Dumitrescu s-a impus în lumea literară ca una dintre cele mai
incisive voci din perioada revistei „Albatros”. Filolog de
formaţie, Geo Dumitrescu este un spirit cultivat, cu o
nesfârşită vervă în conversaţie, mereu orientat spre o
cunoaştere totală, cu observaţii acute şi cu predispoziţii
spre asocieri dintre cele mai îndrăznețe, polemic, dar
cordial și lipsit de agresivități. Aflat într-o permanentă
stare de neliniște, cu „ochii săi rotunzi, inteligenţi şi curioşi”, care se mişcă neîncetat într-o mereu lacomă şi
totală cunoaştere, Geo Dumitrescu a debutat în primul
an al studenției (1939-1940) în revista „Cadran”, nr. 4,
15 decembrie 1939, cu poemul Cântec, semnând Vladimir Ierunca, pseudonim pe care ulterior îl va prelua
pentru totdeauna Virgil Ierunca (Virgil Untaru).11 Ignorând şi persiflând poetica tradiţională, devenită de-acum
un simplu clişeu, Felix Anadam (cum semna prin 1941)
protestează la adresa facilităţii în artă, atacând poezia
momentului, considerată de el drept „creație a unor spirite oțioase și superficiale”12, orientându-se spre versuri
care, după cum însuși autorul o mărturisește între 19401943, să fie „un zvon / al / unei reacții de inconformism
și de oroare, de împotrivire și defetism față de dictatură
și războiul ei odios, față de literatura de goarnă și
cădelniți care acompania, zelos și festiv, crimele și teroarea fascismului”.
Într-un asemenea context, tinerii scriitori albatrosiști
încep să se impună printr-o tendinţă tot mai clară de a
se diferenţia în mediul artistic al vremii, atitudinea lor
critică ajungând să atingă treptat noi intensităţi, în raport
cu epoca în care trăiesc şi creează, întrunind, prin excelenţă, factorii de tensiune culturală, de creaţie nouă,
de visare şi proiectare în viitor. Cu aceleaşi disponibilităţi pentru ironie şi joc, într-o bună continuitate spirituală
a lui Tudor Arghezi şi Camil Petrescu, scriitorii albatrosişti îşi regăsesc spiritul ferm şi autoritatea inflexibilă,
contestând nişte realităţi pe care sunt tot mai hotărâți
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să le schimbe. Urmând o asemenea evoluție, mişcarea
reformatoare albatrosistă îşi conturează puncte autonome de echilibru, expresia pregnantă a fiecăruia fiind
similaritatea de vârstă, structura socială şi culturală comună, programul de idei, climatul afectiv cu valorile sale
de sensibilitate şi, în fine, un model axiologic de receptare, trăire şi ierarhizare a valorilor. Ca exponenţi ai
acestei generaţii expozitive, teribilismul tinerilor scriitori
traduce implicit și un patos civic și un acut anticonformism ideologic. Şocul produs în arta poetică a momentului de această categorie de scriitori era o ilustrare a
unei atitudini de frondă şi negare, a unei gestici spirituale servite de o inteligenţă sclipitoare şi de un ton de
sarcasm. Raportul de continuitate prin opoziţie devine
dominant, literatura născându-şi în acest mod propria
legalitate. Trăind mult în prezent, albatrosiştii alcătuiau
un grup aflat într-o relaţie normală cu lumea exterioară,
poate chiar mai puţin serioşi decât s-ar crede, după cum
se exprima Şt. Aug. Doinaş, manifestându-se ca niște
tineri aflaţi într-o permanentă bună dispoziţie, turbulenţi
şi gălăgioşi. Plini de curiozitate și imprevizibili, aceștia
erau oameni vii, inconfundabili prin îndrăzneala prin
care își însoțeau demersurile. Erau văzuţi pe străzile
Bucureştiului, se întâlneau în berării şi cafenele, extrem
de veseli sau, alteori, exagerat de serioşi, dispuși să
dea lecţii tuturor, se manifestau ca personalități cu mari
pretenţii, deşi mulţi dintre ei de-abia erau trecuţi de vârsta majoratului. Îi citeau pe Dostoievski şi Camus, pe
Tolstoi şi Nietzsche, citeau în franceză, în germană şi
engleză, erau prezenţi adesea prin şedinţele de cenaclu
organizate în Capitală, învăţând ce înseamnă adevăratul climat al vieţii literare. Scriind, de exemplu, despre
interesul lui Marin Preda pentru citit și față de „operele
şi biografiile oamenilor mari”, Sergiu Filerot găseşte următoarea explicaţie: „În scrisul lui Marin Preda vom întâlni amintiți autori precum: Tolstoi, Faulkner, Steinbeck,
Camus, Balzac, Cervantes, Zola, Sartre, Flaubert,
Hugo, Hemingway, Rousseau, Voltaire, Platon, Spinoza, Descartes, Nietzsche, Kierkegaard, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Mateiu Caragiale, Liviu
Rebreanu, Camil Petrescu, Sadoveanu, Gala Galaction
și mulți alții. Acestui interes al său, comentează în continuare același Sergiu Filerot, îi atribui faptul că în 1946,
cu prilejul unei vizite pe care mi-a făcut-o (în str. Dobrici,
36), după ce a scotocit atent şi plin de curiozitate prin
biblioteca mea, a format un pachet cu nişte cărţi, lăsându-mi pe masă următoarea notă: «Preda a primit de
la Sergiu Filerot: 1) Dostoievski – Visul unui om ridicol,
2) Chamisso – Petre Schlemihl, 3) Holban – O moarte
care nu dovedeşte nimic, 4) Merejkovski – Leonardo da
Vinci, 3 vol., 5) Hugo – Cocoşatul de la Notre Dame.
Marin Preda/5. 06. 1946, Bd. Aviator Popişteanu No 14
Tramvai 19 – de la Sf. Gheorghe»”13. Cu totul semnificative, cuvintele rostite prin glasul unui personaj, fostul
său coleg de școală Diaconescu, sunt pe deplin lămuritoare în acest sens: „Exemplarele deosebite ale speței
noastre, ne interesează în cele mici amănunte”. Însuşi
scriitorul îşi reaminteşte cum, pe când era copil și mergea cu oile la păscut, acesta îşi petrecea mult timp citind, începând cu Biblia şi continuând poate cu alte
lecturi, aşa cum, în perioada adolescenţei, în mica manSAECULUM 7-8/2018
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sardă a lui Nilă, din „Cheia Rosetti”, viitorul scriitor îi
citea, „fără să-i înţeleagă prea bine la acea vârstă”14, pe
Swift, Dostoievski, Gogol, Tolstoi, Steinbeck, Camus
Balzac, Cervantes, Zola, Sartre, Stendhal, Flaubert,
Hugo, Voltaire, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Liviu
Rebreanu, Mihail Sadoveanu, Gala Galaction ş.a.15
Intrați de-acum în iureșul evenimentelor, tinerii
albatrosiști se arătau foarte angajaţi în ceea ce făceau
şi extrem de critici unul faţă de celălalt, rămânând totuşi
legaţi de o strânsă prietenie. I-a ţinut împreună sentimentul pronunţat al camaraderiei literare, bazate pe
confesiuni, dar, în aceeaşi măsură, şi pe o anumită
obstinație de a rezista şicanărilor venite din partea
reprezentanților puterii. Mulţi dintre ei au fost ameninţaţi
cu închisoarea, alţii, nu cu mult mai târziu, au fost întemniţaţi pentru ideile lor politice, peisajul social-cultural
devenind tot mai dezolant, lipsit de perspectiva unor
inițiative mai îndrăznețe, luminat în parte doar de iluzia
consolatoare a artei. În ultimă instanţă, forța prin care
aceşti tineri abordează fenomenul literar românesc îşi
poate găsi asemănări de substanţă, nu atât prin mijloacele de exprimare, cât prin forma de spirit, cu alte tipuri
de manifestări. Cert este că în toate aceste situaţii, atitudinea de acţiune şi disponibilitatea pentru ironie, joc
şi pentru revoltă îşi are rădăcinile irevocabile într-o acuitate şi severitate revelatoare în raport cu anumite valori
literare româneşti ale momentului.
Vezi, în acest sens, Emil Manu, Generația războiului,
București, Editura Cartea Românească, 1978.
2
Vezi P. Constantinescu, Scrieri, 2. Ediție îngrijită de
Constanța Constantinescu, cu o prefață de Aurel Felea, 1967,
p. 316.
3
Ibidem.
4
Daniel Cristea-Enache, Cvadratura Cercului Literar (I),
1
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în „Adevărul literar și artistic”, 15 octombrie 2004, p. 5.
5
Vezi Marin Preda, Viaţa ca o pradă, Bucureşti, Editura
Cartea Românească, 1977, p. 231.
6
Marin Sârbulescu despre G. Niculescu-Veghe, Încrustări
în gând, în revista „Tribuna tineretului”, București, anul V,
nr. 117, 10. 11. 1941, p. 2, col. 3-5.
7
Daniel Cristea-Enache, loc. cit., p. 5.
8
Iulian Boldea, „Generația războiului”, în Istoria didactică
a poeziei românești, Brașov, Editura Aula, 2005, p. 439.
9
Ion Pop, Poezia unei generații, Cluj, Editura Dacia,
1973, p. 43.
10
Petru Vintilă, Convorbire realizată de Petre Novac Dolângă, în revista „Orizont”, anul 26, nr. 50 (407), 12 decembrie
1975, p. 7.
11
Virgil Untaru, devenit unul dintre animatorii revistei „Albatros”, va obţine pseudonimul de Ierunca la berăria Gambrinus, pe două halbe, din partea lui Geo Dumitrescu, care
semnase anterior Virgil Ierunca. Târgul odată încheiat, criticul,
jurnalistul, eseistul şi poetul de mai târziu nu-şi va mai căuta
alt pseudonim. Ca student la Facultatea de Litere și Filosofie,
își va alege drept materie principală franceza, pe care o face
cu Basil Munteanu, francez de origine 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. Se va dovedi un
student foarte bun, premiant pe facultate. Va mai colabora, cu
articole despre literatura română și cea franceză, în acei ani
ai războiului, la revistele „Fapta”, „Vremea”, „Timpul familiei”,
„Kalende” și „Meridian”.
12
V., în acest sens, Emil Manu, Eseu despre generația
războiului, Editura Cartea Românească, 1978, p. 144.
13
27 Sergiu Filerot, Reîntâlniri, Bucureşti, Editura Cartea
Românească, 1985, p. 131.
14
Ibidem, p. 48.
15
V. Marin Preda, ed. cit., p. 228; p. 108-109.
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radiografia unei capodopere

Constantin Cubleșan

ION CREANGĂ –
POVEȘTILE COROZIVE
(II)

1. George Panu, Amintiri de la „Junimea” din Iași.
Ediție, prefață și tabel cronologic de Z. Ornea. Editura Minerva, București 1998, p. 148 și următoarele.
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acestui gen de literatură, vechi de când lumea: „E sigur
că genul în care omul și-a exercitat mai mult verva și
spiritul, și a găsit multe lucruri hazlii și apropouri, este
cel pornografic. Fondul mai tuturor literaturilor populare
este pornografia. La țară trei părți din glume, zicători și
povești poartă această pecete. Literatura antică nu cam
prea cunoaște deosebirea dintre ceea ce este pornografie și ceea ce nu. Grecii și latinii nu se sfiau de a
spune lucrurilor pe nume și a nu lăsa neexploatată
această parte, care are totdeauna succes, fiindcă se
adresează la instinctele eterne ale omului./ Shakespeare nu se jenează a pune trivialități pe scenă. Molière
de asemenea. Iar literatura modernă – vorbesc mai cu
seamă de cea franceză, pe care o cunosc mai de
aproape – excelează în acest gen. Cu toate silințele senatorului Béranger și ale parchetului, în Franța pornografia înflorește. Iar la noi dl. Marghiloman, ca ministru
de justiție, a trebuit să adauge un aliniat în Codul Penal
pentru protejarea bunelor moravuri”. Nu uită să-l pomenească însă pe Hasdeu, „unul dintre cei mai de spirit și
ingenioși pornografi literari”, care a fost dat în judecată
pentru nuvela Mămuca (titlul menționat de G. Panu) și
care apărându-se în instanță a produs un scandal și mai
mare: „A fost o adevărată petrecere apărarea d-lui Hasdeu în fața justiției (…) A venit cu toată literatura pornografică antică și modernă, cu toți marii poeți și marii
prozatori și ceasuri întregi a cetit bucăți piperate din toți
autorii, încât judecătorii, procurorii etc., ziceau întruna:
«Destul, destul, ne-ai convins». D-sa n-a terminat până
n-a făcut demonstrația complectă cum că Mămuca sa
ar putea figura în colecția pentru educația tinerelor fete,
față de grozăviile pe care le citise. Dl. Hasdeu a fost
achitat”. Iar revenind la textele citite în acea seară la
„Junimea”, zice: „De altmintrelea, vornicul Iordache Golescu, culegând cu îngrijire toate poveștile și zicătorile
pornografice, nu a avut de gând deloc să facă o lucrare
imorală, ci din contră o selecție de literatură populară”.
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Societatea „Junimea” nu era atât de pudibondă pe
cât se crede. Adesea, în cadrul ședințelor sale se citeau
ori se discutau opere destul de deșuchiate, ca să nu
spun de-a dreptul… pornografice. La asemenea dezbateri lua parte, desigur, chiar dacă fără a interveni în
discuții, și Ion Creangă, foarte atent, de altfel, la tot ce
se comenta pe marginea marii literaturi a lumii, căutând
astfel a-și îmbogăți bagajul cunoștințelor culturale, care
nu era chiar atât de sărăcăcios pe cât aveau impresia,
și mai au încă și azi, unii. Iată bunăoară relatarea lui
George Panu despre una dintre asemenea seri, aceea
în care Lambrior adusese cu sine două texte
licențioase, unul aparținând lui Iordache Golescu, celălalt al Contelui de Oxenstiern, vechi de pe la sfârșitul
veacului al XVIII-lea1. Când să se propună publicarea
vreunuia dintre acestea, Negruzzi obiectează: „de
vreme ce dl. Pogor este amator de literatura lui Iordache Golescu, cea pornografică, de ce nu s-ar publica
acea parte, purtând editura Pogor-Pavel Paicu?”. A fost
momentul declanșării discuțiilor contradictorii. Iată ce
spune George Panu în continuare: „Pornografiile adunate de vornicul Iordache Golescu nu erau mai grozave
decât alte povești de asemenea natură. Așa, ele nu întreceau Decameronul lui Boccaccio, care este aproape
o carte clasică; erau ceva mai pipărate decât Les cent
nouvelles, nouvelles care se citeau la curtea uneia din
reginele Franței, mi se pare Margareta de Bourbon – și
altele în genul acesta. Decât, este un decât, în veacul
nostru fondul pornografic a rămas tot același, numai
forma de a-l exprima s-a mai subțiat – și poveștile și zicătoarele lui Golescu erau ca formă de multe ori foarte
crude”. George Panu însă nu se limitează, în memoriile
sale, la simpla relatare a disputei din seara aceea, ci
simte, la rându-i, nevoia să teoretizeze pe marginea

Apoi: „Cu această ocazie s-a închis seara aceea la «Junimea», una din acele discuții vii și interesante: dacă
pornografia poate produce lucrări de valoare literară,
sau dacă literatura trebuie să se limiteze numai în tratarea subiectelor decente și cu exploatarea sentimentelor morale și educatoare”.
Atunci nu s-a decis nimic și discuțiile, încă și mai polemice, au continuat și continuă până în prezent, având
ca obiect de analiză cele două povestiri (între altele) ale
lui Ion Creangă, numite cu eleganță corozive, care au
stat ascunse sub praful bibliotecilor, fiind interzis a le
promova chiar și în circuitul scurt al studiilor de critică
sau istorie literară, până după 1989, pentru a nu veni în
atingere la… pudoarea clasei conducătoare, proletare.
Povestea poveștilor (Povestea pulei) și Povestea
lui Ionică cel prost trebuie integrate obligatoriu operei
lui Ion Creangă, ele dându-i, de fapt, acesteia rotunjimea cu adevărat particulară. Acestea ilustrează perfect
genialitatea prozatorului care din două anecdote populare, banale, dezvoltă intriga impecabil articulară, în maniera arhitectonicii tuturor scrierilor sale, două nuvelete
culte, ilustrând deplin adagioul latin: ridendo castigat
mores – râzând îndreptăm moravurile, la care putem
adăuga numaidecât și: ridentem dicere verum – să apui
adevărul râzând. Nu știu dacă răspopitul cunoștea
aceste ziceri latine, mai mult ca sigur nu, și tot atât de
sigur este că nu le-a avut în vedere atunci când și-a
conceput scrierile. Dar în intuiția sa a știut că trebuie să
meargă, în zugrăvirea moravurilor societății timpului,
până la exprimarea crudă, pe limba cea mai neaoșă a
poporului, transfigurând literar adevărurile lumii în care
trăia.
Asemenea „măscărăcioase” întâmplări, privitoare la
destrăbălarea din societatea contemporană, se identifică, foarte bine, nu numai în ponturoasele vorbe de
clacă, de la sate, cât în prelucrările acestora de artiștii
păpușari, prezenți încă, la vremea aceea, prin bâlciuri
și pe la marile sindrofii boierești (vezi harțagurile dintre
Marioara și Vasilache, mult gustate de public). Mărturie
asupra tradițiilor de acest fel stau mai vechile comedii
ale lui Costache Conachi, cel care își plasează operele
în înscenări păpușerești („Nefiind teatru, s-au giucat la
păpușării”), în același scop, de a demasca depravarea
și decăderea moravurilor societății, neferindu-se a utiliza același limbaj… fără perdea. Ermis (Hermes) din
Giudecata femeilor îi cere lui Perierghie să enumere
pe corupători, după numele lor real – „Ermis: Fă, mă
rog, o bunătate de mi-i înșiră pe nume. Perierghie:
Curvariul cu slăbiciuni… lăcuiește la Negrești. Ermis:
Dar cei plini de viclenie?... Perierghie: Și la Eși și în
Țigănești. Ermis: Dar curvarul adiafor? Perierghie: Pe
Elan la Mălăiești. Ermis: Dar celălalt unde este? Ermis:
Și la Prut, și la Boțăști. Ermis: Vai de mine, că-s cuprinsă marginile țării toate”. Iată cadrul general în care
se petrec întâmplări nerușinate. „Giudecata femeilor –
scriu Ecat. și Al. Teodorescu, prefațatorii ediției de
Scrieri alese, din 1963 (EPL, București, Colecția Scriitori români) – este o critică aspră, poate cam liberă ca
limbaj, a moravurilor boierimii moldovenești a vremii”.
Despre aceste moravuri povestește și Ion Creangă în
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întreaga sa operă, chiar dacă limbajul, în general, nu
este atât de crud precum în cele două povești corozive
(și vor fi fost, desigur, mai multe, dacă e să reținem că
în cadrul serilor de la „Junimea” nuvela despre Moș Nechifor coțcariul a cunoscut cel puțin încă o variantă,
mai deșucheată, decât cea pe care Titu Maiorescu a
publicat-o în paginile „Convorbirilor literare”).
Mutând perspectiva universală de evaluare artistică,
Ion Creangă este un Boccaccio al nostru, afirmat,
firește, într-un alt timp și în alte condiții sociale. Nu i-a
lipsit însă cultura (cultura populară, în primul rând) și cu
atât mai puțin talentul, având grijă a nu defăima
credința, religia, să fim de acord, cât pe acei
reprezentanți ai bisericii care și-au necinstit nu vocația
(pe care probabil mulți dintre ei nici n-o aveau), cât…
meseria preoțească. Un asemenea „popă” este personaj în coroziva Poveste a poveștilor.
Tabloul se deschide, ca de altfel și în povestea lui
Ivan Turbincă, destul de abrupt, cu preumblarea lui
„Hristos și cu Sfântul Petrea” (în cea dintâi îi avem pe
„Dumnezeu și cu Sfântul Petre”) pe pământ, interesați
de mersul vieții celei de toate zilele. Întâlnind în cale un
țăran, care tocmai își semăna ogorul, Hristos „să nu
tacă molcom și să-și caute de drum” i se adresează
acestuia: „Da ce sameni acolo, om bun?”, întrebând, nu
pentru că nu ar fi știut, cum le știa pe toate, dar vrând
să lege o vorbă cu bietul truditor. Acesta însă, iritat de
prezența drumeților, răspunde „cu obrăznicie”: „Ia, niște
pule samăn”. La care Mântuitorul, nemulțumit de așa
vorbă proastă, devine el însuși… recalcitrant: „Pule ai
zis că sameni, pule să dea Dumnezeu să se facă” și,
„blagoslovind sămănătura din treacăt cu amândouă
mâinile”, „se tot duse în drumul său împreună cu Sfântul
Petrea, care nu-și putea stăpâni mierarea de cuvintele
ce auzise că au ieșit din gura lui Hristos, pentru că niciodată nu mai vorbise Mântuitorul așa de buruienos”.
Nu era, totuși, o vorbă de pedeapsă, ci, la drept vorbind,
una ce arăta mai degrabă intenția de a îndeplini dorința
necuviinciosului, cum îndeplinise în atâtea alte rânduri
și atâtor altora felurite dorințe, fără ca acela să
conștientizeze miracolul ce i se oferise. Va avea însă
revelația binecuvântării la vremea culesului, când ce să
vadă?: „În loc de păpușoi, de fiecare strujan erau câte
trei-patru drăguțe de pule, care-de-care mai îmbojorate,
mai dârze și mai răzbelite”. Față de minunile pe care
Mântuitorul le săvârșise în beneficiul credincioșilor,
după cum ne înfățișează Evangheliile, aceasta era una
în răspăr, pe care doar apocrifele ar fi putut-o păstra în
memorie, aplicată unui răzvrătit, unui puțin credincios.
La vederea unei asemenea recolte, cum n-a mai
existat, țăranul „scărpinându-se în cap și trântind cușma
de pământ cât putu”, mai întâi se revoltă cu deznădăjduire („Ptiu! Drace, iaca ce s-au ales de muncușoara
mea de toată vara”), apoi își amintește de „blagoslovenia” trecătorului din primăvară și suduind, în revoltă față
de o asemenea realitate, gândul cel dintâi este de a-l
învinui pe acela, fără a se învinui și pe sine pentru propria obrăznicie:„Tu-i-aș descântecul celui cu blagoslovenia, că pocit a mai fost la gură”. Necuviința și
grosolănia țăranului fac și ele parte din lipsa de
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educație, arătând degradarea morală a țăranului în
comportament, indiferent că se adresase acum unei
fețe sfințite sau oricărui alt trecător. Lipsă de respect și
bădărănie. Dar Mântuitorul, cum se vede, are grijă să-i
arate blândețe și ajutor în calea pe care apucase deznădăjduit. Așa că-i trimite pe neașteptate o babă sfătuitoare. (În Povestea lui Harap-Alb tot așa îi vine
într-ajutor mezinului împărătesc o babă, care nu era alta
decât Sfânta Vineri. Aici însă, baba nu pare a fi o sfântă,
căci cunoaște prea bine apucăturile lumești – „încarcăle în car și le du la târg că ai să le vinzi ca chiperiul /…
/ și să te învăț cum ai să înveți pe cumpărători a le
întrebuința /…/ când a fi să le vie dor de pulă, s-o șuere
cum șueri oile la strungă… și atunci, numai să-ți poată
curul… Iar când s-ar sătura de ea, să zică: ho! ho!,
haram nesățios. Și atunci pe loc să moaie și te
descotorosești de dânsa /…/ – Dar de unde ai aflat
meșteșugul ista, mătușă?/ – Hei, hei nepoate, pe unde
culege dracul surcele, eu am tăiet lemne…”)
Implicat așadar în viața lumească a țăranului, Mântuitorul nici nu putea să-i trimită o altfel de sfătuitoare
decât una care să se potrivească gândirii și felului de a
fi, de a vorbi, al acestuia. Tocmai pentru a se ilumina și
mai bine condiția morală a unei asemenea lumi.
Prozatorul cunoaște prea bine atât modul de a
acționa, după canoanele biblice, a Mântuitorului, cât și
lumescul depravat al existenței contemporanilor săi pe
care îi tratează în consecință. El lasă să se întrevadă
în comportamentul țăranului posibilă și lucrarea diavolească de care vrea să-l scape Mântuitorul.
Explicația ce o dă țăranul cucoanei, căreia cată a-i
vinde marfa, ajungând de-acum în pielea negustorului
e, în felul ei, o spovedanie, dar și o cercetare de sine,
pentru a se putea dumiri pe mâna cui ajunsese a
acționa: „– Cum să se întâmple cucoană? Ia mai astă
primăvară, sămănând păpușoi în țarină, a adus dracul
– că mai bine nu i-oi zice – doi oameni pe-acolo. Și unul
din ei m-a întrebat: ce samăn? Eu să nu-mi stăpânesc
gura? M-a împins păcatul să răspund în ciudă că pule
samăn, să iertați dumneavoastră! Și atunci el, pocit la
gură sau naiba îl mai știe cum a fost, a blagoslovit cu
amândouă mânile spre ogorul meu din treacăt zicând:
Pule să dea Dumnezeu să se facă. Și iac-așa m-am
făcut și negustor de pule, fără știrea lui Dumnezeu”. Cucoana, care nu e străină de lucrările Mântuitorului printre oameni, știind, se-nțelege, pildele biblice, cată a-i
desluși țăranului-negustor sensul întâmplări: „– Măi
omule, oare nu cumva acela a fost Hristos și cu Sfântul
Petru? Că numai ei sunt așa făcători de minuni”.
Țăranul stă în cumpănă: „– D-apoi, dă, cucoană, mai
știu eu cine să fi fost?” La care aceasta, având de-acum
înțelesul deplin al minunii („apoi eu cred că tot Hristos
a fost”), se grăbește să cumpere, arătându-și astfel
fățărnicia, căci vrea să se știe că dorește a se afla în lumina legii Mântuitorului, dar nici nu-și poate înfrâna poftele destrăbălării, căci, neavând bărbat care s-o
satisfacă în firescul împerecherii, își rânduiește, ipocrită,
practica masturbării: „Și de-aceea, hai să-ți cumpăr și
eu una, spre aducere aminte de anul când s-au făcut
pe ogoară de cele de care spui tu… căci după mine
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aista-i semn de belșug”. Precaută totuși, vrea să probeze… marfa și-i cere negustorului, tot prefăcută, să o
lase puțin singură: „Ia ieși oleacă din odaie, ș-apoi te-oiu
chema eu acuș, că am oleacă de treabă”. Rămasă în
intimitatea ei, cucoana „începe a șuiera nătânga, și
atunci cinstita pulă face zbâc! În pizda cucoanei… Și
dă-i, și dă-i, de-i mergea colbul. Dar chita cucoanei!
Vorba ceea: baba bătrână nu se sperie de pula groasă”.
Mulțumită de așa ispravă, fandosită cum era și prefăcută, vrea să-l înșele cât-de-cât pe vânzătorul unei așa
minunate mărfi: „– Apoi ce mi-i cere pe scârnăvia
asta?”, ca și cum i-ar face hatârul: Vorba ceea:
deie-mi-o Dumnezeu, dar nu-mi trebuie”. Negustorul nu
se lasă amăgit și-i anunță, din scurt, prețul: „– Ca să nu
ne zbatem, mi-ai da cinci sute de lei în cap și pace
bună”. Cucoana îl încearcă pe țăranul-negustor să mai
lase din preț dar acesta a înțeles de-acum că marfa sa
are căutare și nu se învoiește. Ba, mai mult întrevede
că, mulțumită de achiziție, cucoana îi va recomanda
marfa și altora: „– Ba nici 499 și 39 de parale. Nu te mai
pune și dumneata, cucoană, pentru 50 de lei. Fă-mi încaltea o saftea să nu mai stea, c-ai să ai bunătate de
pulă, de mi-i pomeni și mi-i îndrepta și la alte cucoane
de-a dumneavoastră”.
Ion Creangă izbutește astfel să surprindă în fabula
sa subtilitățile de comportament ale unor diverse categorii sociale, a căror morală este pervertită, decăzută
prin necredință și necuvioșenie, ca și prin fățărnicie, ipocrizie și practici sodomite, cum ar fi să se zică după
cărțile sfinte. Și-atunci, pentru a îngroșa desenul unor
asemenea apucături, atitudini diavolești, nici că se
putea utiliza un altfel de limbaj decât cel vulgar. Ostentativ anume, cum în alte texte ale sale fusese estompat
până la limita bunei cuviințe creștinești (vezi Povestea
lui Stan Pățitul, Dănilă Prepeleac etc.).
La plecarea țăranului, „cucoana cea pâșină și spăsită” așază obiectul achiziționat într-o cutie „de argint
poleită cu aur, îmbodolește sfânta pulă în bumbac, stropit cu arome” păstrând-o ca pe un odor neprețuit, pentru
a-și „astâmpăra pofta” când îi vor veni „hachițele”.
Nu peste multă vreme numai ce vine la dânsa popa
care slujește pe moșia cucoanei și-o roagă să-i boteze
copilul. Cucoana, „ca să nu strice hatârul popei”, înhamă caii la căruță și merge cu popa la el în sat. Acolo,
după botez se încinge un chiolhan în toată legea când
cucoana amețită de vin „scapără de dor de pulă”. Dar
cutia aurită o lăsase acasă. Așa că roagă pe popa, dacă
tot era să rămână peste noapte la el acasă, să se ducă
și să i-o aducă neapărat. Acesta se execută în grabă,
slugarnic, însă pe drumul de întoarcere, fiind „pe la
amiază, în mijlocul verii”, îl doboară căldura și se așază
la marginea pădurii, la umbră, să se odihnească. Curiozitatea însă de a afla ce putea fi în cutie („chitind că-s
niște daruri pentru preuteasă”) îi dă ghes și desface capacul „și când se uită înăuntru, ce să vadă? Vede
coșcogeamite mascara (…) cuprins de mierare, începe
a șuiera. Și cum se mierea el șuierând, pula face zmâc!
În curul popei!” Astfel începe cazna, care îl exasperează
pentru că nu știe mai apoi cum să oprească din lucru,
odată pornită, „bunătatea de pulă”. Toate încercările
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sunt zadarnice. Înțelege astfel că pedeapsa e de la
Dumnezeu, pentru lăcomia și necuviința sa, așa că începe a se ruga: „Doamne, izbăvește-mă de vrăjmaș! Nu
lăsa pre robul tău de batjocura diavolului!” Zadarnică
orice rugăciune. Pedeapsa e pedeapsă. Abia într-un târziu („oleacă de nu era să iasă sufletul din popă”) când,
venind de aiurea o vacă, pe care o apucase strechea,
numai ce era să dea peste dânsul. Atunci, în fața unei
alte primejdii „ce era să-l zdrobească”, începe a striga:
„– Ho! ho! haram, mânca-te-ar lupchii să te mănânce!”
și vaca trece pe de lături iar pula „iese din curul popii”.
Tortura aceasta perversă îl înnebunește și odată văzându-se scăpat „o croiește la fugă prin pădure ca un
nebun (…) lăsând cal și cutie și pulă și bârneț și preuteasă și cucoană și tot, și se ca mai duce în toată
lumea. Și dus a rămas și până în ziulica de astăzi”.
Acest sfârșit al popii dă înțelesul pe care prozatorul îl
dorește povestirii sale. Trebuie doar să ne amintim relatarea din Evanghelia lui Matei (Cap. 8), despre minunea săvârșită de Mântuitorul când scoate dracii dintr-un
om posedat, trimiţându-i în turma de porci care, înnebunită astfel, se aruncă în mare, unde își află sfârșitul.
Dispariția popii, prin fuga sa în pădure, are același
înțeles. Izbăvit țăranul de păcate, diavolul este trimis în
necuviinciosul și lipsitul de har popă care își ia astfel
lumea în cap, precum și merita.
E puțin probabil ca Ion Creangă să fi avut, pentru ticluirea poveștii sale, reperul de inspirație în acest episod biblic. Dar e întru totul sigur că morala propovăduită
de Mântuitorul o avea profund instalată în conștiință, întreaga sa operă conținând în substrat această coordonată religioasă, a credinței pe care nu i-a putut-o
înlătura funcționăreasca abuzivă răspopire.
Limbajul crud va fi produs mult haz „Junimii”, „Sâmbătă, 1877, octombrie 22” și „1878, noemvrie 12”, fără
a jigni pe cineva. Căci prozatorul nu făcea altceva decât
să utilizeze un vocabular curent în vorbirea de toate zilele, atât la țară, cât și la oraș, chiar dacă pentru operele
literare culte acesta era și este în bună măsură și astăzi,
depreciat. Dar opera lui Ion Creangă mustește pretutindeni de insinuări și perifraze pentru înlocuirea unor asemenea crudități lexicale care, iată, aici adaugă o tușă
de culoare expresivă autentic populară. Este o excepție,
desigur, însă ea nu diminuează cu nimic moralei scriitorului și nici creației sale.
La fel de corozivă, însă cenzurată în bună măsură,
se dovedește a fi Povestea lui Ionică cel prost, o nuveletă ce face pereche bună cu, mult mai meșteșugită
în subtilități, povestea lui Moș Nichifor Coțcariul „dedicată cărăcudei din Junimea”. În fața unei adunări atât
de selecte, trebuia să fie și el, cel puțin să pară, mai cizelat în ale rostirii, în ciuda faptului că și de data
aceasta prezenta un act de adulter, descris mai cu deamănuntul și, ce-i drept, cu bravadă, însă același care
în nuvela ce-l are de erou pe Moș Nichifor nu este decât
sugerat… cu transparență, și poate tocmai de aceea
mai rafinat în privința evidențierii relației ilicite dintre
Coțcariul și… naiva Malca, raportul lor fiind prezentat
doar mai… sexy, cum ar fi să se zică astăzi, decât cel
al lui Ionică cel prost.
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Ion Creangă nu e aici mai mult opulent decât în celelalte scrieri ale sale. Atâta doar că limbajul e mai „slobod”, căci satira sa avea de sancționat o altă lume a
satului, mai… emancipată decât cea zugrăvită în Amintiri din copilărie, unde totul e edulcorat de frumusețea
tradiției ce păstra buna-cuviință strămoșească. „Pe vremea aceea”, spune povestitorul, „nu era numai așa, un
sat de oameni fără căpătâiu, ci sat vechi răzășesc, întemeiat în toată puterea cuvântului. Cu gospodari unul
și unul, cu flăcăi voinici și fete mândre, care știau a învârti și hora, dar și suveica, de vuia satul de vatale în
toate părțile; cu biserică frumoasă și niște preoți și dascăli și poporeni ca aceia, de făceau mare cinste satului
lor”. Intenția, nemărturisită, dar ilustrată prin totul, e punerea în evidență a decăderii morale, a destrăbălării
lumii actualității în satul care a… evoluat de-a lungul
anilor, de pe la începutul secolului al nouăsprezecelea,
evocat în Amintiri…, până la finele acestuia, momentul
când se rostește… povestea. Și în satul unde are loc
întâmplarea necuviincioasă „erau o mulțime de feciori
gospodari, care mai de care mai chiaburi și mai țanțoși”,
dar din aceia „cari umblă cu chebea între umere și
poartă căciula pusă de-a cățeaua”. Acei feciori se
adună și stau „cu toții la crâșmă” și s-aștern „pe băute
o săptămână întreagă; parcă nici nu li păsa că au boi și
vaci de hrănit și de adăpat, cai de săcelat și câte alte
trebi nu-s la casa omului gospodar, când vrè omul să le
facă”. Într-o asemenea petrecere o țin și după ce unul
dintre ei, „un flăcău fruntaș, anume Vasile a Hărgăoaie,”
a luat de nevastă „iarăși o fată de fruntaș, anume Catrina lui Popa Cioric (…) cea mai frumoasă și hazlie fată
dintre toate femeile din sat și de prin împrejurimi”. În
atare împrejurare iau seama că oricare dintre ei ar fi
putut s-o ia de nevastă, dar că din nepăsare ori din
neatenție le-a scăpat din mână. Și, „după ce-au luat
beția de coadă au început a-și vărsa inima unul cătră
altul, cum îi omul când prinde și el sermanul oleacă de
chef”. Fiecare se lamentează, mărturisind că acum ar fi
în stare să dea orișice numai să și-o poată apropia ori
chiar s-o poată poseda („Eu aș da o păreche de boi, cei
mai frumoși, numai să mă lase s-o pup odată colè, cum
știu eu…”; „Eu aș da și cămeșa de pe mine numai să
mă lase să-i pun mâna la țâțe oleacă..”; „eu, măi pulică,
m-aș da rob la turci ca să mă lase numai odată să mă
culc la sânul cel arzuliu”), însă e de-acum târziu și mustrarea vine chiar din partea unuia tot dintre ei: „dacă ți-a
fost de dânsa, când era fată mare la părinți acasă, de
ce-ai șezut deoparte ca un feteleu ș-ai căscat gura?
Acum na-vă câte un paiu, scobiți-vă printre dinți și vă
clătiți gura cu câte-oleacă de vin. V-ați trezit și voi tocmai a treia zi după Ispas. Ea are acum bucățica ei și
degeaba vorbă”.
Asistând la aceste discuții, ca în atâtea alte seri,
când a stat deoparte, tăcut, Ionică – un flăcău pripășit
prin sat mai de mult, venind nimeni nu știe de unde –
se apropie de masa celor ce se lamentau și intervine
provocator, cum nu mai îndrăznise niciodată până
atunci: „Măi flăcăi, tot îmi ziceți voi că eu sunt prost, dar,
după cum văd eu acum, mai proști sunteți voi de-o mie
de ori decât mine. Degeaba vă mai țineți cu nasul pe
47

sus și sunteți așa de țâfnoși… Ce-mi dați, voi, măi și s-o
ferchezuiesc eu pe Catrina de față cu bărbatu-său,
chiar acum dacă vreți?” Îndrăzneala lui Ionică e de natură să-i impresioneze pe cei de față, care acceptă numaidecât prinsoarea – Ionică cel prost cere să i se dea
„una de nouă lei ș-o vadră de vin vechiu” – intuind urmarea unui spectacol sexual cu totul excitant. Ionică
știe bine ce face. El fusese angajat, slugă prin sat, la
ambii părinți ai celor doi căsătoriți acum, înainte ca fata
Catrina să se mărite cu Vasile, și între ei se legase o
relație dincolo de simpla tovărășie: „el, ca băiat strein
și sărac, slujise mult și la tata lui Vasile și al Catrinei.
Cu Catrina scărmănase Ionică lână și făcuse caere; cu
Catrina scosese cânipa din topitoare. Povestea cântecului: A zis lelea că mi-a da/ Când s-a coace cânipa/
Ș-a duce la topitoare/ Și mi-a da dintre picioare! Cu Catrina depănase Ionică fuse și-i ajutase a lua călepe de
pe rășchitoriu. Cu Catrina la nevedit, cu Catrina la ghilit,
cu Catrina la cules fragi și căpșune din pădure, cu Catrina în toate părțile… În sfârșit, ce mai la deal la vale,
Catrina știa treaba lui Ionică, cum se cade, și Ionică
pe-a Catrinei încă hăt de pe când era fată mare. Cum
s-ar zice, s-a scăpat și ea atunci la țarină, ia așa în șagă
câte-oleacă: adecălea Ionnică dăduse peste Catrina. –
Norocul lui Vasile, ca să nu se mai trudească și el atâta
a face începutul…”
Planul lui Ionică cel prost este bine chibzuit, jucându-și prostia atât în fața flăcăilor, cât și în aceea a
lui Vasile și al Catrinei, fățarnic, vezi bine, și nemernic,
la o adică, profitor de renumele ce i se dusese în sat.
Iar înscenarea pe care o joacă îi izbutește de minune.
Târziu în noapte, pe când Vasile și Catrina se culcaseră, le bate la ușă cerând protecție întrucât, zice el,
„satul ș-a pus ochii pe mine, văzându-mă că-s băiat
strein și fără niciun sprijin, și vrè numaidecât să mă deie
la oaste”. Vasile își oferă protecția, dar îl sfătuiește să
se și însoare „cu Ioana Todosicăi din deal – fina socrumeu – și te cununăm într-o noapte eu și cu nevastămea, chiar aici în casă la mine”. Ionică nu se
împotrivește, numai că obiectează a nu ști ce trebuie
să facă, odată însurat, cu femeia lui. De-aici încolo începe… lecția de inițiere, Vasile arătându-i de facto „ce
face omul cu femeia lui”. Prozatorul descrie în detaliu
toată scena în care mai întâi Vasile o posedă pe Catrina
în fața lui Ionică, după care îl pune pe Ionică să încerce
însuși a o poseda pe Catrina. Totul ia amploarea unei
adevărate orgii la țară, sub privirile flăcăilor care urmăreau spectacolul de la ferestre. La început, Catrina se
arată rușinoasă și mimează împotrivirea („– Vai de mine
și de mine, zise Catrina, cu mâna la ochi, de rușine,
asta încă-i una; parcă vorbești de pe cea lume, bărbate.
Nu cumva te-ai apuca de făcut năzbâtii de față cu oamenii?”), dar cunoscând ce poate Ionică cel prost, acceptă. Vasile însă bravează în continuare și-l trântește
pe Ionică în pat peste Catrina: „Atâta i-a trebuit lui Ionică
cel prost, ș-apoi atunci las’ pe dânsul că pe loc s-a dat
la brazdă (…) Și unde nu începe a lua pe Catrina cam
în răspăr, colea, cum știa el mai de demult… de pe la
părintele Cioric de-acasă… de prin păpușoi și de prin
dudăe… când tăiau țevi de cucută și de soc și le destu48

pau cu huludețul…” Descrierea lui Creangă e insinuantă, iar el merge cu explicația mai în detalii, utilizând
vorbe cu două înțelesuri: „de la o vreme a lăsat rușinea
și tot la o parte și s-a pus și ea pe drum (…) – Văleu,
bădică, m-au ajuns tocmai la lingurică, zise Catrina, buricându-se cât se putea”, pe când Vasile, luând seama
la petrecanie, cată a-l mai potoli pe Ionică: „– Încet, măi
nătărăule, că mi-i spinteca nevasta”, numai că nevasta
îi răspunde: „– Poți să-l mai lași oleacă, bădică, nu-l
zminti acum că parcă mă unge cu unt”.
Toată desfășurarea factologică este împănată cu cimilituri și ornamente lexicale, într-o intrigă alertă, condusă în maniera literaturii culte, astfel încât Nicolae
Manolescu este îndreptățit a face remarca: „Povestea
lui Ionică cel prost va fi având un model renascentist
cine știe pe ce cale cunoscut lui Creangă” (Istoria critică a literaturii române, 2008). Indiferent dacă da sau
nu, acestea sunt texte de o virulență critică rară, la
adresa moralei societății contemporane autorului, ce
merită toată atenția, ele reprezentând, la drept vorbind,
reversul grotesc al medaliei lucrată în filigran, al restului
operei.
Scrise la 1876 și respectiv 1877/78 ele aparțin
aceleiași perioade de creație în care prozatorul a publicat, în Convorbiri literare, povestirile: Dănilă Prepeleac, Povestea porcului și Punguța cu doi bani, toate
trei în 1876, apoi Moș Nichifor Coțcariul, Povestea
lui Stan Pățitul, Fata babei și fata moșneagului, în
1877, Ivan Turbincă, Povestea lui Harap-Alb și Povestea unui om leneș, în 1878, deci în perioada de
vârf a creației sale. Ele contrastează flagrant însă, prin
satira lor directă, voit grotescă, cu lumea mitologică a
basmelor. De fapt, ele nici nu sunt basme, ci, structural
vorbind, adevărate nuvele, alăturându-se, ca manieră
de creație, nuvelei Moș Nichifor Coțcariul. Să mai reamintim că redactarea primelor părți ale Amintirilor din
copilărie începe în 1880, publicate cu începere din ianuarie, urmând ca părțile a doua și a treia să apară în
1881 și respectiv 1882, tot în Convorbiri literare.
Lumea zugrăvită „corosiv” este aceea a unui alt sat
decât cel pe care l-a cunoscut în copilărie, sat care s-a
depărtat de puritatea ritualurilor țărănești păstrate cu
smerenie din străbuni, lume căreia vrea să-i dea astfel
o palmă peste… bot, batjocorind-o, prin afișarea aspectelor crude ale destrăbălării moravurilor, la care s-a
ajuns; comportamentul eroilor corespunzând apucăturilor alterate, maculate de-acum, în care, dacă vrem,
putem recunoaște degradarea ținutei personajelor satului de odinioară: popa Ciorici este aflat de dascălul satului „molfăind un potlog de cioric, în postul cel mare,
chiar în sfântul altariu”, ceea ce nu i-ar fi putu reproșa
„părintelui Ioan de sub deal, Doamne, ce om vrednic și
cu bunătate mai era!”, cel prin îndemnul căruia s-a făcut
școală „la poarta bisericii” în Humulești. Fără a suprapune imaginea Smărăndiței, „o zgâtie de copilă ageră”,
cu aceea a Catrinei, care se comportă la maturitate ca
o veritabilă… curviștină, nu putem să nu observăm că
Mihail Sadoveanu, căutând urmele povestitorului pe
meleagurile obârșiei acestuia, publică în 1921 un reportaj (În amintirea lui Creangă), în care descrie, întâlSAECULUM 7-8/2018
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nind-o pe „copila sprințară și plină de draci cu care se
hârjonea Nică”, o femeie „bătrână și zbârcită” – firesc
după atâția ani – care „e preoteasă acum și-i prea
mulțumită de viața ei. De Ion Creangă a auzit așa vorbindu-se prin lume, că ar fi scris cărți și altele, dar știe
ea că la urmă n-a ieșit bine”. E, firește, o altă lume, cum
se vede puțin respectuoasă față de valorile autentice.
La drept vorbind, Ion Creangă însuși s-a schimbat,
odată cu lumea, numai că e o deosebire radicală între
încălcarea regulamentelor bisericești, mergând la teatru
și trăgând cu pușca în ciorile de pe acoperișul Goliei,
pentru care în 1872 este exclus din rândul clericilor, și
comportamentul degradant al unora ca popa Ciorici sau
al celui sodomit din Povestea poveștilor, pe care ține
să-i picteze în tușe groase. E în aceste „corozive” o
lume grotescă, fabuloasă în felul ei, așa cum o întâlnim
la Boccaccio sau la „libertinii” francezi din secolul al
XVIII-lea, și tocmai această turnură polemică le asigură
condiția superioară a artei naive, cea care zugrăvea
realitatea la modul supradimensionat, în viziuni aproape
caricaturale, care însă evidențiau astfel cu adevărat
esența ființării lumii naturale. În paranteză fie zis, Ion
Creangă devenise cu timpul și el un personaj pantagruelic, oarecum atipic pentru condiția sa intelectuală,
întrunind în propria persoană pe Flămânzilă și Setilă, la
un loc, dacă e să reținem, bunăoară, meniul comandat
la restaurantul din gara Târgu Ocna, în drum spre Slănic, la băi, în tovărășia fostului său elev, N.A. Bogdan,
în 1885, relatat de acesta în Povești și bazaconii din
Moldova (1923): „Veni chelnerul şi ne aduse o listă. Eu
cerui un bulion ş-o friptură. Creangă stătu vro zece minute ca să aleagă dintre cele şase feluri de bucate, ce
erau pe listă. La urmă văzând că chelnerul îşi pierduse
răbdarea, îi dădu lista în mână îndărăpt şi-i zise:
– Mie să-mi dai de toate, numai cată să fie porţiile
cum se cade, nu numai unse farfuriile.” Mâncă astfel
„un bulion, un borş de pui, un eigemacht, costiţă cu mazăre, friptură la tigaie, friptură de frigărui. Toate fură
udate de o garafă ceva mai puţin de o jumătate de oca
de vin vechişor.
Mă uitam cu jind cum înghiţise cu o plăcere şi cu un
gust nespus una după alta, borşul după bulion, friptura
românească după cea nemţească şi-l invidiam că nu
sunt în stare să fac şi eu ca dânsul.
De la masă se sculă şi pare că e mai uşurel decât
cum era când se pusese.” De la gara din Târgu Ocna
iau trăsura spre Slănic. „Pe drum Creangă îl opri pe vizitiu la o crâşmă şi ceru apă. A fost servit dintr-o cupă
din cele «de moşi» plină cu apă de fântână, rece. El o
pune la gură şi când o lasă jos cofiţa era aproape deşartă. Dădu fetei un gologan. Când fata indica mirarea
şi Creangă o ghici îi zise mirat:
– Ehei, băiete dragă, aşa mănâncă şi bea românaşul
adevărat, cel născut şi crescut la coarnele plugului, nu
ca firlipuşii de pe la târguri crescuţi în bumbac – care
parcă numai tot bumbac mănâncă şi bumbac se trezesc
într-o bună zi în loc de carne şi oase.”

Cele două povestiri corozive își au identitatea lor
prestantă în cadrul operei lui Ion Creangă, prin tocmai
PRO
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atitudinea de critică morală accentuată, de caricatură
persiflantă la adresa decăderii moravurilor în satul contemporan. „Comparativ cu Moș Nichifor Coțcariul –
scrie Liviu Papadima în prefața (Între lumi) la ediția
Amintiri din copilărie. Povești. Povestiri (2009) – istorioară licențios atent deghizată (…) Aici nu mai e
vorba de o măiestrită învăluire ci, dimpotrivă, de rostirea
oablă, pe șleau, a cuvintelor interzise. Editorii și comentatorii au păstrat, față de Povestea poveștilor, o rezervă pioasă, pudibondă (…) Orice va fi fiind Povestea
poveștilor, categoric, pornografie nu este. Acolo unde
sexul se amestecă cu umorul, nu prea mai e loc de erotism. Iar «râsul homeric», de care s-a făcut atâta caz în
legătură cu Creangă, răsună aici mai tare decât oriunde
altundeva în scrierile lui. Dacă rostirea complet impudică poate părea, unora, nerușinată, alții pot degusta
senzația de eliberare pe care o dă orice «sfântă mare
nerușinare», așa cum o găsim, de pildă, la spiritele iconoclaste, ca Rabelais, ca Jarry și muți alții”.
Atât în Ionică cel prost, cât și în Povestea
poveștilor găsim o lume vie, autentică, pe care Ion
Creangă o batjocorește însă, disprețuind-o pe față, profund, și tocmai de aceea tușele cu care o consemnează
sunt apăsate, violente chiar, neobrăzate, pentru că nici
n-ar fi putut să fie altfel.

Onisim Colta - Sentiment kafkian
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romanele poeților

Andrei Moldovan

ÎNGERII DE ÎNCHINAT
AI LUI RADU ULMEANU
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lul de la vie cum gospodăreşte Liviu Rebreanu la Valea
Mare, unica lui proprietate!, cum numără ouăle, calculează venitul realizat din vânzarea fânului, cum face rachiu din vinul vechi care nu s-a băut, încât ne putem
imagina şi cum păşea, întocmai ca Ion al Glanetaşului,
după ce a obţinut toată averea socrului său, Vasile
Baciu, şi a devenit avut. Elementul autobiografic din Siberii se topeşte în creaţie, iar el nu trebuie să fie o cantonare a cititorului spre a identifica persoanele devenite
personaje, chiar dacă este o mare ispită a celor care au
fost sau sunt în anturajul autorului.. Este un lucru care
îl face temător chiar pe Radu Ulmeanu, iar astfel de
semne se văd şi în paginile romanului. Dacă ar fi altfel,
am putea ajunge la situaţia în care Gheorghe BogdanDuică a trimis o echipă de studenţi clujeni în Prislopul
Năsăudului ca să identifice acolo personajele din romanul Ion, spre marele amuzament al romancierului. Calea
autobiografismului rămâne o parte a laboratorului de
creaţie, chiar dacă nimeni nu va opri o anumită categorie de cititori să o urmeze, măcar o vreme. Dincolo de
ea, sunt profunzimi ale existenţei, ale fiinţei creatoare
care se caută pe sine în vălmăşagul lumii în care trăieşte.
Radu Ulmeanu a debutat şi s-a afirmat ca poet. Mai
întâi a fost grupajul publicat şi prezentat de Geo Dumitrescu în revista Contemporanul (1955), apoi debutul
editorial venit mult mai târziu, cu volumul Patinoar
(1979), urmat de un lung şir de cărţi cu poeme, de natură să contureze un poet cu o personalitate inconfundabilă. Într-o prezentare sintetică a universului liric al
poetului sătmărean, Ion Papuc afirma printre altele „că
spiritul ce animă opera lui Radu Ulmeanu este caracterizat de o anumită impersonalizare, de un mod de a fi
abstract, oricât de în mod expresionist ar fi el exprimat.
Oricâte racorduri ca nişte odgoane ar lega poezia
aceasta de biografia autorului ei, de istoria căreia el îi
aparţine, ea poate fi lovită de un soi de edulcorare, de
o progresivă vidare de ceea ce ceilalţi poeţi exaltă în
textele lor ca fiind viaţa. Doar o prejudecată estetică şi
acest presupus apel al acelora la ipotetica realitate.”
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În cazul lui Radu Ulmeanu, ca în multe alte situaţii,
ultimul său roman îl obligă pe comentator mai întâi la
cel puţin o clarificare teoretică. Siberii (Editura Tribuna,
2017) este trimis, nu fără largul concurs al autorului,
spre categoria romanului autobiografic, dacă există cu
adevărat o asemenea categorie. Prefaţatorul cărţii, Ion
Cristofor, crede şi el că este „roman autobiografic”,
„chiar dacă nu e scris la persoana I”. Mai rezervat, chiar
mai circumspect este Tudorel Urian, cu toate că la un
moment dat afirmă că „în mod cert, avem de-a face cu
un roman autobiografic”: „O problemă pe care ţi-o pui
în momentul în care citeşti un roman precum Siberii de
Radu Ulmeanu este aceea a raportului dintre realitate
şi ficţiune. Unde se sfârşeşte realitatea şi unde începe
ficţiunea? Care dintre personaje poartă nume reale (nu
discut aici de cele care ţin de istoria României şi de istoria literaturii române, pe care le cunoaşte toată lumea)
şi care au nume de împrumut? Cât de recognoscibile
sunt pentru cei din cercurile autorului personajele cu
nume fictive ale căror paşi se intersectează, la un moment dat, cu cei ai naratorului?” (Luceafărul de dimineaţă, nr. 11-12, 2017) Criticul ar înclina, până la urmă,
mai degrabă spre o specie de frontieră, chiar dacă acceptă că, aşa cum este specificat în foaia de titlu, este
un roman. Întrebările avansate în Luceafărul de dimineaţă de Tudorel Urian le-am putea privi şi dintr-o altă
perspectivă, într-o formulare uşor diferită: Câte romane
nu sunt biografice sau autobiografice? Câte sunt romanele care nu se nasc din realitate? Poate, în oarecare
măsură, doar cele de anticipaţie. Avem noi dreptul să
încercăm să separarăm, într-un roman, realitatea de ficţiune?
Multe dintre capodoperele autorilor antici au personaje luate cu nume cu tot din realitate, numai că eroii
războiului troian au rămas ai lui Homer, personajele din
dramaturgia poeţilor tragici ai vechii Elade, desprinse la
fel dintr-o îndepărtată realitate, îşi duc eternitatea în cuvânt. Mai aproape de zilele noastre, cine crede că în romanul Ion nu există elemente autobiografice, dincolo
de familia Herdelenilor, se înşală. A se vedea, în Jurna-
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(I.P., Un poet pe stil vechi, în Convorbiri literare, iunie,
2016) Reţinem această perspectivă critică, pentru că ni
se pare potrivită şi în privinţa romanului pe care ne-am
propus să îl comentăm.
Ca mulţi alţi confraţi ai săi, poetul Radu Ulmeanu s-a
lăsat atras de roman. Mai întâi a publicat Chermeza sinucigaşilor (2009, apoi şi o reeditare), roman care marchează domeniul de interes al epicii sale, iar mai recent,
Siberii. Dacă nu o dată mi-am pus întrebarea ce îi determină pe o seamă de poeţi deja consacraţi să scrie
roman, dar şi dacă romanul ca specie devine mai bogat
cu contribuţia lor, Radu Ulmeanu pare să ofere un răspuns în ultimul său volum, prin gura unuia dintre personajele sale: „Nu simţi că nu încapi în propriile limite? Că
e ceva care te opreşte să vezi tot ce-i de văzut, să te
dezlănţui, să faci ce simţi că poţi face, dar numai în alte
condiţii, cu alte date personale? nu-l slăbea Vlad. Realitatea e alta decât ceea ce se vede cu ochii şi se înţelege cu nenorocita asta de raţiune. Raţiunea, pretenţia
ei de a fi ca atare, ne îngrădeşte de la un punct încolo
şi trebuie atacată. Eu aş vrea să oficiez ritualuri necunoscute şi să mă închin, da, recunosc, cu un bigotism
incert, îngerilor unui nou Dumnezeu. De ce nu mă arde
nimeni pe rug? Abia atunci n-aş mai retracta nimic şi aş
fi fericit!...” (R.U., Siberii, p. 115) Dincolo de forma literară marcată de o asemenea confesiune retorică, sunt
lucruri de luat în seamă şi îndeamnă la o transpunere
în concepte teoretice, ca venind dinspre creator.
Romanul este împărţit în două părţi, pe drept cuvânt,
pentru că, structural, decuparea lor este una evidentă.
Sub titlul Benedict (cu reluarea frecventă şi redimensionarea unui vers de Ben Corlaciu), prima parte este mai
degrabă un roman de formare. Tânărul din Scuteni, de
abia 17 ani, venit la Cluj ca să devină poet, ferm hotărât
în acest sens, este un suflet încă pur, naiv, hotărât, neconformist, generos, îndrăzneţ, însuşiri care se reunesc
în acest nou Werther devenit student, nu pentru a face
carieră de profesor, ci pentru a se iniţia şi a învăţa literatură. Nimic nu îl putea determina să îşi schimbe proiectul de viitor. Tocmai de aceea, cele mai multe dintre
cursuri i se par inutile, profesorii rigizi, inflexibili, incapabili să îi dea răspunsurile pe care el le căuta. Găseşte
că este mult mai utilă „şcoala” de la Arizona, localul în
care-şi duceau veacul tinerii scriitori mai mult sau mai
puţin în devenire (inutil să insist asupra localului care a
devenit o legendă în viaţa culturală neoficială a Clujului
de altădată; mulţi vor încerca să identifice în roman personajele care îl frecventau, cum au făcut altădată studenţii lui Bogdan-Duică). Numeroasele absenţe de la
cursuri îi aduc primă exmatriculare, iertată în cele din
urmă. Numai că sângele năvalnic al acestui d’Artagnan,
venit astă dată dintr-o Gasconie a Nordului, nu ca să
ajungă cu orice preţ muşchetar, ci poet, nimerind fără
să vrea în mai toate scandalurile, nu câştigă toate duelurile, precum eroul franţuzului. Implicat într-o bătaie
care ar fi fost sortită să spele onoarea prietenului său
(nu ştiu dacă a avut timp să dea vreun pumn!), este exmatriculat din nou, cu toţi cei implicaţi, de astă dată definitiv. După alte încercări, care nu reuşesc să facă din
el un tânăr model, reia de la capăt cursurile universitare,
la Iaşi. Toate conflictele cu lumea din jur vin de la faptul
că, atât Vlad, cât şi prietenii lui purtau în mintea lor o
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lume destul de diferită de cea în care trăiau cu adevărat,
cu rigorile uneori greu de înţeles ale regimului comunist.
Tocmai de aceea, abaterile lor de la regulile şi morala
impuse nu au în ele nimic urât, pentru că, de cele mai
multe ori, sunt dublate de generozitate, de un spirit liber,
de idealuri la care nu înţeleg să renunţe, de iubire de
oameni. Chiar dacă lucrurile ies rău deseori, opţiunea
lor rămâne totdeauna binele.
S-a amintit de multe ori de un erotism pronunţat în
romanele lui Radu Ulmeanu şi s-a pus acest aspect pe
seama dorinţei autorului de a fi în ton cu noile generaţii
de scriitori (nu numai români!) frecventând erotismul, de
cele mai multe ori cu scop spectacular şi provocator. Nu
cred că în Siberii lucrurile stau astfel. Mai întâi, pentru
că în privinţa lui Vlad femeile au un rol de formare cât
se poate de bine conturat. Ele îi descoperă universul
feminin şi îl iniţiază pe tânărul naiv şi nedeprins cu arta
iubirii. Vlad nu este nicidecum un afemeiat. Personajele
feminine din existenţa sa sunt etape ale unei evoluţii în
acest bildungsroman, ale unor mai profunde căutări
care nu sunt nicicând abandonate, de unde şi o uşoară
detaşare în raporturile cu mediul feminin. La fel de adevărat este şi faptul că există şi un altfel de erotism, unul
brutal, şocant şi fără limite, dar el apare o dată cu personaje de acelaşi fel: Terezia Marchiş, ofiţer de securitate, şi celălalt securist, Puiu, amantul ei. Este evidentă
atitudinea auctorială faţă de ceea ce reprezintă acestea,
imaginea lor diabolică în care sunt prezentate, iar scenele erotice despre care aminteam nu fac decât să sporească latura lor animalică. Mai mult, cu detaşare şi
umor, autorul îl determină pe ofiţerul de securitate Puiu
să se confeseze nu o dată, ajungând la mijloace de comunicare pe măsura nulităţii sale intelectuale: „Cândva,
în zilele bune, făceam o analogie între penisul meu
uriaş, tare ca osul, vorba cuiva, şi însăşi instituţia şi organul Securităţii pe care-l reprezentam, pe diverse planuri. Acum aveam ocazia, la fel de bună din perspectiva
adevărului, chiar dacă jalnică în noile condiţii, să-mi dau
seama că ce fac e un fel de onanie, cu femeia asta [ofiţer de securitate, sora Tereziei, n.n.] ce nu putea reprezenta poporul român cu ţeapa noastră veşnic înfiptă nu
mai spun unde. Nu, nu reprezenta defel poporul român,
ci tot pe noi. Era ca în pozele sau filmele scabroase în
care nişte indivizi declasaţi şi mai ştiu eu cum, îşi sug
propria sculă.” (Op. cit., p. 304) Cu alte cuvinte, securistul ar fi avut satisfacţie deplină doar dacă, în timpul
actului sexual, ar fi avut senzaţia că trage o ţeapă poporului român!
Dar să nu pierdem din vedere faptul că tânărul Vlad
are un ţel de neclintit, acela de a deveni poet. Pagini
din ceea ce scrie, reproduse în roman, ar permite pătrunderea comentatorilor în spaţiul mai greu accesibil al
poieticului, acolo unde, înainte de a primi botezul hârtiei,
opera literară este motivată să se contureze. Experienţele de viaţă, iubirile se topesc în pagini de literatură
care vizează o lume a fiinţei dincolo de aspectele trecătoare ale existenţei. Exilul ieşean, comparat cu Clujul,
îl dezamăgeşte. Oamenii par să fie altfel, mai puţin înclinaţi spre valori spirituale, fără dorinţa, poate şi putinţa
de a se ridica prin artă deasupra cotidianului standardizat. Doar întoarcerea spre literatură îl echilibrează pe
Vlad într-o oarecare măsură.
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Publicarea într-o revistă bucureşteană a unui grupaj
de versuri prezentat de Geo Dumitrescu, relaţia cu tineri
scriitori stabiliţi la Bucureşti, preocuparea de a-şi pregăti
pentru tipar primul volum de versuri, cu prefaţa de rigoare, dau coerenţă dezvoltării epice, în ciuda unor episoade care ar putea să îl deturneze, ameninţând să
devină decisive. Aşa ar fi pentru acest tânăr cu trăsături
villoneşti, animat mereu de ţeluri înalte şi vizând doar
binele, în vreme ce aproape de fiecare dată alunecă
spre rău, succesivele mutări în gazdă (dat afară fiind),
până când ajunge cu anturajul lui cu tot în casa unei
foste patroane de bordel. Dar pentru că toate acestea
par a nu fi fost suficiente, în postura de subchiriaş al
prietenului său Nicu Pospai (care trăieşte cu o babă
pentru a nu plăti chirie şi masă), împreună cu un alt
amic şi coleg, Miluţ, găsesc economiile femeii din care
se înfruptă, mai cu voie, mai fără voie, punând la cale
petreceri pantagruelice, când în localuri, când acasă, în
lipsa bătrânei, ceea ce îi face să intre şi în conflict cu
oamenii legii. Sunt, fără doar şi poate, întâmplări ce îl
maturizează pe Vlad care, în cele din urmă şi după mult
timp, reuşeşte să termine facultatea, tot la Cluj, la fără
frecvenţă, dar fără să devină ceea ce am înţelege noi
printr-un om bine încadrat social, pentru că idealurile lui
nu se schimbă. Poetul păstrează o puritate care nu este
compatibilă cu lumea în care trăieşte. De aici şi gândul
morţii, tot mai frecvent, al sinuciderii, dostoievskiene în
bună măsură, care pune stăpânire pe un Vlad dezamăgit, dar încrezător că împlinirea este dincolo de viaţa pe
care o duce.
Finalul primei părţi este surprinzător şi semnificativ
în acelaşi timp. Călător în tren, decis să-şi ducă la capăt
gândul sinuciderii, în timp ce se deplasa spre capătul
vagonului din care urma să se arunce într-o altă lume,
îi apare în faţă, în carne şi oase, femeia care este personaj fictiv în scrierile sale, ceea ce schimbă radical datele problemei. Vede deodată că nu doar realitatea
trece în literatură, ci şi literatura are o putere tainică de
a influenţa şi modifica lumea reală. Dacă finalul romanului ar fi acesta, nimeni nu ar putea spune că nu este
o operă încheiată.
Partea a doua însă este cea a iluziilor pierdute, a
surghiunului în localităţi uitate de lume din Apuseni, ca
profesor suplinitor, dar mai cu seamă în propria sa fiinţă,
stingher într-o societate care nu îşi mai dobândeşte armonia la care se aştepta, în ciuda prefacerilor prin care
trece. Este o parte a episoadelor care, reunite, distrug
rând pe rând idealurile lui Vlad şi le prefac în iluzii. În
Baia de Aur, sat izolat din Apuseni, acolo unde oamenii
îşi mai permit să aibă o curăţenie morală moştenită şi
pe care o respectă aproape ritualic, indivizi ai noilor vremuri îi distrug armonia. Petru Cinteleu, profesor de istorie şi secretar de partid, ascunzând un incest şi
uciderea propriului copil cu securea, în vreme ce la închisoare a intrat sora lui, reacţionează neaşteptat când
Vlad, vorbind despre Dostoievski, autor de care secretarul de partid nu a auzit, comentează cu patimă faptele
lui Raskolnikov din Crimă şi pedeapsă, povestite de colegul său, din perspectiva propriilor sale păcate ascunse, până când i se face rău. Dialogul acesta este
unul memorabil.
Acţiunea părţii a doua, intitulată Răsărit şi apus, în
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bună parte, este în preajma evenimentelor din decembrie 89 şi sunt rezervate numeroase pagini conturării
vieţii politice şi sociale din acea vreme care a tulburat
societatea românească, dar care au dus în fapt la o restauraţie prin infiltrarea în posturile de decizie a vechilor
securişti şi activişti de partid. La un moment dat, vocea
naratorului dispare şi sunt înserate spovedaniile, mai
întâi ale Tereziei Marchiş, la început locotenent de Securitate, devenită apoi colonel SRI, apoi a securistului
Puiu, amantul ei, implicat şi controlând la Scuteni momentele cheie ale tulburărilor din decembrie, prin manipulări şi diversiuni, ajuns după 90 parlamentar cu mari
perspective. Aceste „breşe” în naraţiune îi permit autorului să prezinte multe din atrocităţile Securităţii, ale
unor oameni pentru care asasinatul era doar un fapt divers, indiferent de identitatea victimei, existenţa lor animalică şi robotizată, asigurarea că stăpânesc şi după
răsturnarea lui Ceauşescu punctele de comandă ale societăţii româneşti. La fel, este un prilej de a dezvălui din
interior şi lumea turnătorilor, mai cu seamă a celor din
mediile culturale (Dorel Marchiş, Mircea Mocanu şi alţii),
oameni care, se înţelege, au fost promovaţi în funcţii
după 90. Aşa au devenit zadarnice eforturile unor entuziaşti precum Vlad şi Grigore Lapteş care credeau cu
naivitate că pot milita cu succes pentru o lume mai bună
(Gr. Lapteş a fost asasinat prin dispoziţia vechilor şi noilor decidenţi).
Vlad renunţă la învăţământ şi înfiinţează o editură,
o revistă literară şi un săptămânal de informaţie, apoi o
societate IT, dar trebuie să lucreze cu oameni precum
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Mircea Mocanu, acest „geniu pervers-adulator”, compromis şi arivist, părtaş doar la câştig, nu şi la pierderi.
Cu toate că desfăşurarea narativă poate fi urmărită
cronologic, Siberii se construieşte prin multiple planuri
care se succed şi se intersectează prin apelul la memorie şi evocări. Unele părţi sunt de-a dreptul memorabile,
cum ar fi plecarea lui Vlad, însoţit de Mircea Mocanu,
asociatul său, în Olanda, cu maşina, şi întâmplările/
aventurile pe care le trăiesc pe drum, relatate cu talent
de mare povestitor, cu detaşare, ironie fină şi mult umor.
La fel, adevărate pagini de istorie literară, cu relativă
autonomie, constituie relatarea vizitei la Bucureşti (dar
şi la Sinaia) a lui Vlad, pentru a-l întâlni pe Geo Dumitrescu, precum şi venirea lui Nichita Stănescu la Scuteni, adus de Gheorghe Pituţ. Detaliile, observaţiile fine
ale autorului, creionarea portretelor, atmosfera, atitudinile sunt demne de cele mai izbutite pagini de memorialistică. Masa pe care o oferă Geo Dumitrescu la
restaurantul de la Casă, la care sosesc şi Pituţ şi Nicolae Breban (cu soţia), replicile şi frânturile de frază care
se rostesc acolo, de natură să le pună în evidenţă personalitatea şi caracterul, ca şi tulburările iscate de un
grafician mai puţin invitat, stăpânit de aburii alcoolului
sunt fără îndoială mărturii de interes, atât pentru istoricul literar, cât şi pentru cititorul obişnuit, graţie unei maniere captivante de a povesti. Cât despre Nichita
Stănescu, impresionează mai întâi omul, ireala sa iubire
de semeni pe care o manifestă cu naturaleţe şi generozitate. Pare că natura omului concurează cu poemele
sale, în egală măsură.
Ar fi nedrept să nu amintim aici şi unele pasaje ale

romanele poeților

romanului, care credem că ar fi putut fi diferite. Mai bine
spus, ele nu ni se par a servi textul. Mă refer la lungile
relatări ale evenimentelor politice din România (interbelică, comunistă şi postcomunistă) puse în gura fostului
ziarist Viorel Murgeanu, cunoscute de altfel de către cititori din numeroase alte surse, şi care apar în roman
precum o conferinţă ce riscă să nu se mai termine. Înţelegem dorinţa autorului de a rotunji astfel o frescă a
epocii, dar credem că ea este relevată din plin prin desfăşurarea narativă a cărţii, prin forţa de sugestie a faptelor personajelor.
Iluziile pierdute ale lui Vlad îşi găsesc un sens în paginile de final, când personajul participă la Cluj la şedinţe colective de „respiraţie integratoare”, de natură să
îl transporte pe individ, temporal, în alte lumi. Interesat
de fenomen şi de revelaţiile pe care le-a avut, studiază
şi începe să aplice procedeul singur, acasă. După ce
trăieşte experienţa existenţei prenatale, izbuteşte să
producă pătrunderea fiinţei spirituale într-un alt univers:
„În final, îşi simte trupul astral ridicându-se în picioare
din trupul fizic. Întins la orizontală pe spate şi, imediat,
multiplicându-se în ecouri, în zeci de trupuri astrale, de
asemenea ale lui./ Extaz./ Se regăseşte în trupurile altora, prieteni şi oameni ostili, duşmani de o viaţă sau
adversari pe care începe să-i iubească, făcând parte
din sine. Cu un efort, deşi păstrează o atitudine critică,
lucidă, în ceea ce îl priveşte, îi înţelege, îi cunoaşte, îi
iubeşte./ Beatitudine.” (Ibid., p. 438) Neasistat fiind, se
va mai întoarce Vlad din preajma îngerilor de închinat,
din acel univers al iubirii absolute? Greu de spus...
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Victoria Milescu

„POETUL […] SE AUTOZIDEȘTE ÎN
PROPRIILE-I SCRIERI, ÎMPREUNĂ CU
RĂNILE, CU SENTIMENTELE ȘI
IDEILE VEACULUI SĂU”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -

– Dragă Victoria Milescu, dă-mi voie să te salut cu
un vers de-al tău: „bine te-am găsit, victoria / uite ce
ţi-am adus…”. Cum ce ţi-am adus?! Nişte întrebări, ce
altceva?! Deci, îţi propun să te aşezi în poziţia poemului
tău crucificat, „cu un braţ către ce a fost / cu celălalt spre
54
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„nu s-au pierdut, ci au rămas în versurile mele,
însoţindu-mă ca să nu fiu singură, să am un trecut,
amintiri, ca toţi oamenii”

ce va veni”, şi… la treabă!
Încep prin a-ţi mărturisi un secret: de câte ori te întâlnesc, direct sau prin reviste, mi se plimbă prin cap
două frânturi de melodii. Una o fredona cândva şi Florian Pittiş – „Terente, o, Terente, / senzaţii violente…”,
cealaltă, la fel de pitorească: „La noi la Brăila, la tanti
Elvira / Ușor se câștigă lira, / Femeia muncește, bărbatu’ plătește / Ce bine-i la noi la Brăila”. Aşadar, Brăila
exotică, a amestecului de naţionalităţi – greci, turci, ruşi,
bulgari, evrei, armeni, saşi, români –, a bălţilor unde Terente era rege… Cât ai mai apucat din Brăila celebrei
tanti Elvira?
– Bine te-am găsit şi eu, în acest spaţiu, neobosită
Rodica Lăzărescu, cu întrebările pentru care te documentezi din greu, ne citeşti biografia, cărţile, descoperind ceea ce nici noi nu ştiam că există acolo. Ciudat e
că faima Brăilei mele natale, cosmopolită şi pitorească,
au dus-o cântecele care făceau deliciul cârciumilor şi
mahalalelor despre banditul Terente, cu Didina, una din
numeroasele lui victime amoroase, despre Elvira, matroană de bordel, deşi oraşul a dat atât de multe personalităţi în domeniul artei, ştiinţei, culturii, dacă ar fi să
mă opresc doar la: Hariclea Darclée, Ana Aslan, Maria
Filotti, Panait Istrati, Mihail Sebastian, Mihu Dragomir,
George Niculescu-Basu, Petre Ştefănescu-Goangă,
Anton Dumitriu, Anton Bacalbaşa, Fănuş Neagu, Dumitru Panaitescu-Perpessicius, Nae Ionescu, Petre Andrei, Octav Doicescu, şi lista e lungă. Dar continuarea
cântecului despre Terente, pe care îl cântam noi, copiii,
când ne jucam era: „Terente şi Didina/ Se plimbă cu maşina/ Jandarmii-i dau onorul/ Că nu ştiu cine-i domnul/
Iar domnul comisar/ Îl caută-n zadar”. Terente era, deopotrivă, temut şi adulat. Jefuia, ucidea, viola, dar pe
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cei sărmani îi ajuta, aceştia admirându-i curajul, inventivitatea deghizărilor, isteţimea evadărilor, dar mai ales
succesul pe care-l avea la femei, ajungând celebru prin
masculinitatea lui superdotată. Născut într-o familie săracă de pescari lipoveni, la Carcaliu, Ştefan Vasili Terente a fost un personaj real, romantic şi tragic, mort la
32 de ani, intrând în folclor, alături de Didina, soţia unui
comisar de poliţie din Brăila, marea sfidare a lui Terente,
pe capul căruia s-au pus sume uriaşe, căutat de sute
de soldaţi prin ascunzătorile din Balta Brăilei, de aici,
acel „Terente – Regele bălţilor”, care este şi titlul unui
film inspirat din biografia lui. Dacă din posteritatea celui
care era spaima bogătaşilor şi a femeilor astăzi au mai
rămas cică unele ascunzători, unde turiştii sunt conduşi
de ghizi să le vadă, din casele de rendez-vous ale celebrei Elvira nu a mai rămas nimic. Cei care le-au căutat
spun că ar fi fost în port, că nu e port să nu aibă astfel
de case, alţii sunt de părere că stabilimentul ei s-ar fi
aflat pe Strada Neagră ori pe Strada Roşie, nume venind de la felinarele caselor. Când erau stinse, semn că
prostituatele erau ocupate, strada era întunecată, iar
când felinarele roşii era aprinse, se aşteptau noi clienţi.
Dar câte poveşti ascund încă străzile Brăilei, al căror
ecou am încercat să-l prind în cartea mea, „Strada Lăcustei”!
– Dar din Brăila copilăriei/adolescenţei tale ce mai
e? „Uzina care-şi trezea oraşul la 6 / cu sirena asurzitoare”, „în grădina mare cântă fanfara / în chioşc / tineri
îmbujoraţi, în uniformă albă / primesc bileţele de la
domnişoare”, „vechiul centru / lângă ceasul albastru /
construit din anii unui cerşetor”, „nume de străzi cu salcâmi”, „vapoarele sună prelung / împodobite cu
steguleţe şi becuri”…
– Oraşele se schimbă, într-un fel sau altul, după cum
şi noi ne schimbăm, cu trecerea anilor, cu trecerea prin
experienţe inerente. Aşa cum scriam într-un poem,
Brăila era un oraş frenetic, avea fabrici, uzine, unde primul schimb intra dimineaţa, la ora 6, când suna sirena,
avea instituţii importante, o activitate portuară dinamică,
o viaţă culturală animată de personalităţi remarcabile.
Din păcate, multe s-au dus pe apa... Dunării. Celebra
uzină de utilaj greu „Progresul”, unde se fabricau cele
mai mari excavatoare, s-a desfiinţat la fel ca multe alte
întreprinderi, cum în multe alte oraşe, după ’90, activitatea portuară e slabă, oraşul pare că se odihneşte, îşi
adună puterile, forţele vrăjite pentru a-şi reveni la farmecul ce l-a făcut unic. Ceasul emblematic din centrul
oraşului a rămas ca un far pe uscat, imperturbabil, cu
mecanismul lui perfect, mai rezistent decât mecanismul
ce pune în mişcare fiinţa noastră. În Grădina Mare
cânta fanfara, în chioşc, unde veneau mai ales
domnişoarele admirându-i pe tinerii în uniforme albe
cântând marşuri, valsuri, bineînţeles „Dunărea albastră”
a lui Johann Strauss. Tot aici se afla romanticul Castel
de apă, amenajat ulterior ca restaurant rotativ ce oferea
de la o înălţime de 35 m o privelişte mirifică asupra fluviului şi oraşului. Ulterior, s-a degradat şi nu a mai fost
repus în funcţiune. De pe faleza înaltă se vedeau
bărcile, vapoarele cu pavilioanele lor colorate, iar seara
se aprindeau ghirlandele de beculeţe care le împodoSAECULUM 7-8/2018
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beau. Toate acestea nu s-au pierdut, ci au rămas în versurile mele, însoţindu-mă ca să nu fiu singură, să am
un trecut, amintiri, ca toţi oamenii. Dar Brăila „produce”
încă artă şi cultură. La Teatrul „Maria Filotti” au loc spectacole, festivaluri de muzică şi poezie nemaivorbind de
manifestările recente, specifice, pitoreşti care au marcat, anul acesta, cei 650 de ani de atestare
documentară a Brăilei, o vârstă ce impune respect şi
suscită curiozitate faţă de un parcurs existenţial dramatic, misterios şi fascinant.

„toţi purtăm în suflet un oraş ideal”

– Am stabilit până acum două ipostaze ale Brăilei,
acum tu scrii aşa: „se destramă oraşul nostru natal/ dus
pe Dunărea plumburie”; oraşul meu „e obosit, neprielnic…”; „oraşul meu mut şi surd se scufundă”… Oraşul
de pe Dunăre sau oraşul din suflet?
– Toţi purtăm în suflet un oraş ideal, oraşul primului
cer, al primei iubiri, al primului sărut, oraşul în care am
fost fericiţi. Eu sunt produsul acestui oraş de pe Dunărea cea bătrână. Aici m-am născut, aici am învăţat, aici
m-am căsătorit, aici am publicat, aici am plâns, am râs,
am cunoscut iubirea, trădarea, am dansat pe ţărm şi pe
corabie, am ascultat poveşti şi cântece despre bandiţi
celebri, despre femei fatale, despre comori ce şi astăzi
sclipesc în mintea aventurierilor. La prima vedere, pare
un oraş liniştit, dar apele lui adânci ascund sirene ce-i
ademenesc spre anafoarele fluviului pe cei mai frumoşi,
mai curajoşi bărbaţi care nu se mai întorc la malul, ce
pare în amurgul roşu, stropit cu pietre preţioase revărsate odinioară din corăbiile prădate şi scufundate. Dar
„Să nu-l credeţi pe poet când plânge/ Niciodată lacrima
lui nu e lacrima lui”, spune Nichita Stănescu. Poate e
lacrima nevăzută a unui oraş obosit de istoria lui bogată
şi frământată.
– Brăila înseamnă, cum bine ziceai la început, şi Panait Istrati, şi Mihail Sebastian, şi Fănuş Neagu, şi Perpessicius – ca să amintim aici numai nume din domeniul
literaturii. Cât din spiritul Brăilei s-a întipărit în adn-ul tău
spiritual?
– Spiritul Brăilei i-a inspirat lui Panait Istrati nemuritorul roman, Codin, pornind de la un personaj real, dar
şi emblematica Chira Chiralina. Mihail Sebastian a respirat parfumul „Oraşului cu salcâmi”, Fănuş Neagu i-a
văzut pe Frumoşii nebuni ai marilor oraşe, Perpessicius,
poet, critic şi editor, s-a legat pe viaţă de manuscrisele
lui Eminescu etc. Cum să nu scrii într-un oraş în care
poveştile răsar la tot pasul?! Cum să nu le auzi şoapta
răzbind prin zidurile fortăreţelor, trecând pe lângă moara
lui Violatus, pe lângă casa cu fantomă, unde soţul, un
grec gelos, şi-a ucis nevasta şi a zidit-o în peretele
casei?! În acest oraş vechi s-au dat bătălii, s-au petrecut
crime pasionale, au fost răpiri s-au scufundat vase cu
mărfuri scumpe. Fostă raia turcească, legendar portofranco, numită odată „Marsilia a României”, cu bogaţi
excentrici şi cele mai elegante şi frumoase femei, cu
Bursa grânelor ce stabilea preţul grâului în Europa, cu
catacombe şi hrube unde şi azi se crede că sunt ascunse comori, Brăila are încă personalitatea ei distinctă,
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cu toate că a trecut prin multe evenimente dramatice,
războaie şi regimuri politice. Pe malurile Dunării s-au
scris poeme cu pietre, cu scoici, cu nisip, cu sânge.
Dacă stai pe mal, poţi prinde frânturi de viaţă din oraşele prin care a trecut Dunărea din munţii Pădurea Neagră până în Delta noastră. Ele te acaparează, te
provoacă să le desluşeşti tainele, semnele.

„ciudăţeniile nu se vedeau, erau în interiorul meu”

– Să revenim la primii tăi ani de viaţă! „Precum glonţul pornind fără voie/ venim pe lume/ fără a desluşi propriul drum/ fără a ne împotrivi/ viaţa ne ia în stăpânire/
ne dă hrană şi adăpost/ ne munceşte, ne umileşte/ făcând din fiecare un fenomen răbdător…” Te-ai ivit în lumină în zi de decembrie, într-o joi, fix la jumătatea
săptămânii (era iarnă grea, era seară, era dimineaţă?).
Te întreb şi pe tine, aşa cum i-am întrebat pe mulţi interlocutori: ce or fi menit ursitoarele sosite la pătuţul
pruncuţei abia născute?
– Cred că e un noroc să te naşti iarna, fiindcă acest
anotimp are ceva ce nu au celelalte anotimpuri – zăpada, semn al belşugului, al purităţii, pe care nou-născutul o va simţi prietenoasă şi veselă. Şi acum, când
ninge, privesc pierdută, fascinată plutirea continuă a fulgilor de zăpadă imaculaţi, venind dintr-un fabulos corn
al abundenţei. Cred că atunci când ursitoarele au venit
lângă leagănul meu au cântat, au dansat şi au spus
poezii.
– „Eram copil/ şi nu-mi era frică să merg în docuri/
nimeni nu mă prindea când alergam/ nimeni nu arunca/
mai bine cu pietre ascuţite, nimeni/ nu mă găsea în
scorburile/ sălciilor până la gât în apa cu lişiţe…” Cum
era copilul Victoria? Năzdrăvană? „O ciudăţenie” ca în
poemul „Când eşti mic”?
– Nu eram o năzdrăvană, ci în general, un copil cuminte, învăţam bine, eram premiantă, îmi plăcea să citesc. Ciudăţeniile nu se vedeau, erau în interiorul meu.
Cei ce au un aspect obişnuit, chiar banal, neimpunător,
pot avea un interior surprinzător de bogat şi interesant.
Mă atrăgeau aerul straniu al caselor vechi, particularităţi
ale oamenilor, întâmplărilor auzite. Mergeam pe străzi
necunoscute, care mă ademeneau cu parfumul salcâmilor înfloriţi, pe bulevardele cu trandafiri şi castani bătrâni, ajungeam pe malul Dunării, cu reflexele apelor ei
mereu altele, când apunea soarele; uneori, coboram în
docuri, din curiozitate, cu inconştienţa vârstei adolescentine, dar şi cu dorinţa de a cunoaşte mai mult din
lumea în care existam.
– „Picioarele scurte, solide le am de la tata/ mâinile
de la mama, albe, puţin grăsuţe/ ochii sunt ai pisicii prusace/ restul a venit prin ploi,/ prin filtrele verzi ale ierburilor…” Cum erau părinţii? De cine te-ai simţit mai
apropiată? De tata: „picioarele tatălui meu/ sunt în fapt
aripi modificate/ tot de la el am primit şi pielea cu dungi/
şi viciul de a zbura din când în când/ dincolo de pământul ca un craniu…”? De mama: „Când mă rătăcesc/ vine
şi mă ia de mână/ mama mea cea bună/ ocolim râul,
colina, moara de vânt”…?
– Tatăl meu era ofiţer, blond, cu ochi albaştri, mama
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era soră medicală, brunetă. Tata se născuse în judeţul
Buzău, iar mama în Brăila. De la tata, am moştenit dragostea pentru cărţi, disciplina pentru muncă, de la
mama, sensibilitatea, înclinaţiile artistice, pe care mi
le-a sprijinit cu delicateţe şi dragoste. Erau diferiţi, din
multe puncte de vedere, dar între ei exista iubire şi respect, ceea ce i-a făcut să fie mereu uniţi, traversând, cu
încredere, etape grele ale vieţii. Poate s-au întâlnit să
mă nască pe mine, dinamică, dar şi visătoare, cu dor
de ducă, dar şi cu statornicie asupra scrisului care m-a
acaparat în final.
– „Sunt mică/ dar făcută din plămada celor puternici
[…]/ sunt mică/ sânge puţin, carne puţină/ dar cât univers…” Te-a complexat vreodată puţinătatea ta fizică?
Doar eşti „o victorie de o nanosecundă/ şi totuşi, victorie…”! Şi Săgetătoare pe deasupra!!
– Fiind minionă, ripostam: Toţi oamenii mari au fost
mici. Am fost complexată, ceva timp, de statura mea,
dar oamenii m-au privit cu simpatie, spunându-mi că
arăt ca o „statuetă de Tanagra”, „ca o chinezoaică” (am
şi dansat într-un dans chinezesc, în costum de chinezoaică, pe vremea când făceam balet la Palatul Culturii
din Brăila) etc. Lângă mine, se simţeau în largul lor şi
bărbaţii mai mici de statură şi bărbaţii înalţi. M-am obişnuit cu mine, cu zodia în care s-a întâmplat să mă nasc,
cea a lui Nicolae Labiş: „Ştiu eu, mama şi-a zis că mă
nasc într-o zodie bună”. Poate este o victorie, chiar de
o nanosecundă, să te naşti în zodia bună, generoasă a
Săgetătorului.

„În versurile sale, poetul este şi nu este el”

– Aici sunt total de acord cu tine, ca o săgetătoare
ce mă aflu şi eu pe acest pământ! Dar să ne întoarcem
la tine! Ai terminat Filologia bucureşteană, te-aş întreba
şi nu prea despre colegii de serie, mai degrabă m-aş
opri la o poezie – un elogiu adus profesoarelor, căci
asta ai devenit la absolvire: „noi, profesoarele, de fapt,
nu mergem, plutim/ printre generaţii, promoţii/ căutându-ne foştii elevi/ să le predăm fericirea”… Ai fost
profesoară – ţi-a plăcut? Te-ai mai încumeta acum să
devii cadru didactic?
– Pentru cineva venit din provincie, a intra la Filologia din Bucureşti, unde atunci, la concursul de admitere,
erau 10 pe un loc, era, iartă-mă, o victorie, cu consecinţe pe patru ani. În timpul facultăţii, am încetinit motoarele, Capitala oferind atât de multe. Stăteam la
căminul din 6 Martie, cum se numea atunci, aflat lângă
Opera Română, o vecinătate irezistibilă. Serile îmi erau
ocupate de spectacolele de operă şi balet, văzute de la
ultimul balcon, cu bilet de reducere pentru studenţi, iar
dimineaţa, în drum spre Universitate, mă întâmpinau cinematografele puse înadins unul lângă altul pe tot traseul până la cursuri, cu afişele lor atrăgătoare, cu idolii
acelor ani. Mai erau parcurile, muzeele, bibliotecile, cenaclurile. Toate au contribuit la formarea umanistă a viitoarei profesoare, care a predat limba engleză de la
clasa a doua până la liceu, inclusiv. Mică de statură, elevii mă confundau cu o colegă de-a lor. Totuşi, mă respectau. Elevii te respectă dacă observă că eşti bine
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pregătit profesional, dacă simt că eşti o persoană morală, corectă, cinstită. Ei au nevoie de un model şi îl
caută în primul rând în profesorul lor, care trebuie să-i
trateze cu înţelegere, cu empatie. Mi-a plăcut să le împărtăşesc din experienţa mea de viaţă, nu atât bogată,
cât semnificativă, să le dezvolt gustul pentru literatură,
pentru cultură. Din păcate sau din fericire, chemarea literaturii din mine care voia să se exprime a fost mai puternică. Încurajările câtorva reviste literare unde
trimisesem versuri au fost „fatale”. Predând după aceleaşi manuale, aceleaşi lucruri, an de an, am simţit că
voi intra într-o rutină ce se poate transforma în rugină.
Pe de altă parte, entuziasmul meu de începătoare care
voia ca toţi elevii să vorbească engleza, în caz contrar
lăsându-i corijenţi, deranja direcţiunea, ce nu putea raporta la Inspectoratul şcolar rezultate sută la sută excelente. Am părăsit învăţământul în ideea de a sluji
condeiul, lucrând pe rând în presă şi editură, publicând
poezii, cronici, interviuri etc. Eram pe drumul pe care îl
simţeam al meu. „Astăzi, chiar de m-aş întoarce/ A-nţelege n-o mai pot...”, spun și eu, referindu-mă la învăţământul de azi.
– „A murit prietenul menagache…” precum odinioară
Enghidu… Un proverb indian spune că dacă ai un prieten adevărat nu mai ai nevoie de oglindă. Ai (mulţi) prieteni adevăraţi, dragă Victoria? În fond, ce e un prieten?
– Sunt uimită, copleşită de câte poezii de-ale mele
ai citit. Mă baţi cu armele mele. Multe poezii pornesc de
la ceva real, transgresat, eliberat în fantastic, spre a sugera cât mai multe sensuri, simboluri, interpretări. Unii
pot lua de bun ce scriu, dar în versurile sale, poetul este
şi nu este el. Aici îl pot cita pe Nichita Stănescu: „Poetul
e ca şi timpul/ Mai repede sau mai încet, mai mincinos
sau mai adevărat.”
Cu acel poem, „Cythera”, pornind de la o persoană
reală, Constantin Menagache, poet şi pictor brăilean,
grec, dar stăpânind perfect limba română, coleg de cenaclu, am avut probleme. M-au căutat, mi-au scris şi pe
mail rudele lui, prieteni, cerându-mi amănunte despre
moartea lui în condiţii suspecte. Unii şi-au imaginat că
am avut o legătură amoroasă, cum sugera poemul, care
a provocat un scandal în familie, o ceartă cumplită cu
fostul soţ, care nu putea să priceapă că realitatea e una,
iar ficţiunea alta. Am fost impresionată de talentul şi riscurile pe care şi l-a asumat acest om, Menagache, luptând pentru o idee în care a crezut. El a fost un prieten
sincer, adevărat. Pe parcursul vieţii, prietenii apar şi dispar. Se spune că cine are prieteni mulţi nu are niciunul.
Eu nu am prieteni mulţi, am cunoştinţe. Înaintând în vârstă, îţi faci mai greu prieteni. Pe cei din tinereţe îi pierzi,
iar tinerii au prieteni de vârsta lor. „Un amico e un regalo
che fai a te stesso” (Un prieten este un dar pe care ţi-l
faci ţie însuţi), cum am reţinut de la cursul facultativ de
italiană din facultate. Un prieten este cel care te ajută
necondiţionat, oricând. Îmbolnăveşte-te şi ai să vezi câţi
prieteni ai. Eu am avut această experienţă anul trecut,
când am fost internată în spital. M-a vizitat doar o singură persoană. În schimb, am primit mai multe telefoane, între care unul îmi anunţa moartea poetului
Gheorghe Istrate, vecin şi nobil prieten. Însă cel care
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scrie are şi altfel de prieteni, pe care nu-i ştie, nu-i vede,
prietenii invizibili, cititorii, de care vorbeşte Jorge Luis
Borges: „Crezi că ești singur și, pe măsură ce trec anii,
dacă soarta e de partea ta, descoperi că te afli în miezul
unui cerc vast de prieteni invizibili pe care nu îi vei
cunoaște niciodată, dar care te iubesc. Și aceasta este
o răsplată imensă.”

„tristeţile iubirii sunt mai fecunde decât bucuriile ei”

– Să trecem la „cestiuni arzătoare”! „Dacă cineva
m-ar opri pe drum/ să mă întrebe firesc/ ce mi s-a întâmplat/ i-aş răspunde şoptit: Iubesc” – Ce e iubirea,
Victoria Milescu? Ce e mai fecundă pentru creaţie –
prezenţa sau absenţa iubirii?
– Într-o poezie, mă laud cam aşa: „În fiecare carte
am îngropat un bărbat”. Să n-o crezi! Poetul e un veşnic
îndrăgostit. Iubirea, cu toate ale ei capricii, inspiră, înaripează, stimulează. Nu cred că există poet care să nu
fi fost îndrăgostit, să nu fi scris despre iubire. Cel ce iubeşte scrie convingător, seducător, cu căldură, iar tristeţile iubirii sunt mai fecunde decât bucuriile ei, nu ştiu
de ce, noi având mereu nevoie de rău pentru a recunoaşte şi aprecia binele.

„Scrisul, folosirea cuvântului înseamnă
o responsabilitate uriaşă”
„În poezia mea, vei regăsi spiritul românesc,
tradiţia noastră”

– Tot despre creaţie: „ţi-ai irosit viaţa/ prin biblioteci
fanate” – cât de importantă este zestrea culturală pentru
un poet? Cât datorezi literaturii/poeziei universale – engleze, în primul rând, căci mi se pare că dintr-acolo bate
vântul?
– Puţini poeţi ajung la performanţe, să zic aşa, nutrindu-se exclusiv din talentul nativ. Acesta, când există
şi e conştientizat, trebuie cultivat, îmbogăţit, rafinat.
Poetul adevărat este cult, informat, are cunoştinţe din
varii domenii servindu-i la îmbogăţirea şi revigorarea lexicală. Contactul cu alte literaturi lărgeşte orizontul, dă
măsura propriei valori. Mi s-a spus că scriu sub influenţa poeziei engleze. La o lansare, un scriitor spunea
că am o poezie vestică. Eu cred că în poezia mea, vei
regăsi spiritul românesc, tradiţia noastră, poate chiar se
pot reconstitui aspecte din realitatea prezentă, din timpul actual traversat şi trăit cu intensitate. Sigur, sunt
note, tonuri şi semitonuri racordate la cele ale liricii universale contemporane, fiindcă trebuie să ştii în ce lume
te afli. Nu e vorba de a imita, ci de a participa la marele
concert universal, poeţii români nefiind cu nimic mai
prejos decât cei din alte ţări. Avem atât de multe talente,
încât ne permitem luxul de a le lăsa în voia vânturilor,
valurilor. Unii ajung pe cont propriu pe culmile succesului, alţii nu, abandonează, se resemnează. Important
este să continui, să mergi mai departe, măcar din curiozitate.
– Scrii undeva: „spre cerul ca un ochi de ciclop/
arunc piatra cuvântului…” – cum ar veni eşti un fel de
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David în luptă cu Goliat. E cuvântul o armă? Cine/Ce
este Goliat?
– Cuvântul este cea mai puternică armă. E o sabie
cu două tăişuri, un bumerang: „Din cuvintele tale te vei
osândi...”, astfel că scrisul, folosirea cuvântului înseamnă o responsabilitate uriaşă faţă de acest mare şi
preţios dar oferit doar nouă, oamenilor. Ca „să exprime
adevărul” prin cuvinte, scriitorul se angajează într-o
luptă asemeni celei dintre David şi Goliat, una disproporţionată, fiindcă ele, cuvintele, sunt multe şi puternice,
iar scriitorul e singur împotriva lor. Din această încleştare, uneori poţi să câştigi, alteori să pierzi, dar cel care
hotărăşte de partea cui e victoria este timpul.
– Am ajuns, iată, la relaţia ta cu poezia ta! „Sânge,
sudoare şi lacrimi/ îmi cere poemul/ fără să-mi dea
nimic în schimb” – o altfel de Ana zidită în cuvânt, în
poem?
– Cam asta face poetul. Se autodefineşte, se autozideşte în propriile-i scrieri, împreună cu rănile, cu sentimentele şi ideile veacului său. El absoarbe
reverberaţiile evenimentelor ce-l iau drept martor, pe
care le transcrie la temperatura sufletului, în retorta minţii, iar dacă nu e înţeles, cum şi-ar dori şi e pus la zid,
nu-i pasă, ştie că zidul s-a mai înălţat cu o respirare a
lui, transformându-se, într-o zi, poate chiar într-un monument.

„Poemele vin singure, după nu ştiu ce legi”

– De câte ori ai strigat „Dau un regat pentru un
poem!”? Dai un regat (cred că „regatul” este propria-ţi
fiinţă), deşi ştii că „Poemul/ ca un cal de rasă/ trece prin
paradisuri pierdute/ sau recuperate instantaneu/ abandonându-şi autorul…”?
– „Poetul este un mincinos care spune întotdeauna
adevărul”, ca să-l citez pe Jean Cocteau. Nu s-a născut
încă poemul pentru care să dai un regat. Îl aşteptăm.
Regatul poate fi, da, propria fiinţă, cu care poetul îşi alimentează sacrificial poemul: cu sânge, cu lumina ochilor, cu visele lui.
– O poezie se numeşte aşa: „Ai grijă ce poem îţi doreşti” – ce poeme îşi doreşte acum Victoria Milescu?
– Rareori mi-am propus să scriu ceva pe o temă
anume. Poemele vin singure, după nu ştiu ce legi.
Uneori cred că nici nu-mi aparţin, mi le dictează ori mi
le suflă un coleg de bancă celestă. Lucrurile mărunte
întâlnite pe stradă îmi trezesc asocieri, idei. Oare cine
se ascunde în lucrurile neînsemnate, banale, presărate
în calea noastră să ne dea bună ziua, să ne spună ceva
în limba lor, pe care sunt sigure că o înţelegem? Titlul
acelei poezii ar vrea să spună: Ai grijă de vorbele, de
gândurile, de dorinţele tale, fiindcă s-ar putea să ţi se
împlinească şi să te înspăimânţi. Oamenii sunt nefericiţi
fiindcă îşi doresc lucruri peste puterea lor de înţelegere
şi realizare. Vor mult de la ceilalţi şi de la ei înşişi. Nu e
rău să-ţi doreşti ce-i mai bun în viaţă, dar dorindu-ne
uneori luna de pe cer, uităm de pământul pe care trăim
şi nu vedem, nu ne bucurăm de minunile lui, create pentru noi. Pentru mine, poemele vin în cele mai nepotrivite
momente. Nu sunt mereu pregătită, dar le aştept.
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– Să recapitulăm („noi, profesoarele”!): „sunt scribul
sub teroarea cuvintelor”; „eu fac să dureze efemerul”;
„un cerşetor de poeme”; „Sunt o carte/ îmbrăcată în
piele de om”… De unde vine această permanentă nevoie de autodefinire?
– E un procedeu poetic. Pictorul îşi face autoportretul din culori, poetul din cuvinte. Când scrii, ceilalţi se
reflectă în tine, iar când vorbeşti despre tine, vorbeşti
despre ei. Unii se recunosc, sunt uimiţi cum de ştie vrăjitorul de poet ce e în sufletul lor. Schimbi din când în
când unghiul de percepţie, de cercetare autoscopică.
Încerci să fii cum ai vrea, sau cum n-ai vrea. În poezie,
eşti liber să fii orice, poezia îţi dă cea mai mare libertate,
sigur, dacă îţi dă mâna, adică dacă ai talent.
– Ştii cum se zice/se cântă: că nu e om să nu fi scris
o poezie… Eu te întreb dacă măcar o dată-n viaţa ta
ţi-ai încercat condeiul în proză (nuvelă, roman). Ochiul
atent la detalii, descrierea exactă, realistă, chiar lipsa
„podoabelor” din poezia ta şi apropierea ei „până la
identitate de limbajul comun” (conform Viorel Coman) –
te-ar recomanda pentru proză.
– Îmi doream să scriu proză. Am început să ţin un
jurnal când eram în liceu, dar cum provincia nu-mi oferea nimic palpitant, fabulam. Când a căzut sub ochii tatălui meu, s-a îngrozit. N-am mai scris un timp. Apoi, am
scris o poezie cuminte, luminoasă, după tipicul acelor
vremuri. Am câteva povestiri, asupra cărora îmi propun
să revin, dar mai am încă de lucru la poezie. Cărţile
mele sunt construite distinct, unitar ca temă şi stil.
Mi-am dorit ca fiecare carte să fie altfel, nu ştiu cât am
reuşit, dar însumate să configureze profilul unei fiinţe
care a trăit şi a iubit viaţa, cu toate ale ei.

„A fi bine cu toată lumea e mult prea mult,
este ipocrizie, este minciună”

– Două întrebări despre relaţionare! Prima – în ce
relaţii eşti cu colegii de condei („Cât ne detestăm între
noi, autorii/ acestor mici ţări/ care sunt poemele/ cu legile lor stranii…”) şi a doua – cu criticii („întotdeauna se
găseşte cineva/ care să-mi dea un pumn după ceafă/
considerându-se îndreptăţit să o facă”).
– Am prieteni, am cunoştinţe, am duşmani. Se spune
că cine nu are duşmani, nu are nici prieteni. Unii mă privesc de sus, nici nu e greu, în cazul meu, alţii îmi scriu
la finalul mail-urilor ori al dedicaţiilor pe cărţile lor: „Cu
preţuire”. Unii nu îţi citesc nicio carte, dar te privesc cu
aroganţă. Lucrurile se schimbă mereu. Uneori, cei care
îţi erau prieteni devin duşmani, duşmanii îţi devin prieteni, depinde ce premii iei, ce cronici scrii, ca să fii încadrat scriitor de raftul întâi, scriitor de raftul doi, trei etc.
Cu mici variaţiuni, întâlnim cam aceiaşi oameni care iau
premii, care participă la festivalurile naţionale şi internaţionale, sunt traduşi în străinătate, fac parte din jurii.
Lucrul e totuşi explicabil fiind vorba de profesionişti,
care sunt consecvenţi, conştienţi de misiunea lor. Ei folosesc din plin timpul şi nu o să-i vedem prin bodegi susţinând aşa-zisa boemă, ei au obiective precise, pe care
le ating. Criticii sunt asaltaţi de mulţimea cărţilor, de insistenţele autorilor. Cum literatura nu e ca matematica,
PRO
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aici aprecierile mai merg şi pe ad libitum. Criticii sunt
curtaţi, sensibilizaţi. Timiditatea m-a împiedicat să-mi
susţin uneori cărţile în faţa criticilor acreditaţi. Poate
n-au ajuns când şi unde trebuie. Poate n-am ştiut să-mi
manageriez traseul acestor cărţi, poate... Eram mulţumită că am reuşit să le scriu, să le public. Bineînţeles,
întotdeauna se va găsi cineva considerându-se îndreptăţit să-ţi reproşeze ceva, indiferent ce ai face. Iar a fi
bine cu toată lumea e mult prea mult, este ipocrizie,
este minciună.

„Premiile apar şi dispar, dar cărţile rămân”

– Rămânem pe acelaşi teritoriu (minat!)! „Mereu altcineva/ ia ultima bucată de carne din galantar/ mereu
altcineva ia premiul cel mare…”. Carevasăzică, un corolar al celor de mai sus: problema spinoasă a premiilor
literare, a validării… Făcând abstracţie de statutul tău
de poet, cer opinia omului implicat, bun cunoscător al
vieţii literare!
– Cei care nu iau premii se simt frustraţi, se retrag
ca formă de protest, fără să-şi dea seama că se autoexclud, spre paguba lor. Dacă vrei să câştigi trofeul, trebuie să lupţi în arenă, nu să stai pe margine, să te
văicăreşti. Nu neg posibilitatea unor aranjamente, simpatii etc., dar optimista de mine crede că până la urmă
adevărata valoare iese la luminile rampei. De fapt, un
premiu e un semn de apreciere la un anumit moment,
nu un certificat de nemuritor. S-a scris mult înainte de
inventarea premiilor şi se va mai scrie în continuare.
Premiile apar şi dispar, dar cărţile rămân.
– Şi doar într-o paranteză te-aş mai întreba dacă,
„De câte ori am pierdut în cursa vieţii/ am zis:/ e spre
binele meu”, chiar a fost spre binele tău.
– Privind retrospectiv, în unele situaţii, o pierdere, o
neşansă, o schimbare bruscă de macaz au fost spre binele meu, m-au călit, m-au înţelepţit, m-au îndreptat pe
drumul adevăratei meniri, drum pe care e greu să-l vezi
din prima, cu toate meandrele lui încărcate de splendori
şi încercări. O pierdere nu înseamnă întotdeauna o pagubă, ea poate fi şi un semn spre autoanaliză, autocunoaştere, evoluţie spirituală. Fără pierderi, teste, drame,
viaţa n-ar avea nici gust, nici culoare, nici acel mister
al ei care ne fascinează să mergem până la capăt.

contemporanii noştri

visez şi în acel vis nu există eşec, deziluzii etc. Regret
că m-am risipit, că am pierdut timp preţios încercând
multe cărări până mi-am găsit drumul propriu. Regret
că uneori am tăcut, alteori am lăudat pe cine nu trebuia
lăudat, ori am ignorat pe cine nu merita ignorat. Dar
poate că toate au un rost, sau ca să-l citez pe George
Ţărnea: „E totul rânduit să se întâmple”. Marile alegeri
le facem la tinereţe, când e greu să alegi repede şi bine,
dar de acele opţiuni depind viaţa, succesul, fericirea
noastră. Ca poetă, la vremea tinereţii mele, când se publica atât de greu şi controlat de cenzură, nu am putut
să-mi dezvolt întreg potenţialul creator, aflat atunci la
maximă inspiraţie şi speranţă. Liberalizarea culturii a
venit, pentru mulţi ca mine, târziu, iar acum ne confruntăm cu o abundenţă sufocantă de literatură, cu o inflaţie
chiar, generând confuzie de valori. Poetul, fie el chiar
genial, se pierde în mulţimea zgomotoasă, glasul nu i
se mai aude în vacarmul imposturii, rămânând să vorbească, peste vreme, doar cărţile lui, atâtea câte vor
mai fi prin depozitele asfixiante, prin bibliotecile supraîncărcate, prin acele librării care primesc din ce în ce
mai greu cărţi de poezie. Şi totuşi, poetul va continua
să scrie convins că Poezia va salva lumea (La poésie
sauvera le monde), cum sună titlul cărţii lui Jean-Pierre
Siméon. Poetul e un visător curajos, va scrie în continuare şi poate vor veni vremuri mai bune şi pentru poezie.

„cine nu are regrete înseamnă
că nu şi-a dorit nimic în viaţă”

PRO

– Înainte de a-ţi mulţumi pentru timpul rupt poeziei
şi întors cu atâta generozitate către aceste confesiuni,
îţi propun o întrebare-pandant la „ursitoarele” din începutul dialogului nostru! „Mai nimic n-am făcut cu cele/
cândva dăruite/ încât uneori cred/ că nici nu erau pentru
mine”… Ce regretă omul Victoria Milescu? Dar poetul?
– Mi-ar fi plăcut să spun ca Edith Piaf în cântecul ei:
„Non, je ne regrette rien”, dar regret destul de multe, şi
cine nu are regrete înseamnă că nu şi-a dorit nimic în
viaţă. Ar fi fost atât de plictisitor dacă toate ar fi mers
după voia noastră. Regret că nu m-am făcut balerină
sau pianistă, iar acest „ce-ar fi fost dacă...” mă face să
SAECULUM 7-8/2018
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Lucia Cherciu

„ORICE ROMÂN DIN DIASPORA
TREBUIE SĂ FIE SIGUR
CĂ ESTE ÎNARMAT CU CĂRȚI VECHI
ȘI NOI DE ACASĂ”
- Interviu de Georgică Manole -

60

PRO

– Să o luăm invers, dinspre America spre Păuleştii
Vrancei. Cu ce vă ocupaţi acolo?
– Sunt profesoară de engleză la State University of
New York la Dutchess în oraşul Poughkeepsie, unde
predau de cincisprezece ani. Poughkeepsie este la o
oră şi jumătate distanţă de New York City. Facultatea
are acum opt mii de studenţi. Predau cursuri de Creaţie
Literară: Poezie, Referate, Literatură Americană Contemporană, Literatură Americană Scrisă de Femei şi un
curs care aici se numeşte „Composition”. Acest curs

este obligatoriu pentru toţi studenţii indiferent de domeniul de studiu şi se referă la normele fundamentale de
scriere care includ organizarea unui text în funcţie de
context, scop, cititor, şi mai ales regulile de încorporare
a surselor bibliografice într-un text prin moduri de citare
şi referinţe corecte.
– Care a fost reacţia studenţilor aflaţi faţă în faţă cu
o atât de tânără profesoară venită din România?
– Am început să predau în Statele Unite în 1997, din
timpul programului de doctorat pe care l-am făcut la Indiana University of Pennsylvania. Studenţii sunt minunaţi. Aici facultatea se plăteşte, atât la stat (între
10.000 de dolari şi 40.000 pe an), cât şi la facultăţile
particulare (între 30.000 şi 60.000 de dolari pe an sau
chiar mai mult). Atât studenţii, cât şi familiile lor fac împrumuturi pe viaţă ca să plătească aceste preţuri în continuă creştere. Uneori primesc burse de merit sau de
ajutor, dar clasa de mijloc plăteşte până la ultimul bănuţ.
Statul le face împrumuturi cu 5% dobândă, dar chiar
dacă cineva declară faliment, datoriile de la facultate nu
se şterg. Prin urmare, studenţii frecventează cursurile
şi de multe ori au şi servicii în acelaşi timp ca să poată
plăti. Fiecare curs are de obicei reguli de frecvenţă şi,
depinde de departament şi de profesor, dacă un student
lipseşte mai mult de echivalentul unei săptămâni de
cursuri, i se scade nota cu o literă, sau dacă lipseşte
mai multe săptămâni poate chiar să repete cursul.
La facultatea unde lucrez eu este o mare diversitate
atât printre studenţi, cât şi printre profesori. Numele
meu de familie le este mai greu de pronunţat şi uneori
îmi spun Doctor C. Aici toţi profesorii trebuie să aibă, pe
lângă orele de curs, şi cel puţin patru ore pe săptămână
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la birou, „office hours,” când studenţii vin să se consulte
cu profesorul despre referate sau diferite proiecte la
care lucrează. Este important ca profesorul să fie uşor
de abordat, aşa că studenţii se identifică lesne cu profesorii tineri.
– Vă place să repetaţi adesea că sunteţi „un produs
al şcolii româneşti” şi vă mândriţi cu aspectul acesta.
Dezvoltaţi subiectul şi poate contrazicem un pic şi un
politician român care a afirmat că „şcoala românească
scoate tâmpiţi”.
– Oamenii pe care îi cunosc eu care au venit în State
au făcut cinste României şi educaţiei primite în ţară. Facultăţile româneşti se echivalează fără probleme. În
cazul meu, am terminat cursurile Universităţii din Bucureşti, unde mi-am obţinut şi masteratul, la Facultatea de
Limbi Străine, Secţia Engleză-Română, cu specializare
în Literatură Americană. Am avut profesori excepţionali,
precum Monica Pillat, Mihaela Irimia, Radu Surdulescu,
Lidia Vianu, Rodica Mihăilă, Ioana Gogeanu, Ioana
Zirra şi Mădălina Nicolaescu-Vucicovici. La română, am
avut profesori precum Eugen Negrici, Mircea Cărtărescu şi Simona Popescu. Era o bucurie să ne ducem
la cursuri şi să ne umplem inimile de entuziasm şi de
încredere. Toţi aceşti profesori sunt superbi; şi-au dedicat întreaga viaţă pasiunii de a lucra cu studenţii şi
ne-au binecuvântat tinereţea cu înţelepciunea şi elanul
lor. Facultatea de Limbi Străine este excepţională, iar
aceşti oameni au înfăptuit miracole prin munca lor.
– Aţi terminat un liceu din Focşani unde aţi avut ca
profesor şi pe scriitorul Mircea Dinutz. Cu siguranţă că
„stilul Dinutz”, ca profesor şi scriitor, a avut o influenţă
asupra foarte tinerei, pe atunci, Lucia Cherciu.
– Mult regretatul profesor, scriitor şi director de revistă, Domnul Mircea Dinutz (1948-2013), mi-a fost profesor de Limba Latină la Liceul Economic din Focşani,
secţia de Filologie. Pe atunci nu era profesor titular şi
trebuia să îşi împartă norma la câteva licee din oraş.
Mi-aduc aminte că ne scanda versurile din prologul la
„Eneida” pe tablă cu o vervă nemaipomenită. Era de o
onestitate şi hărnicie ieşite din comun, o integritate şi o
statornicie în idealuri cu totul aparte. Colega mea de
bancă a urmat mai apoi cursurile de la Facultatea de
Limbi Străine la Latină şi Greacă. În liceu, înainte de revoluţie, ne duceam amândouă acasă la Domnul Dinutz
şi plecam cu braţele pline de cărţi, pe vremea când
multe cărţi nu se găseau în librării sau fuseseră scoase
din circulaţie la biblioteci şi puse în fondurile secrete.
Domnul Dinutz m-a încurajat să scriu poezie în liceu.
Mai târziu, când am publicat cele două cărţi de poezie
în română, Domnul Dinutz a scris despre ele, a participat la lansările de carte şi mi-a publicat poeziile în revista „Pro Saeculum”. A fost pentru mine şi pentru multe
generaţii de elevi un mentor, un model de corectitudine,
precizie şi o definiţie a excelenţei. A scris multe cărţi de
critică literară şi cronici de întâmpinare, prin care a sprijinit numeroşi scriitori din toată ţara. Prin tot ceea ce a
realizat, a făcut oraşul Focşani mai frumos şi a luminat
mulţi elevi care au avut şansa să lucreze cu el.
– Pe profesorul Gheorghe Zaharia nu l-am cunoscut,
eu am fost, acolo, la Vidra, elevul unui alt distins profeSAECULUM 7-8/2018
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sor, Vasile Lefter. De ce Gheorghe Zaharia a fost un
profesor special pentru dumneavoastră?
– Domnul Gheorghe Zaharia este un profesor superb, care a creat o adevărată tradiţie de olimpici la
Secţia de Filologie. Are o metodă socratică de a preda
şi un simţ al umorului cu totul ieşit din comun. Când i-am
fost elevă, între 1986 şi 1990, reuşise să construiască
un grup de elevi de la clasa a IX-a până la a XII-a, care
se cunoşteau, lucrau împreună, făceau schimb de cărţi,
mergeau împreună la olimpiadele naţionale de Limba
Română sau în tabără împreună ca să se pregătească
pentru olimpiadă. Elevii lui citeau Proust, Thomas
Mann, Virginia Woolf şi se delectau cu fiecare cuvânt
de Marin Preda. De la Domnul Zaharia am învăţat cum
se scrie un eseu. Pe vremea când existau hârtiile acelea de imprimantă care erau lipite şi se puteau derula
la nesfârşit, scriam pe ele mărunt pe lateral cu stiloul şi
le prindeam pe uşă de sus până jos, un prim exerciţiu
de critică literară care devenise o a doua natură. A fost
o mare şansă să îi fiu elevă şi să devin parte dintr-un
asemenea grup omogen de elevi care se motivau şi încurajau reciproc prin competiţie şi colaborare. Domnul
Zaharia are un talent deosebit de a se face iubit de oameni şi nici nu ştiu cum merge prin oraş pentru că toată
lumea care îl cunoaşte îl opreşte şi îl laudă! Atât Domnul
Mircea Dinutz, cât şi Domnul Gheorghe Zaharia dovedesc ce se poate înfăptui cu harul de dascăl.
– Să vorbim despre volumul de debut, „Lepădarea
de limbă”, şi despre cel de-al doilea volum, „Altoiul Râsului”, care au titluri, pe cât de simple, pe atât de ciudate, pentru mine care privesc din interior.
– Primul meu volum de poezie, „Lepădarea de
limbă” (Editura Vinea, 2009) descrie suspendarea perpetuă a celui ce trăieşte între două lumi, între România
şi America, şi delectarea cu misterele limbii materne
care nu se pot traduce: muzica, îngemănarea, reverberaţia, intimitatea. Acest volum deplânge procesul prin
care imigranţii adesea renunţă, intenţionat sau forţaţi de
împrejurări, la limba maternă. În special dacă se căsătoresc cu o persoană care nu vorbeşte limba română,
le este foarte greu să-şi înveţe copiii româneşte. În primul rând, copii renunţă să vorbească limba, şi chiar
dacă o învaţă acasă, sau dacă părinţii vorbesc în română, copiii continuă să răspundă în engleză. Acest
lucru se accentuează pe măsură ce cresc copiii şi se
pierde acel interval de oportunitate când sunt mici.
Uneori, după mulţi ani de stat în altă ţară, unele persoane nu mai vorbesc româneşte sau nu mai scriu în
română. Această decizie de a-şi schimba total limba
este fascinantă pentru mine. În cazul meu, soţul meu
este american şi mi-a fost greu să o învăţ pe fetiţă româneşte, dar am reuşit. Metoda mea a constat în aceea
că am început amândouă să învăţăm spaniola şi astfel
ea a devenit conştientă de cât de frumos este şi cât de
greu pentru mine ca adult să învăţ o limbă nouă de la
zero. Volumul meu de debut subliniază fascinaţia mea
faţă de procesul de a învăţa limbi străine şi a explora
ce se întâmplă când vorbim şi scriem poezie în două
limbi diferite.
Pe de altă parte, deşi scriu mai mult în engleză, am
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prieteni acasă care nu vorbesc engleza şi uneori când
scriu mă adresez lor, chiar şi dacă numai la modul ideal.
Când scriu în româneşte îmi reafirm credinţa în ţara
mea, deşi am şi cetăţenie americană. Tatăl meu a murit
acum doisprezece ani şi nu a apucat să citească poeziile mele în româneşte. Când scriu, e ca şi cum i-aş
scrie şi lui.
Cel de al doilea volum de poezie, „Altoiul râsului”
(Editura Brumar, Timişoara, 2010), experimentează cu
jocul, transfigurarea limbii, voluptatea de a redescoperi
confortul şi extravaganţa limbii materne, în care, ca vorbitor, îţi poţi permite orice, pentru că eşti acasă. Titlul se
bazează pe metafora altoiului. Când cineva pleacă în
altă ţară devine ca un pom altoit, care îşi păstrează rădăcinile şi identitatea, dar devine altcineva în acelaşi
timp. Această pendulare între normele şi cutumele de
acasă şi rigorile noii comunităţi din care face parte este
adeseori o sursă de ironie şi umor. Mi-am scris lucrarea
de doctorat despre valoarea strategică şi de supravieţuire a râsului în literatura americană scrisă de femei în
secolul al nouăsprezecelea. Întotdeauna am fost fascinată de modul în care se folosesc umorul, comedia, ironia şi sarcasmul. Exprimă o formă de asuprire a
subalternilor, exploatează un privilegiu, sau dimpotrivă,
creează o comunitate? Râdem cu cineva sau de cineva? Râdem să ne facem prieteni sau duşmani?
Amândouă volumele reprezintă o pendulare între
realitatea de acasă din România şi experienţa de a trăi
în altă ţară de douăzeci şi doi de ani. În româneşte mă
joc mai mult cu cuvintele şi mă alint mai degrabă decât
în engleză. În Valea Hudsonului unde locuiesc, sunt
foarte multe seri de lectură de poezie şi de fiecare dată
când citesc din poeziile mele citesc şi una în româneşte,
dar nu o traduc, pentru că aş vrea mai degrabă să rămână misterul şi rezonanţa cuvintelor de origine latină
pe care spectatorii le pot eventual recunoaşte.
– „Edible Flowers” („Flori comestibile”) cum a venit
pe lume?
– „Edible Flowers” a fost publicată de Main Street
Rag în 2015. În mod paradoxal, prima mea carte de
poezie scrisă în engleză este şi cea mai românească,
incluzând poezii despre anemonele lui Ştefan Luchian,
cenzurarea lui Marin Preda şi posibilul asasinat a lui
Nicolae Labiş. Este o carte despre câini maidanezi,
despre studenţi înfometaţi care trăiesc câte zece în cotloanele unui demisol şi tortura din timpul comunismului
când eram obligaţi să învăţăm pe de rost citate sordide
şi găunoase. Titlul trimite la absurdul ideii de a mânca
o floare şi aduce, din nou, la ideea râsului. Una dintre
poezii se numeşte „How to Make Your Mother Laugh”,
„Cum s-o faci pe mama să râdă”, care foloseşte un simţ
al umorului de tip est-european, în genul lui Milan Kundera. Cartea a fost nominalizată pentru premiul de poezie Eugen Paul Nassar din Statul New York.
O nouă carte în engleză, „Train Ride to Bucharest”
(„Cu trenul la Bucureşti”), va apărea în 2016 la Editura
Sheep Meadow Press. Mi-am imaginat această carte
mai mult ca un film, în care întrezăreşti, într-un tren românesc, un bărbat care citeşte un ziar cu fotografii pornografice spre stupefierea celorlalţi călători. În America
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se derulează a doua parte a filmului, în care femeile nu
au niciun fel de drepturi la concediu maternal şi conduc
maşina la serviciu în timp ce pompează lapte în biberon
şi copilul plânge pe bancheta din spate în drum spre
creşă.
Tocmai am terminat o nouă carte de poezie în română şi sunt în procesul de a-i găsi o editură în România. În toate cărţile mele, atât în română, cât şi în
engleză, există o pendulare dintre locurile unde am trăit
şi celebrarea portretelor de neuitat ale oamenilor pe
care am avut binecuvântarea să-i cunosc. Caut mereu
nostalgia şi umorul, ironia şi tandreţea.
De obicei, nu traduc poeziile dintr-o limbă într-alta şi
nu mă gândesc cum ar fi varianta în română sau în engleză. Sunt doar momente când poeziile îmi sosesc
într-o limbă sau într-alta depinzând de starea de spirit.
Acum, că pot să vorbesc româneşte cu fetiţa mea, e
probabil să scriu mai mult şi în româneşte.
– După cum ştiţi, întrebările vin din Botoşani, astfel
că ar fi, cred, normal să vă întreb ce mai gândiţi despre
Eminescu, ce mai gândesc americanii despre poetul
nostru naţional.
– Am învăţat-o pe fetiţa mea câteva rugăciuni, şi în
româneşte şi în engleză, pe care le spunem la culcare.
Uneori seara îi recit şi „Somnoroase păsărele” şi odată
mi-a spus că vrea să spunem şi rugăciunea asta. I-am
explicat că nu e o rugăciune, ci e o poezie a poetului
nostru naţional, dar m-am gândit apoi că poate ea are
mai degrabă dreptate. Fiecare popor are nevoie de rugăciunile lui laice şi pentru noi Eminescu a însemnat
asta. Faptul că l-am lăsat să trăiască în mizerie şi nu
l-am recunoscut din timpul vieţii reprezintă o metaforă
pentru felul cum tratăm oamenii de cultură şi artă în societatea românească. Ştiu multe poezii de Eminescu pe
de rost din liceu şi le recit când sunt numai eu cu fetiţa
sau în clasă studenţilor mei când vreau să le explic iambul şi troheul, pentru că este mult mai uşor să auzi muzica şi ritmul într-o limbă pe care nu o înţelegi. Din
păcate, Mihai Eminescu nu este cunoscut în America.
Se traduce foarte puţin în America din alte literaturi şi
chiar când se fac traduceri, acestea apar mai degrabă
la edituri mici şi se pierd printre cele patru mii de cărţi
care se publică în fiecare zi.
– Ce trebuie să facă un român din diaspora pentru
a nu i se anihila rădăcinile?
– Rădăcinile nu se anihilează aşa de uşor, aşa că
nu trebuie să ne temem. Cea mai bună metodă e ca
aceia care pleacă din ţară să continue să citească volumele noi care apar acum în România. Eu merg acasă
cam o dată la doi ani şi de fiecare dată îmi cumpăr cărţile noi pe care le-am râvnit. Cred că orice român din
diaspora trebuie să fie sigur că este înarmat cu cărţi
vechi şi noi de acasă. Toţi românii din diaspora ar trebui
să aibă pe noptieră „Jurnalul de la Păltiniş” al lui Liiceanu, „Jurnalul fericirii” de Steinhardt, cele mai recente
cărţi ale lui Cărtărescu („Solenoid” sau „Orbitor”), „Luminile şi umbrele sufletului” de Petru Creţia şi tot ce a
scris Monica Pillat. Scriitorii români în diaspora ar trebui
să colaboreze mai mult şi să faciliteze procesul de traducere a cărţilor româneşti în străinătate. De exemplu,
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în America nu se traduce destul; scriitorii şi traducătorii
de acasă ar trebui să ştie că au nevoie de un agent pentru a publica proză în America; nu se poate apela direct
la editurile mari, ci este nevoie de un agent.
Institutul Cultural Român ar trebui să devină o instituţie care aduce oamenii împreună, facilitează colaborarea dintre artişti şi scriitori şi sprijină scriitorii noi. Cei
mai buni ambasadori ai României în străinătate au fost
noile filme româneşti, care au făcut mai mult pentru
diaspora românească decât orice alt domeniu. Filmele
noi, precum „Şcoala noastră” de Mona Nicoară, „Aferim”
de Radu Jude, „Patru luni, trei săptămâni şi două zile”
de Cristian Mungiu, sau „Moartea Domnului Lăzărescu”
de Cristi Puiu, au contribuit la exprimarea unor voci româneşti puternice şi originale în întreaga lume.
Pe de altă parte, cred că cel mai greu este să îi învăţăm pe copii româneşte, şi de aceea ar trebui să
existe mai multe activităţi dedicate copiilor români din
diaspora. Eu am avut şansa că locuiesc într-o zonă în
care se află o biserică ortodoxă de vis, dar sunt numai
câţiva români care locuiesc pe aproape ca să se întâlnească şi să se joace copiii noştri împreună.
– Şi am ajuns la satul natal, Păuleşti. Faceţi un elogiu al acestui loc de suflet.

contemporanii noştri

– Familia mea a avut casă la Păuleşti şi eu acolo
m-am născut, dar ne-am mutat cu toţii la Focşani când
aveam şase ani. Ne-am întors în fiecare vară la bunici
şi am păstrat casa aceea până acum vreo cincisprezece ani. Este uimitor că noaptea mă visez acolo şi adeseori visez că directoarea lucrării mele de doctorat din
Pennsylvania stă de vorbă cu mine în casa bunicilor mei
de la Spineşti; casele acelea de la munte formează fundalul şi scena viselor mele noapte de noapte. Am avut
noroc că este un loc atât de frumos, cu atâtea poveşti
şi legende şi cu oameni cuviincioşi. Pentru că este la
deal, pământul nu prea rodeşte şi atunci totul devine un
chin sisific pentru localnici. Nu e de mirare că multe dintre satele din jur s-au golit de tineri care au plecat în Italia şi Spania la lucru. Dar bănuiesc că îşi construiesc
case în Păuleşti în vis sau în realitate. Deşi am locuit în
Focşani şi apoi am plecat la facultate la Bucureşti, am
păstrat vii în minte portretele oamenilor de demult, dar
şi imaginea greutăţilor prin care au trecut. Pe de altă
parte, m-am obişnuit de la şase ani cu dorul de ducă şi
curajul de a pleca altundeva. Toţi cei care au un loc ferm
de care sunt legaţi sunt în acelaşi timp mai liberi, pentru
că vor avea întotdeauna acest loc ca sursă de încredere, entuziasm şi elan.
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REFLECȚII ASUPRA BASMULUI
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Asemenea excepţionale însuşiri sunt absolut indispensabile pentru garantarea autenticităţii actului artistic ca
atare, pe de o parte, şi pentru o sigură relaţionare cu
„publicul“, cu auditoriul, cu beneficiarul, pe de altă parte.
Condiţiile astfel întrunite par să facă parte şi să întregească sincretismul basmului, ele adăugându-se, sau
la ele adăugându-se celelalte: gestică, mimică, timbru,
tonalitate etc.
Toată această multiplă, complexă modalitate de producere artistică a basmului face şi mai dificilă transferarea lui dintr-un sistem cultural în altul, mai precis din
sistemul cultural al oralităţii în cel bazat pe consemnarea lui scrisă şi pe text. Altfel spus, marea problemă a
folcloriştilor n-a constituit-o atât teoretizarea în marginea fenomenului, cât culegerea lui, fixarea lui ca text.
Marea dificultate constă în transcrierea lui, iar repovestirea diminuează fidelitatea. O oarecare ameliorare a
apărut o dată cu tehnica tot mai perfecţionată de înregistrare audio. Dar numai vocea povestitorului şi fidelitatea textului rezultat nu par să fie îndestulătoare, ca în
situaţia altor categorii folclorice, precum balada sau
cântecul liric, de pildă. Rămân nevalorificate elemente
extralingvistice de seamă, diferenţiatoare, precum gestica sau mimica. Dificultăţile de acest ordin sunt, în genere, ignorate de cititorii basmelor, dar pentru specialişti
au consecinţe dramatice, în măsura în care aceştia au
conştiinţa alterării autenticului. În Cuvântul înainte la
studiul citat, Viorica Nişcov notează: „Difuzată în ce ne
priveşte [pe noi, românii, n.n. A.Gh.O.] relativ târziu, prin
colecţii tipărite, versiunea de carte a basmului popular
reprezintă repovestirea idealizată, imaginea aburită –
destinată precumpănitor copiilor – a suratei sale, spuse
şi transmise din gură în gură în mediile rurale, puţin sau
deloc cunoscută în mediile orăşeneşti Versiunea orală,
în schimb, este plăsmuită şi povestită de adulţi pentru
adulţi, din raţiuni iniţial probabil magice, mai apoi din
motive ţinând de nevoia universală de comunicare şi de
plăcerea fabulaţiei. Sensul îi este perpetuu deschis: îmbogăţit cu fiecare rostire ce revigorează, mereu altfel,
PRO

Folcloristica unei culturi nu poate fi constituită până
când nu s-a emis o părere autorizată asupra basmului.
Aşa s-au petrecut lucrurile în toate culturile mari. Cum
s-ar justifica însă o astfel de afirmaţie, care poate părea,
cel puţin, prea categorică? Neîndoielnic, prin prisma
constatării că, dintre toate categoriile de gen ale folclorului literar, basmul este, fără dubii, cel mai complex sub
numeroase aspecte: origine, tipologie, circulaţie, variaţie, creaţie şi interpretare, contaminare etc. etc. De
aceea, de la începutul secolului al XIX-lea, odată cu publicarea culegerii de basme a Fraţilor Grimm, au apărut
numeroase teorii privind toate aceste aspecte, care
s-au închegat, încet-încet, alături de cercetarea altor
producţii folclorice, în ceea ce s-a numit folcloristică.
În spaţiul cultural românesc, lucrurile nu s-au putut
desfăşura altfel. Din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea, după momentul Hasdeu, când savantul avea
să se pronunţe în numeroase sectoare chiar ale folclorului (să nu uităm, de pildă, de iniţiativa chestionarelor
sale!), inclusiv asupra basmului într-un amplu studiu
care era, în acelaşi timp, articolul corespunzător cuvântului basm din monumentalul său Etymologicum Magnum Romaniae, s-a putut vorbi despre o folcloristică
ştiinţifică românească, basmul solicitându-i insistent
atât pe culegători, cât şi pe teoreticieni. Un studiu încă
recent, am zice (Viorica Nişcov, A fost de unde n-a fost.
Basmul popular românesc, Humanitas, Bucureşti,
1996), face o „minuţioasă” radiografie critică asupra
celor mai de seamă contribuţii în domeniul care ne
preocupă aici.
În măsura în care complexitatea speciei a impus-o,
cercetarea ei a interferat domenii ştiinţifice de graniţă:
istorie, mitologie, antropologie, psihologie etc. Relativ
târziu, basmul a început a fi studiat şi ca artă. Din
această perspectivă, cel mai important aspect s-a dovedit a fi cel al povestitului, fenomen estetic sincretic în
primul rând, cerând din partea povestitorului câteva calităţi esenţiale: memorie bună, capacitate creatoare, putere asociativă, talent interpretativ, simţ psihologic.
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scheme epice stereotipe a căror origine se pierde în
timp. Între cele două categorii relaţia este de la model
la copie, de la oral la scriptural. Modelul cultivă, în grade
felurite stilizarea frustă, verva colocvialităţii necenzurate, pitorescul graiurilor locale, o anume optică bidimensională plină de candoare; în vreme ce copia
literaturizează, de asemenea în grade felurite, «înfrumuseţează», suprimă discontinuităţile în expresie, îndulceşte asperităţile, netezeşte violenţele, subţiază tăria
sevelor.” (Op.cit., p. 7).
Însă nimic din ceea ce omenirea a acumulat pentru
inimă şi minte nu pare să se fi pierdut. Pentru că, aşa
cum în sistemul cultural oral există povestitori excepţionali, tot aşa şi în cel bazat pe ştiinţa consemnării în
scris. Petre Ispirescu este un exemplu, Creangă altul,
cu totul special. Transferul dintr-un sistem cultural în
altul s-a făcut însă şi prin asimilarea genului folcloric în
literatura scrisă. S-a putut vorbi atunci despre basmul
cult. Asupra acestuia vom reveni, de altfel, în paragrafe
speciale, pentru a sublinia, mai pregnant diferenţele.
În orice caz, totuşi, fie că e vorba de repovestire, fie
că e vorba de creaţie originală, specialiştii vorbesc cu
prudenţă, când disociază între diferitele forme de transfer de la forma orală la cea scrisă. George Gană, de
pildă, distinge între patru asemenea cazuri: în primul
rând, în acela „al culegătorului, care, preocupat de autenticitate, se străduieşte să redea fidel basmul auzit;
cum însă nu dispune de mijloace tehnice de înregistrare, el povesteşte în scris basmul, adăugându-se seriei de povestitori populari; cultura lui de tip livresc
influenţează stilistic, fără s-o altereze, factura folclorică
a basmului: este cazul unui Ispirescu şi al tuturor culegătorilor de basme din epocă; în al doilea rând, al scriitorului care, cunoscând mai multe variante, nu
povesteşte una, ci, combinând părţile care i se par mai
frumoase din ele, compune o variantă a sa: este cazul
lui Slavici; în al treilea, al scriitorului fidel nu faţă de o
variantă anume, nici faţă de totalitatea variantelor unui
basm, ci faţă de spiritul ca atare; cunoscător de la sursă
al unui mare număr de basme şi având el însuşi o mentalitate şi o viziune ţărănească asupra lumii, el povesteşte în scris, într-o limbă ţărănească autentică, nu
mimată, basme pe care le creează sau le recreează,
urmând o memorie prodigioasă şi o imaginaţie care se
menţine în limitele imaginarului folcloric; cât este amintire şi cât este invenţie în poveştile lui nu ştie el însuşi
şi nu poate stabili nici cercetătorul: este cazul lui
Creangă, pe care această relaţie cu folclorul împreună
cu geniul lui de scriitor îl aşază într-o categorie specială,
pe care o ocupă în cultura noastră numai el – a marilor
scriitori realizaţi în spaţiul literar propriu folclorului; în
fine, al patrulea, al scriitorului care transformă basmul
într-o expresie a viziunii sale despre lume şi a personalităţii sale stilistice: este cazul lui Eminescu” [şi al basmului său, Făt-Frumos din lacrimă − n.n.A.Gh.O.] (Vezi
Mihai Eminescu, Sărmanul Dionis şi alte proze, antologie, prefaţă, comentarii critice de George Gană, Editura
Floarea darurilor, Bucureşti, 1996, pp. 253-254.).
Basmul a ridicat în faţa cercetătorilor lui şi o altă caSAECULUM 7-8/2018
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tegorie de probleme: aceea a esteticii lui, a compoziţiei
şi structurii sale. În acest sens, s-a observat de timpuriu
că basmul este reductibil la o schemă pe care, stăpânind-o, povestitorul brodează umplând scheletul şi rotunjindu-l, cum sugera şi Viorica Nişcov mai sus.
Conceput astfel, ca o structură, basmul devine, pentru
cercetătorii lui, o existenţă virtuală, un abstract care se
concretizează de fiecare dată când e povestit. Obiectivarea structurii se efectuează printr-o reorganizare, de
fiecare dată mai mult sau mai puţin alta a motivelor (şabloanelor, în terminologia lui G. Călinescu din Estetica
basmului, Bucureşti, 1965; funcţiilor, în terminologia lui
V.I. Propp, un folclorist rus, în Morfologia basmelor), astfel încât subiectul basmului devine o structură de motive
proprie. S-ar putea deci afirma că basmul este o structură de substructuri, iar structura, ca sistem existând
apriori, se realizează prin reaşezarea motivelor (substructurilor) în timpul povestirii, la un alt nivel, funcţiile
virtuale prefăcându-se în relaţii vii.
Subiectul care ia naştere prin obiectivarea modelului
este, în liniile lui generale, asemănător în majoritatea
basmelor. Aventurile lui Făt-Frumos, faptele lui de vitejie
se opresc de obicei la căsătorie. După aceasta el intră
în rândul oamenilor obişnuiţi, paşnici, gospodari, chiar
dacă poartă straie împărăteşti şi e preocupat de „rezolvarea” unor probleme de stat. Observaţia este revelatoare de idei mai generale, faptele ieşite din comun
întreprinse pentru dobândirea soţiei nefiind altceva
decât − la nivelul obiceiurilor de familie − nişte probe pe
care candidatul la însurătoare trebuie să le depăşească
în cadrul mai restrâns al iniţierii, şi în acela mai larg al
ritului de trecere. Este o dovadă grăitoare a strânsei relaţii dintre categoria folclorică a basmului şi aceea a folclorului obiceiurilor, o dovadă a unităţii spirituale a
creaţiei populare. Aceste probe sunt, în basm, de domeniul fantasticului, iar trecerea lor trebuie să se facă
prin mijloace de acelaşi calibru. Este caracteristica
esenţializatoare a genului acestuia.
Să ne întoarcem însă la basmul cult, aşa cum am
promis, pentru a vedea concret ce-l diferenţiază de basmul folcloric. Ne vom opri asupra a două basme culte
de vârf din literatura scrisă, fără să uităm că avem avantajul că ele sunt, în genere, mai bine cunoscute, dată
fiind împrejurarea că, decenii de-a rândul, au figurat în
programele analitice (curricula) ale şcolii. Va fi vorba,
aşadar, de Făt-Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu
şi de Povestea lui Harap-Alb, basmul de căpătâi al lui
Ion Creangă.
Făt-Frumos din lacrimă a fost publicat pentru prima
dată în revista Convorbiri literare, numerele din 1 şi
15 noiembrie 1870. Un savant al vremii, Lazăr Şăineanu, făcea următoarea apreciere: „Eminescu a mai
scris şi câteva compoziţii în proză: nuvela Sărmanul
Dionis, povestirea Făt-Frumos din lacrimă, acesta din
urmă o adevărată poemă în proză”. În epocă nu s-a
descoperit un prototip folcloric pentru basmul lui Eminescu. Abia în 1961, un lingvist, Teofil Teaha, publică,
într-o culegere dialectală (Graiul din Valea Crişului
Negru), basmul Sfăt frumos crescut di lacrimă, cu un
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subiect asemănător, în linii generale, cu acela din basmul eminescian. S-au putut emite două presupuneri:
una, că Eminescu a auzit basmul de la colegii săi din
acea regiune, pe când era student la Viena; alta, că
basmul scris de Eminescu a ajuns, prin intermediul şcolii, al învăţătorilor, din nou, în circuitul folcloric. Ovidiu
Bârlea pune cumva lucrurile la punct, afirmând:
„Într-adevăr, asemănarea este neaşteptată între două
variante pe care le separă aproximativ nouă decenii de
existenţă, presupusă independentă. Dar tocmai această
asemănare de grad maxim se întoarce împotriva filologilor amintiţi şi dovedeşte că filiaţia este inversă, (s. ns.)
varianta bihoreană fiind tributară lecturii lui Eminescu...
Detaliile amintite dovedesc şi ele cu prisosinţă că varianta bihoreană e ecoul basmului lui Eminescu, publicat prin atâtea cărţulii şi broşuri de popularizare, apoi
prin numeroasele manuale şcolare care au ajuns şi prin
Şteii Bihorului. Iar problema modelului folcloric al lui FătFrumos din lacrimă rămâne încă insolubilă.” (Ovidiu
Bârlea, De la Ion Budai-Deleanu la Lucian Blaga, Ediţie
îngrijită şi introducere de Iordan Datcu, RCR Editorial,
Bucureşti, 2014, pp. 204-206).
Oricum ar fi, schema epică rămâne folclorică, aşa
ca de atâtea ori când e vorba de basmul cult, dar broderia care o umple nu mai păstrează nimic (sau, în orice
caz, diferenţa e enormă) din povestea populară.
Această diferenţă se regăseşte, precumpănitor, la
nivelul stilului. Preocupat aproape exclusiv de acţiune,
povestitorul popular nu acordă atenţie prea mare nici
detaliului portretistic, nici celui peisagistic. Eminescu,
dimpotrivă, zăboveşte îndelung − şi aceasta este o adevărată plăcere romantică − tocmai asupra unor asemenea detalii.
Personajele basmului eminescian sunt amănunţit
portretizate şi prezentate − am zice − pe dinăuntru,
încât putem vorbi de portrete psihologice. (Vezi, de
pildă, portretul împărătesei nebinecuvântate cu prunci
sau al Ilenei plângând, arsă de dorul lui Făt-Frumos.)
La rândul lor, peisajele se bucură de aceeaşi detaliată şi abundentă descriere, într-un stil somptuos, şi
amplifică, cel mai adesea la dimensiuni cosmice, faptele
povestite. Ceea ce înseamnă că Eminescu adaugă stilului verbal, specific basmului popular, stilul nominal,
mai analitic şi deci mai potrivit pentru descrieri. În consecinţă, componentei epice i se adaugă una lirică.
Limbajul, în genere, e la mare distanţă în cele două
basme: cel folcloric, luat global, şi cel eminescian. Formula de început, de exemplu (În vremea veche, pe
când oamenii, cum sunt ei astăzi, nu erau decât în germenii viitorului.) este expresia unei înalte cugetări filosofice, comparabilă cu formulări similare din Sărmanul
Dionis, iar nu modalitatea, echivoc-glumeaţă, a trecerii
din cotidian în fabulos, caracteristică basmului folcloric.
Metafora, rară sau chiar absentă în proza populară,
e, la Eminescu, ca întotdeauna, surprinzătoare: „şerpi
roşii rupeau trăsnind poala neagră a norilor”; „ochii ei
[ai Mumei Pădurii] două nopţi turburi, gura ei un hău
căscat, dinţii ei şiruri de pietre de mori”. Comparaţie,
mult mai des întâlnită în basmul popular, e, la Emi66

nescu, livrescă: „faţa ei [a împărătesei] albă ca o marmură vie”; „tunetul cânta adânc ca un proroc al pierzării”.
În concluzie, transfigurarea motivelor narative folclorice e atât de profundă, încât basmul eminescian mai
păstrează abia o imagine palidă a spiritului popular.
Totul e prefăcut din perspectiva unei viziuni estetice romantice − de fapt, eminesciene − asupra lumii, marcată
în primul rând stilistic, dar nu numai. Perspectiva romantică a fost insistent demonstrată de Ovidiu Bârlea
(Op.cit., pp. 203-206).
Cu Făt-Frumos din lacrimă, Eminescu inaugurează în literatura română, ceea ce s-a numit basmul
cult. Ne întrebăm însă numaidecât: mai există în literatura noastră un al doilea basm cult de aceeaşi factură
a originalităţii? Cum sugerează, de altfel, cumva implicit, George Gană.

*

Povestea lui Harap-Alb a fost publicată pentru
prima oară în Convorbiri literare din august 1877. Basmul rămâne, în esenţă, folcloric prin câteva categorii de
elemente: recuzită motivică (proba bărbăţiei, călătoria,
supunerea prin vicleşug, încercări iniţiatice variate, căsătorie), adjuvanţi, obiecte magice etc. Creangă ni se
înfăţişează aici − mai mult decât în celelalte poveşti ale
sale − ca un povestitor popular ideal, dăruit cu toate însuşirile necesare: memorie excelentă, capacitate imaginativă, putere asociativă, talent interpretativ. Toate
aceste însuşiri îl ajută în crearea unui basm care, dată
fiind situaţia excepţională că-l şi scrie, numai în aparenţă este improvizat. Memoria îl ajută să valorifice, selectiv, întregul depozit de basme auzite cândva; forţa
imaginativă, să-şi reprezinte scenele narative în dinamica lor cea mai potrivită; puterea asociativă, să aleagă
şi să combine motivele; talentul interpretativ, să fie el
însuşi.
Diferenţe dintre basmul lui Creangă şi prototipurile
sale populare sunt identificabile în detalierea episoadelor, comentariul filosofico-moralizator, limbaj, tratamentul fantasticului, erudiţia paremiologică, tenta comică
(umoristică) etc.
Ce rezultă din examinarea atentă a acestor particularităţi?
Acţiunea e, într-adevăr, prezentată în amănunt, cu
răbdare epică, nu global şi grăbit. Nu e însă vorba de
amănunte care să ducă la descriere, ci la detalii ale acţiunii, ceea ce face ca un anume episod din dinamica
povestirii să fie perfect decupabil din ansamblu, adică
să aibă o „personalitate”, o „individualitate“ narativă proprie. Toate acestea se fac în cea mai curată limbă populară: nu e nimic livresc nici în limbaj, nici în
mentalitate (în modul de a gândi o întâmplare, un personaj etc.), nici în atitudinea faţă de cele povestite. Comentariul filosofic moralizator nu aparţine mai niciodată
naratorului, ci personajelor acţiunii. El este, altfel spus,
montat în angrenajul narativ, nu vine din afara lui: e o
emanaţie a acestuia. Calul proclamă, în locul omului,
atitudinea curajoasă în faţa vieţii: „Omul e dator să se
lupte cât a puté cu valurile vieţii, căci ştii că este o
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vorbă: «Nu aduce anul ce aduce ceasul»”. Craiul dă expresie mâhnirii tuturor părinţilor dezamăgiţi de copiii lor:
„Din trei feciori câţi are tata, niciunul să nu fie bun de
nimic?! Apoi, drept să vă spun, că atunci degeaba mai
stricaţi mâncarea, dragii mei... Să umblaţi numai aşa,
frunza frăsinelului toată viaţa voastră şi să vă lăudaţi că
sunteţi feciori de craiu, asta nu miroase a nas de om.”
Când aceste comentarii vin din partea naratorului
(„Lumea asta e pe dos, toate merg cu capu-n jos; puţini
suie, mulţi coboară, unul macină la moară. Ş-apoi acel
unul are atunci în mână şi pânea şi cuţitul şi taie de
unde vré şi cât îi place, tu te uiţi şi n-ai ce-i face. Vorba
ceea: «Cine poate oase roade; cine nu, nici carne
moale».”) ele sunt aşa de fireşti, încât nu par deloc a
veni din partea celui care spune povestea, ci direct din
depozitul inepuizabil al experienţei omeneşti.
Categoria fantasticului sare oarecum din tiparele folclorice, neavând aproape nimic convenţional: ea se particularizează, se mulează pe mentalitatea, uşor sceptică
şi dispusă să persifleze toate cele, a unei comunităţi arhaice cu individualitate identificabilă, în speţă cea moldovenească, şi chiar mai mult, humuleşteană. Dar şi
aici Creangă trebuie văzut ca exponent al acestei comunităţi, aşa cum ne convinge tot restul operei sale.
Însă, după cum un basm popular auzit din gura unui
povestitor nu poate fi imitat prin repovestire − cel mult
poate fi mimat −, tot aşa şi basmul lui Creangă nu poate
fi repovestit, fără ca ceva din farmecul lui (identificabil
în arta povestirii, particularităţile fantasticului, nota comică, toate personalizate în stilul narativ al povestitorului genial care a fost Creangă) să nu se piardă.

*
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În 2008, apărea, în colecţia „Opere fundamentale”,
coordonată de acad. Eugen Simion, a Academiei Române, antologia Basme populare româneşti (Fundaţia
Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, vol. I-II, 929904 p.), sub îngrijirea lui Iordan Datcu, Nicolae Constantinescu şi A.Gh. Olteanu, Studiu introductiv de profesor
universitar dr. Nicolae Constantinescu. Antologia conţine un număr de 149 de basme, grupate pe tipuri de
variante în jurul unui basm-titlu ales din colecţia Petre
Ispirescu. Ultimul basm al antologiei, constituind, „singur”, „grupa” XXXIX, este Tinereţe fără bătrâneţe şi
viaţă fără de moarte, probabil pentru că este un basm
atipic faţă de trama epică a basmului fantastic românesc, în care, eroul murind, poate sugera finalizarea
unui ciclu uman. „Alegerea colecţiei Ispirescu – ni se
spune în Notă asupra ediţiei − pentru basmele-titlu a
fost motivată de câteva criterii, deopotrivă subiective şi
obiective”: 1. notorietatea colecţiei: mai toată lumea a
auzit de Ispirescu şi basmele lui (precum nemţii se raportează la colecţia Fraţilor Grimm, românii îl au pe Ispirescu); 2. talentul înnăscut de povestitor al
„tipografului”, vădit în coeziunea şi coerenţa motivelor
narative în repovestirea, pe hârtie, a fiecărui basm;
3. varietatea tipologiilor, mai toate basmele care au constituit fondul de selecţie al antologiei găsindu-şi corespondenţe în variantele din colecţia Ispirescu.
Aparatul de sprijin al antologiei conţine o Cronologie
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(pp. LXI-LXXXIII) care arată deopotrivă „desfăşurarea
apariţiei principalelor colecţii de folclor şi a studiilor despre basm, şi consemnează datele absolute (anii de naştere, anii morţii) ale principalilor colecţionari de basme
şi ale celor mai importanţi autori de studii despre acest
gen al prozei populare”; Bibliografia culegerilor, colecţiilor şi antologiilor care au stat la baza selecţiei basmelor (pp. LXXXIX-XCIII); un Glosar de circa 600 de unităţi
lexicale (vol. II, pp. 725-748); 145 p. conţinând excerpte
de Repere critice (vol. II, pp. 751-895); în fine, o bibliografie cu Alte opinii despre basm (vol. II, pp. 896-900).
Autorul Studiului introductiv trece în revistă, exhaustiv, problematica basmului. Se cuvin reţinute câteva aspecte. Basmele ţin pasul cu tehnica modernă în ceea
ce priveşte comunicarea şi transmiterea lor. „În timpurile
moderne − afirmă Nicolae Constantinescu −... pot fi ascultate la radio, dramatizate şi însoţite de efecte sonore,
pot fi vizionate, sub formă de diapozitive, de diafilme...,
mai nou ca filme cu actori sau de animaţie, în sălile de
cinematograf sau la televizor, pe CD-uri ori pe DVD-uri,
sau transformate în jocuri pe calculator pline de suspans şi de dramatism.” (p. VI). În acelaşi timp, basmul
se supune procesului de transformare impus de prefacerile social-istorice: „basmul − unitar şi ferm în structurile sale − se transformă neîncetat, în raport cu locul
şi cu timpul, cu aceia care îl povestesc şi chiar cu aceia
care îl ascultă, poate şi cu aceia care îl citesc.” (p. IX)
Se insistă asupra stabilităţii structurale a basmului,
care îi asigură longevitatea: „Schema epică dominantă
de o logică narativă infailibilă dă basmului stabilitate,
ajută la transmiterea şi la conservarea lui şi atrage, ca
orice lucru bine cunoscut, asumat, atenţia ascultătorilor,
dornici să verifice ceea ce ştiu şi să afle, dacă se poate,
ceva nou. Alăturarea vechiului cu noul, combinaţia dintre déjà vu şi inedit, împletirea dintre un schematism
s-ar putea zice rigid şi o libertate nebănuită îi asigură
perenitatea, eternitatea chiar.” (p. LVIII)
Concluzia Studiului introductiv se cristalizează în
convingerea că basmul va continua să suscite un interes constant. Ea se bazează pe împrejurarea că evoluţia acestuia i-a asigurat o perpetuă racordare la
mijloacele de comunicare şi transmitere moderne. Între
ele, un loc primordial îl ocupă textul literar care garantează poveştii − orale cândva – o „re-lectură epurată de
naivitatea de a crede că basmele se adresează în exclusivitate copiilor, lipsită de infatuarea de a le socoti
creaţii minore, fără superficialitatea de a le socoti vetuste, nişte relicve depozitate în lada de zestre a bunicii
ori în cutia cu înscrisuri vechi ale lui tata-mare, ci − dimpotrivă − cu convingerea că în straturile succesive pe
care le conservă în textura lor se ascund lumi ale imaginarului germinate în epoci revolute, dacă nu geologice, în orice caz foarte vechi, alături de sensibilitatea
transmiţătorilor, oameni ai timpurilor moderne, trecuţi
uneori prin şcoli şi în orice caz prin atât de importanta
şcoală a vieţii, prin războaie, secetă, schimbări de regimuri politice, tribunale, închisori, prizonierat etc.”
(p. LIX)
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Victor Ravini

DACĂ CIOBANUL DIN MIORIȚA
A FOST SAU N-A FOST OMORÂT
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oglindită în teatru sau în ritualuri. Omul în realitatea cotidiană face ceva (works), iar în teatru și ritualuri joacă
(plays). Acțiunea reală este dirijată de necesitate economică și raționalitate, pe când cea teatrală sau rituală
e fantezie. Acțiunea adevărată este la modul indicativ.
Cea neadevărată e la modul conjunctiv sau optativ și
exprimă sentimente sau dorințe, spre deosebire de atitudinile cognitive, care implică o acțiune rațională.
Modul conjunctiv, optativ și condițional sunt moduri prezumtive, care exprimă o acțiune virtuală și neîndeplinită.
Pornind de la V. Turner, eu clasific variantele Mioriţei,
după modul verbului referitor la omorul ciobanului:
- mioara, cântărețul, ucigașii sau ciobanul vorbesc
de un omor viitor, iar verbul este la modul prezumtiv –
uciderea e părelnică și nu a avut loc
- ciobanul poruncește la modul imperativ să fie ucis
– omorul nu se efectuează niciodată
- cântărețul vorbește de omor la indicativ trecut –
faptul e împlinit.
Primele două categorii concordă cu ceea ce spune
Dumitru Caracostea, care respinge istoricitatea acțiunii
din poezie; cu Victor Kernbach, care se îndoiește că
Mioriţa ar fi o poveste despre un omor îngrozitor; cu
Al. Amzulescu, care spune că moartea ciobanului poate
fi o moarte rituală simbolică, un rit de inițiere pentru ciobani, și cu Ion Filipciuc, care afirmă că „Ciobanul din
Miorița nu este o victimă, ci un ales, un sol, un reprezentant al comunității”.
Într-o variantă mai veche, ciobanul cere el însuși să
fie ucis de trei ori: la răsăritul soarelui, la amiază și la
apus. Numai la teatru sau într-un ritual simbolic poate
cineva să fie ucis de trei ori. El mai cere să fie îngropat
de trei ori la rând, în diferite locuri și să nu pună pământ
peste el, iar el va cânta din fluier pentru oile sale. Cine
a mai pomenit să fie careva îngropat de trei ori la rând
în aceeași zi? Și fără să fie acoperit cu pământ? Niciun
etnolog n-a mai întâlnit un asemenea obicei. În altă variantă, doi ciobani îl vor omorî cu securi și cu topoară și
PRO

De unde vine disprețul unora față de ciobanul din
Miorița? De ce este ponegrit? Austriacul Leo Spitzer a
afirmat că Miorița este „una dintre marile opere clasice
ale literaturii universale”. De ce vor unii să excludem din
manualele școlare și să dăm uitării cea mai frumoasă
poezie creată de strămoșii noștri? Este poemul nostru
național, de talia Luceafărului lui Eminescu. De ce îl ponegresc unii chiar și pe cel mai mare poet al nostru? În
ce țară s-a mai pomenit așa ceva? Cine se atinge de
Miorița și de Eminescu ne dușmănește pe noi, toți românii. Mi-a spus un suedez că îl cam poți înjura pe
român de orice, dar să nu-l înjuri de Eminescu, că până
aici ți-a fost. Pentru că Eminescu și Miorița sunt sufletul
românului.
Adelaïde Filleul, marchiză de Souza-Botelho et caetera, a fugit din Franța ca să nu-i taie gâtul ghilotina, ca
soțului ei. A ajuns la Londra fără niciun ban și s-a apucat
să scrie cărți, ca să aibă din ce trăi. Cărțile ei au avut
un succes uriaș, a devenit atât de cunoscută, încât a
tras sforile la cel mai înalt nivel diplomatic și a exercitat
o putere neoficială asupra mai multor țări, de la Lisabona până la Moscova. Talleyrand, vulpoiul suprem al
acelor vremi tulburi, a întrebat-o care era optimismul absolut. Această femeie, cu o asemenea capacitate intelectuală, ale cărei cărți se reeditează mereu și se vând
bine chiar și azi, a dat vulpoiului un răspuns pe măsura
lui: „A își începe testamentul astfel: Dac-o fi să mor.”
(Commencer ainsi son testament: Si par hasard je
meurs). La fel își începe testamentul ciobanul nostru din
Miorița. Probabil că Jules Michelet și toți ceilalți întristați
nu cunoșteau aceste vorbe ale celebrei scriitoare, când
au spus că ciobanul este pesimist. Cercetarea anterioară a neglijat conjuncția condițională dacă și faptul
că ciobanul pune verbele la condițional și conjunctiv,
moduri prezumtive.
Antropologul scoțian Victor Turner arată că aspectul
modal al verbului este hotărâtor în comunicare. El analizează deosebirea dintre realitatea cotidiană și viața
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cu bolovani de moară. Trei substantive la plural, cel
puțin șase obiecte, pentru doi ucigași. În alta, cu nouă
topoare. De ce așa multe arme pentru doi ucigași? În
Baltagul lui Sadoveanu era suficient un singur baltag,
dar acolo era o ucidere adevărată. În Miorița nu poate
fi vorba de o ucidere reală, ci de o punere în scenă.
Moartea și îngroparea ciobanului sunt scene de teatru,
cu sensuri simbolice sacre, unde el este regizorul și actorul principal.
Numărul de 9 topoare din Miorița (varianta CXCIII
versul 7, pag. 651 din antologia lui Adrian Fochi, culeasă în Munții Apuseni) coincide cu numărul de 9 topoare din bronz descoperite lângă Iași de către Cezar
Cioran în 2015. Topoarele „acestea erau așezate în
cerc, ca niște raze solare, ceea ce sugerează o dispunere cu o semnificație ritualică, masculină”, spune Daniel Roxin, citând-o pe arheologa Senica Țurcanu, șefa
Muzeului de istorie a Moldovei http://www.cunoastelumea.ro/descoperire-arheologica-de-exceptie-in-iasi9-topoare-din-bronz-vechi-de-3-500-de-ani-vide/
Miorița prezintă un simulacru de ucidere, mimesis,
ca la teatru sau ca la un ritual. Aceeași moarte simbolică
a eroului principal are loc și în jocul călușarilor, moment
eliminat din spectacolele coregrafice de azi. Doar în câteva variante omorul este la indicativ trecut, însă ciobanul e reînviat de mama lui. Asemănarea cu alți eroi
mitologici, din alte culturi, este evidentă. Cercetătorii
care au făcut comparații cu Călușul sau cu mituri asemănătoare din alte culturi au fost discreditați fără drept
de apel.
Poemul se încheie cu vorbele ciobanului. Așadar,
după ce ne-a spus poezia și ne-a lăsat cu gurile căscate, el revine la oile sale și pleacă cu ele la păscut.
Este evident că ciobanul din Miorița nu a fost ucis. Toată
acțiunea se petrece în imaginația lui. El ne povestește
viziunea sa poetică despre o eventualitate – care nu are
loc – și ce crede el că ar putea zice mama lui. G. Călinescu și încă alții ne-au atras atenția că Miorița este un
mit, nu o relatare despre o întâmplare concretă. Însă
unii cercetători i-au desconsiderat pe Călinescu și pe
ceilalți și au afirmat că poemul descrie o crimă adevărată. Cum a putut să fie mai apropiată de înțelegerea
celor mai fini intelectuali crima, decât poezia? De la
Ovid Densusianu și până la Mircea Eliade, mulți au confundat poemul multimilenar și de o frumusețe poetică
ce a uimit Occidentul, cu un fapt divers de la ziar. Academicianul Romulus Vulcănescu afirmă că „variantele
care se referă la o culpă reală și justă nu comentează
moartea ciobanului, ci o consemnează pur și simplu, ca
un fapt divers” (Etnologie juridică, Editura Academiei,
1970, p. 221). El argumentează pe larg că ciobanul e
condamnat la moarte pe drept sau pe nedrept, pentru
unsprezece crime.
În Miorița nu poate fi vorba de o ucidere cu implicații
juridice. Cuvântul lege apare în sumedenie de variante
ale Mioriței din antologia lui Adrian Fochi, a lui Virgil
Medan sau alte antologii și s-a crezut fără temei că are
sens juridic. Celebrități universitare, prea conștiente de
superioritatea lor față de restul lumii, nu s-au gândit să
caute în orice dicționar român-român și să vadă că lege
are două sensuri, unul religios – mai vechi și unul juridic
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– mai nou. În toate textele vechi, la clasicii noștri sau la
autori mai apropiați de noi, ca Dan Deșliu, lege are un
sens religios. În cultura populară, orală, lege este atestat numai cu sens religios și niciodată cu un sens juridic.
Deci, cauza și scopul uciderii în Miorița nu pot să fie juridice, ci religioase.
Este de mirare că Mircea Eliade a acceptat întru
totul interpretarea juridică a lui Fochi și a lui Pál Erdös.
Eliade ignoră ce a spus Călinescu și exclude că Miorița
ar fi un mit. Nu e nevoie să avem cine știe ce studii superioare ca să vedem singuri că ciobanul din Miorița nu
poate fi un personaj concret, ci un personaj literar, exponent al bunătății și perfecțiunii omului în general. El
este un erou din mitologia precreștină a strămoșilor
noștri, ce trece printr-un ritual tradițional, sacru, ezoteric, de inițiere a ciobanilor în tainele psihicului uman și
ale universului, așa cum le înțelegeau oamenii pe
atunci.
Confundarea mitologiei arhaice cu realitatea de la
tribunalele din zilele noastre a dus la regretabila răstălmăcire a poemului. Erudiți îngropați în cărți și cu dispreț
pentru originea țărănească a culturii noastre
strămoșești au crezut că străbunii noștri erau proști, incapabili de a crea metafore și alegorii poetice. Au citit
Miorița cu ochelari opaci, afumați de fumurile renumelui
lor, iar tot ce este luminos și înălțător în Miorița au văzut
ca întunecos și tragic. În acest fel ni s-a băgat pe gât o
înțelegere pe dos a Mioriței, cum că ar fi vorba de o
crimă murdară, ciobanul ar fi peisimist, resemnat, un
laș, incapabil să se apere ca Toma Alimoș. Au încercat
să ne facă PNL (programare neuro-lingvistică), să nu
mai fim ca Toma Alimoș, Corbea sau Iancu Jianu, ci să
stăm cuminți în banca noastră, ca să fim slugă la dârloagă. Concepția că Miorița ar fi dăunătoare individului
și națiunii este falsă. Dăunătoare individului și națiunii
este interpretarea greșită a Mioriței, din partea unor
savanți orbiți de propria lor strălucire. În apărarea lor,
pentru că îi stimez, aș zice că nu își dădeau seama de
aberațiile pe care le-au scris.
Străbunii noștri nu puteau să fie proști sau răuvoitori,
ca să creeze și să ne lase moștenire nouă, strănepoții
lor, un poem nociv, așa cum au afirmat unii sau alții. Nocive și răuvoitoare sunt teoriile unor celebrități prea mari
ca să mai respecte vreun cadru teoretic și vreo metodologie de cercetare adecvată. Singura lor metodologie
a fost părerismul, iar cadrul teoretic a fost bunul lor plac.
Nu s-au bazat pe nicio lucrare neutră de referință, ci
doar și-au atacat rivalii. Au înțeles totul anapoda, în
lipsă de orice alte idei. Au pus pe seama ciobanului și a
tuturor românilor propriile lor frustrări, spaime, defecte
de caracter și deruta lor existențială. Doctrina cu care
ne-au mințit încă de pe băncile școlii l-a făcut pe Nichita
Stănescu să creadă că Miorița ar fi școala tristeții noastre naționale. Noi nu avem vreo tristețe națională, oricât
de triști am fi unii dintre noi câteodată. Nu Miorița este
școala tristeții noastre naționale, ci școala interpretărilor
tenebroase, confuze și contradictorii, păguboase, pe
care ni le-au injectat unii dintre cei mai străluciți intelectuali. Cercetători, pe care îi respect, au încercat să cenzureze pasaje întregi și ne-au propus să aruncăm la
gunoi cele mai frumoase și mai emoționante versuri din
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Miorița. În ce scop? Ei știau mai bine decât oricine că
știința nu dă voie cercetătorilor să modifice textul cercetat. Cam prea mulți au atacat în fel și chip acest poem
străbun. Nu putem ști dacă exegezele lor vătămătoare
au fost o strategie premeditată sau inconștientă de a
pângări cea mai luminoasă creație a folclorului nostru
și să înjosească astfel identitatea noastră națională, de
care le-o fi fost rușine. În toată bibliografia la Miorița nu
am găsit cuvântul țăran. Nu avem de ce să ne fie rușine
că ne tragem din țărani sau din ciobani, ci ne putem
mândri. Sunt cele mai onorabile meserii, la baza oricărei
civilizații. Eliade se codește să foloseasă cuvântul cioban și zice păstor, ceea ce pentru Miorița este inadecvat, deoarece acest cuvânt a pătruns din latină în
română cu sensul de conducător religios și abia în vremuri moderne a fost extins de către orășeni la sensul
de cioban.
Nu poate fi vorba în Miorița de un sacrificiu uman
sângeros, ci de un ritual tradițional sub formă teatrală,
un obicei ce se repetă an de an. Cele mai vechi și mai
bine păstrate variante ale Mioriței sunt colinde. Acestea
se cântă în cor în ograda fiecărui gospodar, ca să-i
ureze trai bun și belșug în noul an. De la o casă la alta,
ciobanul din Miorița primește numele bărbatului care e
nădejdea familiei și care astfel devine personaj în text.
Țăranul respectiv primește rolul eroului mitologic, ce se
sacrifică ritual și se unește cu natura divinizată, pentru
a o reînvigora cu forța sa. El ascultă cu mândrie ceea
ce i se cântă lui. Dacă în Miorița ar fi vorba de o ucidere
adevărată, ce familie i-ar mai fi primit pe colindători să
le ureze moartea bărbatului care e capul familiei? Ar fi
azmuțit câinii pe ei. Savanții nu au înțeles ceea ce orice
țăran analfabet și cu palmele crăpate înțelegea. Vorba
veche din bătrâni: „Unde e carte multă, e și prostie
multă”.
Savanți, pentru care am tot respectul, au vrut să ne
convingă că e vorba de o crimă adevărată. Nu au văzut
că poemul prezintă o visare poetică. Au refuzat cu inexplicabilă îndârjire să accepte că totul e simbol, metaforă
și alegorie cu multiple înțelesuri abstracte, luminoase și
sublime. Mulți savanți l-au ignorat pe Călinescu și au
tras concluzii pripite, aberante, jignitoare pentru demnitatea de român. Nu și-or fi dat seama că astfel ei calomniază și insultă propria nație? Pentru apărarea lor,
am arătat în carte că interpretările contradictorii și lipsite
de logică pornesc de la o documentare insuficientă,
deficiențe metodologice, evaluări clasificate eronat și
definiții greșite. Nu pot ști din ce cauză au încercat să
ne îndoctrineze cu interpretări false și otrăvite ale
Mioriței. Nu știu nici în ce scop.
Mioara îi spune ciobanului să-și cheme un câne, cel
mai bărbătesc și cel mai frățesc. Deci cel mai… dintre
mai mulți. Pluralul e clar. Încă de la început ni se spune
că el are câini mai bărbați, la plural. Dacă ar fi fost vorba
să cheme câinele ca să îl apere de cei doi ucigași, de
ce să-și cheme numai un câine și nu toți câinii? Oricine
știe că nici cel mai viteaz câine nu poate face față, când
are de luptat cu doi adversari. Înseamnă că nu este
vorba să-l apere, ci e vorba de altceva. O mioară năzdrăvană nu poate vorbi despre un câine adevărat. Cine
a mai pomenit vreo operă literară în care animale fabu70

loase vorbesc cu sau despre animale reale? Dialogul
ciobanului cu mioara este un monolog interior. Mioara
este alter-egoul său. Mioara e o metaforă ce poate simboliza acea parte din sufletul omenesc pe care
C.G. Jung o numește Anima, adică partea feminină a
sufletului fiecărui om, iar câinele simbolizează Animus,
partea masculină.
Toată acțiunea din Miorița se petrece în peisajul
lăuntric, psihologic al ciobanului și este proiectată asupra peisajului exterior, geografic. Autorii anonimi ai
Mioriței amestecă imagini interne și imagini externe, cu
aceeași măiestrie derutantă ca și Dante, Petrarca,
Omar Khayyam, Baudelaire sau alți scriitori celebri ai literaturii culte, la care farmecul este că autorul reușește
să ne vrăjească cu confuzia dintre realitate și fantezie,
încât luăm abstracțiunea din poezie drept adevăr concret, în așa fel încât ne trec fiorii, ne transpunem în
situația eroului principal și ne identificăm cu el. Baudelaire ne face să ne transpunem în situația unui albatros
cu penele smulse, iar savanții noștri nu s-au putut transpune în situația personajului principal din Miorița și l-au
înțeles cum l-au înțeles. Au confundat sensul luminos
al poemului cu o crimă murdară, iar înălțătoarea lui
experiență sufletească cu lașitatea și ce au mai scornit
ei.
Moartea, îngroparea și nunta cosmică a ciobanului
se repetă simbolic, în colinde la început de an, iar în
unele variante la Sf. Ilie. Ciobanul moare simbolic, la fel
ca atunci când apostolul Pavel spune că el moare în fiecare zi, pentru a se uni cu Dumnezeu și recomandă
credincioșilor să facă și ei la fel. Multe alte personaje
celebre din civilizația altor popoare au efectuat
experiențe psihologice de extaz poetic sau religios și
sunt bine analizate de știința religiei. Alegoria morții și
alegoria nunții cosmice sunt două alegorii diferite, nu
pot fi termenii unei singure alegorii, cum s-a crezut în
baza unei clasificări și a unei definiții greșite. Ambele
alegorii sunt bine-cunoscute în istoria literaturii universale și în fenomenologia religiilor. Ciobanul moare simbolic pentru a se uni cu divinitatea adorată, zeitatea
feminină din ceruri sau care în alte variante apare pe
munte ca o fată împodobită cu simboluri solare ori lunare, care este o divinitate, iar nu o nimfomană, cum a
crezut cercetarea anterioară. Este vorba de o hierogamie, adică bineștiuta unire a sufletului omului cu o divinitate cerească, o stare de fericire, cu senzația de
nemurire și că timpul s-a oprit în loc. Ciobanul din
Miorița a reușit, cu îndrumarea spirituală a mioarei
(alter-egoul său), ceea ce n-a reușit Gilgamesh îndrumat de Utnapishtim și nici Faust al lui Goethe cu ajutorul
lui Mefisto (tot un alter-ego).
Multe alte argumente din cartea Mioriţa – Izvorul nemuririi arată că poemul nostru național folosește
aceleași procedee de tehnică literară și are același
conținut de idei sublime, comparabile cu cele mai valoroase opere din literatura universală. Avem datoria să
denunțăm totalitarismul din știință și să repunem Miorița
pe piedestalul pe care au pus-o de la început traducătorii străini și de unde câțiva dintre erudiții noștri au trântit-o în noroiul în care au încercat să ne împingă și pe
noi toți, cu strămoși cu tot și cu toată țara.
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G.T. KIRILEANU ȘI TITU MAIORESCU
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Istoric și filolog, etnolog, sociolog, editor al operei lui
Ion Creangă, bibliofil, G.T. Kirileanu (1872-1960) s-a bucurat de preţuirea unui mare număr de personalităţi, de
cele mai diverse preocupări știinţifice. El însuşi i-a preţuit cu deosebire pe Titu Maiorescu și pe Nicolae Iorga.
Pentru cel dintâi, respectul şi l-a declarat până la sfârşitul vieţii sale. Într-o scrisoare din 10 ianuarie 1903, i-a
mărturisit lui Maiorescu: „... m-am adăpat de când m-am
trezit, cu sufetul la apa pururea vie a izvoarelor activităţii
d-voastră, fie pe tărâmul criticii literare, fie pe al învăţământului universitar, fie pe al activităţii politice. Și totdeauna găsesc mare desfătare, multă mângâiere și
întărire sufletească pe filele ce cuprind cugetările şi luptele d-voastră.“ Preţuirea pentru Maiorescu este indiscutabil legată de preţuirea Junimii. El se
autocaracterizează junimist cu mai multe formule: când
„ucenic al Junimii şi al lui Titu Maiorescu”, când „junimist
cu pecete ţărănească”. A intrat în autocaracterizarea sa
ca junimist şi alte considerente: a corespondat cu Maiorescu și cu junimiști din prima generație, precum
S. Mehedinți, P.P. Negulescu, I.Al. Brătescu-Voinești și
I.A. Rădulescu Pogoneanu, a colaborat la revista „Convorbiri literare”, una dintre colaborările sale, De la ţară,
apărând în nr. 2 din 1910, închinat lui Maiorescu la împlinirea vârstei de 70 de ani. Maiorescu i-a încredinţat
manuscrisele creaţiilor Harap-Alb şi Povestea lui Ionică
cel prost; Kirileanu i-a dăruit marelui critic un preţios document: vechea legiuire a Basarabiei dată de Alexandru
I în 1918, neamintită de Zamfir Arbore în cartea sa; Maiorescu a citit, în cadrul Secţiei Literare a Academiei Române, scrisoarea prin care Kirileanu propunea tipărirea
de Academie a unei colecţii de folclor a învăţătorului
Al. Vasiliu-Tătăruşi. În alte însemnări revine asupra relaţiilor sale cu Junimea. Într-o însemnare din 1951 mărturiseşte că, elev la Școala de învăţători „Vasile Lupu”
din Iaşi, a făcut, într-o vreme, pe socialistul, însă odată
cu angajarea sa pe un post de custode la Biblioteca
Centrală l-au preocupat „lecturi istorice şi junimiste,
trăind în apropierea profesorilor mei C. Meissner,
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Al. Philippide, Matei Cantacuzino, m-am schimbat
într-un junimist cu pecete ţărănească, așa cum sunt și
astăzi”. Auzindu-l prezentându-se consecvent ca junimist, prieteni apropiaţi i-au cerut să se explice. O precizare în acest sens a făcut într-o scrisoare către Mihai
Lupescu. Având presantă nevoie, în preocuparea sa de
a descoperi scrierile politico-economice ale lui Eminescu, îi trebuia colecția ziarului „Timpul” pe perioada
1877-1883. S-a dus la Maiorescu și acesta l-a îndreptat
spre Nicu Filipescu. A fost momentul când l-a cunoscut
pe Maiorescu. Atunci marele critic i-a dăruit câteva foi
pe care erau scrise, de mâna fiicei lui Maiorescu, multe
moldovenisme explicate de Ion Creangă însuși. Aceste
foi – scrie Kirileanu – „vor fi temelia glosarului nostru și
cu ele îi voi da la cap lui Chendi”. Ilarie Chendi alcătuise
o ediţie neprofesionistă din opera autorului Amintirilor
din copilărie. A scris un articol critic în revista
„Șezătoarea” despre ediţia criticului literar Ilarie Chendi.
Într-o scrisoare, semnată „Ghiţă junimistul cel pribeag”,
apreciază astfel onoarea pe care i-a făcut-o primindu-l
Titu Maiorescu: „Ei vedeţi cum primesc și ajută ai noştri
până și pe cel mai neînsemnat membru ca mine”. N-a
fost singura dată când l-a primit Titu Maiorescu la masă.
A scris, totdeauna elogios, despre Maiorescu, atât
cât a trăit acesta, cât și după ce el a trecut la cele
veșnice. Când poetul Alexandru Vlahuță l-a acuzat,
într-o conferinţă la Ateneul Român, pe Maiorescu că a
câștigat bani de pe urma tipăririi poeziilor lui Eminescu,
la Socec, marele critic l-a rugat pe Kirileanu să răspundă acuzatorului. Kirileanu a publicat articolul, însă
Vlahuţă a răspuns în aceeași notă cu ceea ce afirmase.
A răspuns critic mai multor publiciști care criticau și
pe Maiorescu și Junimea. Când, în 1936, Radu Dragnea a recenzat, în „Curentul”, sub titlul Junimismul faţă
de Eminescu, cartea lui Nicolae Roșu, Dialectica naţionalismului, Kirileanu i-a dat următoarea replică: „Eu,
care am trăit în spiritul Junimii și în apropierea lui Maiorescu, îmi pot da seama de neadevărurile care se scriu
astăzi, tocmai pentru a se ponegri personalitatea celui
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mai mare om de cultură pe care l-a avut România.
T. Maiorescu a avut grijă de Eminescu iar membrii Junimii l-au apreciat”. La 10 februarie 1943, invitat de poetul Adrian Maniu, a vorbit la Radio despre Ineditele lui
Eminescu, iarăşi prilej de a-l elogia pe Maiorescu: „Se
știe câtă grijă a avut faţă de Eminescu, atât pentru studiile lui în străinătate, cât şi în ce privește opera sa literară și greutăţile prin care a trecut. Dar grija de a păstra
cu sfinţenie manuscrisele lui Eminescu și a le depune
la Biblioteca Academiei Române va rămâne printre marile fapte ale lui Titu Maiorescu pentru cultura românească.” Între aberaţiile scrise în anii când Maiorescu
a fost pus la zid de comentatori proletcultiști, este amintită aberanta propoziție ultimativă a Georgetei Horodincă: „Adio, domnule Maiorescu!” Ceva similar a scris
criticul Savin Bratu, în serialul Fantoma lui Titu Maiorescu, din „România literară”, aprecieri care l-au oripilat
pe Kirileanu: „Nimic, dar absolut nimic nu poate fi folosit
din desueta critică maioresciană”. A suferit cumplit văzând că statuile lui Maiorescu de la Bucureşti și de la
Iași au fost înlăturate, când numele marelui critic a fost
înlocuit din titulatura Seminarului pedagogic de pe lângă
Universitatea București cu acela al lui... Vasile Cristescu, a făcut o întâmpinare la generalul Ion Antonescu
pentru repararea marii greşeli. A fost foarte surprins
când într-o ediție a sa din opera lui Ion Creangă, apărută la ESPLA, a fost cenzurat, din mica prefață, numele
lui Maiorescu.
Kirileanu a avut, cu privire la scrisul său, două opinii,
cumva contradictorii, în primul rând aceea pe care i-a
comunicat-o lui Titu Maiorescu, în 1908, că este „greoi
la scris și mai cu samă la tipărit”. Ceva similar i-a spus,
în 1952, lui S. Mehedinţi, că mintea lui „nu-i făcută să
poată zbura în înălţimi pentru studii și sinteze literare și
că de aceea cu modestie trebuie să mă mărginesc la
cercetări de amănunt, care să poată fi de folos altora”.
Cel care a făcut mărturisirile de mai sus a publicat monografia localității Broșteni, pe care Titu Maiorescu a recomandat-o să fie folosită de Dicţionarul Limbii
Române, iar Nicolae Iorga a lăudat-o astfel: „...dacă o
vei lua în mână nu se poate să n-o citești până la sfârșit.
Sunt acolo știri istorice, note despre gospodăria cea
veche și cea nouă, elemente de limbă, de cultură, cu
totul necunoscute. Limba este a scrisului lui Creangă.
Monografia nu poate fi întrecută.” Cel care a fost, între
anii 1909 şi 1930, bibliotecar al Casei Regale, iar între
anii 1930-1935, membru în secretariatul Fundaţiei Ferdinand I, la Iași, a cunoscut o mulţime de personalităţi,
miniştri, scriitori, artiști, precum și mulţi oameni simpli
care veneau să ceară ajutor de la Casa Regală, a scris
un jurnal, care, când va fi tipărit integral, se va dovedi a
fi opera vieţii sale. Era conştient de utilitatea jurnalului
ca gen, convingere ce se degajă dintr-o însemnare din
30 decembrie 1911: aflat acasă la Titu Maiorescu, unde
se găsea și Al. Marghiloman, acesta l-a întrebat pe marele critic ce obiceiuri are guvernul de Anul Nou în legătură cu Casa regală. „Ș-atunci s-a văzut – continuă
Kirileanu – de ce folos e jurnalul său, la care se ducea
deseori. Și ne-a adus caietul 28, arătând foloasele jurnalului. Viaţa noastră e lucrul cel mai interesant. Dacă
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scrii lucrurile, întâmplările vieţii, îţi dai seama mai bine
de ele și se întipăresc mai bine în memorie, de unde
mai multă consecvenţă în viaţă și continuitate. Firul vieţii
e mai hotărât.”
O secțiune în scrisul lui Kirileanu, cu care se mândrea: „Nu-s scrib oarecare, căci în viața mea am alcătuit
scrisori și cuvinte regale”. Se referă la conferințele
scrise, când era bibliotecar al Casei Regale, pentru regele Carol I și pentru Ferdinand I, pe care aceștia le-au
rostit cu diferite ocazii.
O serie de scriitori s-au exprimat asupra jurnalului și
numeroaselor însemnări ale lui Kirileanu. Ne rezumăm
la acelea scrise de Şerban Cioculescu, sub titlul Însemnări în marginea „Jurnalului” lui G.T. Kirileanu, apărute
în volumul G.T. Kirileanu sau viaţa ca o carte. Mărturii
inedite, ediţie îngrijită și cuvânt înainte de Constantin
Bostan (Editura Eminescu, 1985, pp. 124-128), în care
sunt subliniate calităţi ale omului Kirileanu: „nesfârșita
lui bunătate”, „dragostea lui de poporul din mijlocul căruia se ridicase, ca fecior de ţărani”, „gingășia sufletească și pudoarea”, „onestitatea sa intelectuală, care-i
dicta să-și spună părerile oricând, fie și în contradicţie
cu puternicii zilei”.
Dorim însă să remarcăm câteva caracteristici ale
Jurnalului și ale însemnărilor, și anume surprinderea
unor situaţii, întâmplări, note specifice ale celor pe care
i-a văzut, replici memorabile. Cu un citat mai lung vom
evoca modul cum a văzut și a notat sărbătoarea pomului de Crăciun, la Palatul Cotroceni, în anul 1914, atenţia sa focalizându-se asupra doamnelor care au
participat: „Doamnele de onoare ale Reginei Maria, mai
distinse decât ale Reginei Elisabeta, afară de doamna
Mavrodi, care mi se pare cu totul deșartă la cap.
Doamna Procopiu. Doamna Simca Lahovary, fostă
soţie a lui Pic Pherekide, foarte simpatică, cu o șuviță
de păr alb pe frunte. Domnișoara Cella Delavrancea,
îmbrăcată fără gust, decolteu neplăcut, pentru că prea
i se văd oasele. Regina o primește cu multă dragoste
și-i întinde obrazul să i-l sărute. Regina, ca totdeauna,
e cea mai încântătoare – în alb, cu o broboadă înconjurată cu perle. Mersul, mișcările, corpul, pieliţa, părul,
o arată de 25, nu de 39 de ani. Principesa Elisabeta nu
mai e disproporţionată, e fină și la cap și la trup. Principesa Mărioara a ajuns prea groasă la trup, părul îi e mai
bogat ca al Elisabetei.
Principesa Ileana e drăgălășenia întrupată. Se joacă
cu fiica generalului Perticari. Vorbesc numai românește.
E știrbă și nu-i place să-i vorbești de lipsa dinţilor. Prinţul
Mircea, numit de maică-sa Mircea Vodă cel Iubit, este
în cărucior, căci, deși e de doi ani, nu poate merge în
picioare. Dl. Basset zice că are ochii negri, dar eu i-am
văzut căprii deschiși. E foarte drăgălaș de altfel. M-am
jucat cu căruţul lui. Prințul Nicolae e tuns și neastâmpărat ca totdeauna. Denize îmi spune că s-a definit singur mauvaise tête, mais bon cœur. Îi povesteam de cei
trei crai de la răsărit și el îmi arăta trei pinguini de porţelan: «Și ăștia sunt trei crai!».”
Decupăm câteva scurte note despre Titu Maiorescu.
Marele critic nu voia să-l distrugă pe cel cu care polemiza. A polemizat, cum se știe, cu Timotei Cipariu, dar
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avea un mare respect pentru ilustrul învăţat ardelean,
pe care a vrut să și-l exprime și când acesta a trecut în
lumea celor drepți (1887), într-o telegramă trimisă Capitulului Metropolitan de la Blaj: „Cer voie a vă ruga să
exprimați şi din parte-mi adânca durere pentru pierderea eminentului și celui mai erudit patriot român.” O altă
notă: „La Biblioteca Fundaţiei Carol I din București (inv.
M 565), între cărţile dăruite de Titu Maiorescu, este volumul Poesii al lui B.P. Hasdeu cu această dedicaţie autografă: «Inamicului versurilor mele, D.T.L. Maiorescu,
primul esemplaru ieșit de sub presă, cu suvenir. Hasdeu»”. O altă notă, la fel de scurtă: La despărţirea lui

Petre Isachi
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Maiorescu de întâia soţie, Clara, Regina Elisabeta a
stăruit pentru împăcare, iar Titu Maiorescu i-a răspuns:
„«En fait de sentiments une discussion n’est pas possible»”.
O mărturisire a lui Kirileanu despre dragostea sa
pentru Maiorescu, exprimată și în ultimii săi ani de viaţă,
adică la 25 martie 1954: „Lumina din sfeșnicul capului
meu se micșorează din zi în zi și lumânarea din
sfeșnicul ce stă înaintea capului de bronz al lui Titu Maiorescu, pe care-l privesc din patul meu.”
Voi încheia cu o replică pe care o rostea în unele situaţii Maiorescu: „Ei multe-ar mai fi de zis!”

„Tat twam asi”

DOSTOIEVSKI ȘI DRUMUL
SPRE CENTRU*
(I)

Partea I: Zvârcolirile destinului
O misterioasă lege a Universului îl va fi determinat
pe autorul romanelor Oaspetele, vol. I, 2004, II, 2008;
Z, 2009; Audiența, 2012; Ostaticul Umbrariei, 2015,
să-l „lipească” pe autorul „marilor romane”: Crimă și
pedeapsă, Idiotul, Demonii, Adolescentul, Frații Karamazov, de sufletul său! Fascinația din anii
adolescenței (v. „Dintr-un jurnal adolescentin”), mai curând cred, din anii copilăriei, anii cititorului-pionier (vă
amintiți: „Am cravata mea, sunt pionier” – astăzi, copiii
spun: „am smartfonul meu, sunt egalul Lumii”!) care se
minuna de comentariile adolescentului Dostoievski –
„Viața e duelul lui Dumnezeu cu diavolul, iar câmpul de
bătălie sunt eu”? – și, mai ales, de magnetismul spiritual
din judecățile de valoare, atipice, emise de „Anormalii
de serviciu ai Lumii”, pe care Ion Fercu îi consideră
mentorii săi și astăzi, după aproape jumătate de secol
de convorbiri şi polemici imaginare cu ei. Nimic mai revelator pentru valențele intelectuale ale unui copil/adolescent/ tânăr, viitor profesor de filosofie, decât alegerea
mentorilor, a modelelor, a filosofiilor, a doctrinelor! Nu
uitaţi, ne aflam în plin comunism, când, printre alte
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Ion Fercu, Prin subteranele dostoievskiene, Editura
Junimea, Iași, 2018
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crime, s-au ars şi cărţi! Astăzi am ajuns să vedem că
„există crime mai mari decât arderea cărţilor. Una dintre
ele este să nu le citeşti” (Joseph Brodski). Adică am
ajuns la vorba mamei pe care eu, nepriceputul, refuzam
să o înţeleg: „Ferească Dumnezeu de mai rău!”
Cum să nu fii fascinat la vârsta adolescenţei, de
afirmații de tipul celei spuse de Albert Einstein: „Dostoievski mi-a dat mai mult decât oricare om de știință,
mai mult decât Gauss”, sau a celei formulate chiar de
autorul volumului Visul unui om ridicol: „Cu cât un
lucru este mai absurd, cu atât are mai multe șanse să
se apropie de fondul problemei”. Dar de care enigme şi
de câte idei nu ar fi putut să fie fascinat viitorul romancier Ion Fercu? Important este că nici acum nu a abandonat magia acestui „joc al ielelor” şi nu a părăsit
plăcerile cărţii şi frumuseţea literaturii/filosofii.
Personal, cred că a fost atras şi încă mai este, de
baletul sufletesc inimitabil, inefabil, sublim şi tragic al
personajelor din Opera dostoievskiană, de destinul „oamenilor sărmani”, de egoismul, egolatria și supremația
interesului („Iubește-te mai mult pe tine, căci totul în
lumea asta se bizuie pe interesul personal”), de oblomovismul și de absența entuziasmului („Lipsa entuziasmului este semnul sigur al pierzaniei”), de asediul tragic,
pervers și paradoxal al singurătății („niciodată singur,
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niciodată cu tine însuți”!), poate și de iluzia că ai putea
să fii „stăpân pe tine însuți”!, poate de veșnica tentație
a omului de a se converti la/în Ceva cât mai absurd, de
„omul din subterană” sau de omul ridicol, poate de eternul păcat al omului ce trebuie ispășit doar prin supunere
şi pedeapsă, de geniul tot mai subversiv al morţii, dar
şi de geniul răului, de vraja unor triunghiuri echilaterale:
Freud-Dostoievski-Nietzsche sau Orwell-DostoievskiSoljenițin, de faptul indubitabil că există întotdeauna în
noi o „trădare a trădărilor” și o „inocență a inocenței”, de
nostalgia paradoxurilor și de vina tragică ce ne
însoțește și după moarte („cine, cine-i de vină”?), de iluzia că frumusețea ar putea mântui Lumea, de gândul
că nu ai mai putea iubi sau de ideea că destinul dostoievskian s-ar putea repeta în alte circumstanţe?
Mai cred că rafinatului, lucidului, interogativului, ironicului și analiticului Ion Fercu, nu doar toate cele amintite mai sus și altele de același tip, i-au menținut
ataşamentul față de genialul Dostoievski, ci şi concepţia
socratică ce se bazează pe teza că orice om, fie el
victimă sau călău, are adevărul în El, iar Tu, preopinentul, Celălalt, trebuie să i-l amintești, să-l scoți la lumină,
în primul rând pentru „El”. Este ideea din filosofia
indiană, pe care a studiat-o și Mircea Eliade – Sâmkhya
și Yoga – și în care savantul român insistă pe autonomia absolută a spiritului, pe libertatea acestuia, ce ar
putea fi, în fapt, aceeaşi cu independența în care credea cu atâta convingere „ţăranul absolut”, Ilie Moromete
(„Domnule, eu toată viața mea am fost un independent”!?).
În spiritul sistemului de filosofie indiană, orice suflet
(purusah: spiritus) este liber, autonom, numai că omul
nu-și dă seama de această axiomă. A-ți ignora propriul
tău suflet înseamnă a-ți ignora însuși „centru”!! Cităm,
pentru a vă/ne convinge, chiar argumentația savantului
și excepționalului scriitor Mircea Eliade: „Suferința,
drama, dezastrul condiției umane se datoresc unei absurde amnezii: omul nu-și mai amintește adevărul (Socrate), nu-și mai recunoaște sufletul (Sâmkhya-Yoga).
Să precizăm că «sufletul» nu se referă aici – cum nu se
referă nicăieri în metafizica indiană – la psyche, anima,
la viața psiho-mentală, considerată ca o manifestare
subtilă a «materiei» – ci la nous, spiritus, adică la o entitate ontologică.” În tot ceea ce a săvârșit, sufletul lui
Dostoievski pare să-şi fi fost singur prieten, singur
dușman, singur martor, încât realizările spiritului său
(= Opera sa) sunt unice, inconfundabile, inefabile şi
înşelate permanent de inimă. Filosoful Ion Fercu ştie că
puterea spiritului dostoievskian (cea care l-a invadat
încă din adolescenţă!) creşte odată cu importanţa pe
care o acordăm instanţelor comunicării narative – autor,
narator, personaje, cititor – din „subteranele dostoievskiene”, dar şi din biografia interioară a genialului scriitor
rus.
Ce credeți că face binomul Fercu-Dosto în romanul
eseistico-filosofic Prin subteranele dostoievskiene
configurat într-o arhitectură de monografie sufletească,
aflată sub simbolistica numerologică a cifrei nouă și
rezolvată într-un sens personal, polivalent, polemic,
analitic, interogativ, admirativ etc., de romancierul din
Republica Literelor Buhuși? Cei doi prieteni, fraţi de su74

flet/de cruce ne insinuează cu o perseverență sisifică,
convingerea că omului, indiferent de rolul social ce-i
este predestinat să-l joace pe scena lumii, îi stă în
putință să-și amintească și să-și recunoască adevărul
ce alcătuiește chiar centru ființei lui. Se știe – nu doar
de la Mircea Eliade – că „Upanishadele” decretaseră
realitatea: tu ești asta (tat twam asi). Asta/aceasta/acesta = realitatea absolută, identică cu „sufletul” (spiritus)
omului. Nu mă îndoiesc că fratele nostru, cititorul, ştie
că „tot spiritul din lume e inutil pentru acela care nu-l
are” (La Bruyère).
Drumul misterios al lui Dostoievski spre centru ființei,
spre înțelepciunea divină, spre libertatea interioară,
spre sacru/esse aflat în antiteză cu profanul devenirii
vieții, într-un cuvânt, cu non-esse, aceasta este supratema noului roman plutitor, existențialist, al lui Ion Fercu,
supratemă dantesco-eliadescă transfigurată eseisticofilosofico-interogativ într-o viziune
multiplă,
postmodernă, când trans-disciplinară, când interdisciplinară. Care cred eu că este cea mai marea
reușită a scriitorului, din această carte cu destin etern?
Interferența atipică în scriitură a traiectelor ce duc spre
„centru” – drumurile metafizicii care descoperă „centru”
în om (tat twam asi), cu drumurile religiei, ce descoperă
„centru” în sacru, prin urmare în afara omului.
De reținut că, dacă în cazul itinerarului metafizic,
omul descoperă în sine realitatea absolută (âtman), tot
atât de adevărat este că acest principiu ontologic nu
aparține omului ca atare, ci îl „precede și îl transcende”
– este și opinia lui Eliade. Am stabilit până acum, cel
puțin ca ipoteză de lucru, că drumul lui Dosto (cum îi
place lui IF să-l alinte) spre libertatea și înțelepciunea
divină este un drum spre centrul ființei, spre suflet. De
ce? Pentru că doar sufletul e liber să aleagă, pentru că
doar el, sufletul, își ia zborul și cutreieră veşnicia, ca un
vis. Din această misterioasă alegere, „lipire” a sufletelor,
rămâne întrebarea: cine i-a „reamintit” să-și
„recunoască adevărul”, IF lui FMD? Genialul scriitor rus
i-a „reamintit” scriitorului român sau cei doi înfrățiți în
sufletul universal pledează pentru noi, cititorii, precum
Marcus în „Novum Testamentum”: Ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă-și pierde sufletul?!
Nu mi se pare de circumstanță nici interogația imaginar-retorică adresată lui I.F., de Feodor Mihailovici:
„Ioane, mi-ai putea spune de ce m-ai lipit atât de
mult de Sufletul tău?” Răspunsul ar părea simplu:
pentru că „Acesta ești tu”! Acesta = sufletul universal.
„Tat twam asi” ar fi răspunsul din „Upanișade” sau din
viața efemeră pe care o trăim „ca-n vis” sau care ne
trăiește şi ne înrobeşte la acelaşi „şir de patimi”. Frica
de a-și „pierde sufletul” și amenințările neantului să-i fi
marcat într-atâta comportamentul genialului scriitor rus,
încât I.F. să-și explice cu certitudinea ficţiunii,
„fascinația” pentru Opera acestuia? Să fie această carte
cu semne – mă încăpăţânez să-l numesc roman eseistic de idei – un exercițiu ferculescian scris cu scopul
de a (re)descoperi în sine realitatea absolută („âtman”),
deși acest principiu ontologic îl precede și îl transcende? În acest caz, F.M.D. să fie doar un motiv-pretext în volumul Prin subteranele...? Pentru a revela
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cititorului că „lucrurile sunt botezate la izvorul veşniciei
şi dincolo de bine şi de rău”. Ne amintim, aceasta era
opinia filosofului Nietzsche, din Aşa grăit-a Zarathustra?! Nietzsche, un alt „Mare Anormal de serviciu al
Lumii”, cum îi place autorului romanului Z să-l
numească…
„Zvârcolirile destinului” sintetizate de eruditul autor
în „Partea I” într-o structură compozițională aparent
aleatorie confirmă teza că Dostoievski, asemenea lui
Goethe, valorifică estetic, filosofic, psihologic și religios,
într-un sens nou, original şi interogativ, existenţa. O
existenţă precedată de esenţă. Foarte importante mi se
par paginile „jurnalului adolescentin” care prefigurează
idolatria lui I.F., pentru „Anormalii de serviciu ai Lumii”,
dar şi întrebarea esenţială: din ce cultură ar face parte
cei doi: admiratorul și admiratul? Din cultura de tip geometric la care ţinea așa de mult Constantin Noica
(v. „Mathesius”) sau din cultura de tip istoric, pe care o
admira fără rezerve Heraclit din Efes?
Exprimă oare admiraţia cu adevărat cunoştinţele şi
sufletul nostru? Adică este admirația un sentiment dezinteresat ce ar revela suprema bucurie a înţelegerii
noastre, deşi Balzac, un cunoscător al sufletului omenesc, era de părere că trădează „o oboseală” a speciei
umane… La fel pare să ne sugereze și Fiodor Mihailovici!? Personal, cred că cel admirat este un alter ego al
nostru! Prin urmare: spune-mi pe cine admiri ca să-ți
spun cine ești. Nu-l poţi admira pe Celălalt decât după
ce-l valorizezi. Să nu uităm însă, că valorizarea Lumii
este un proces care nu încetează niciodată!
Admirându-l pe Dostoievski Fiodor Mihailovici –
„după slavonul model cu numele, prenumele, patronimul” – care este un introvertit ce se privește înlăuntrul
său înseamnă că Fercu Ion – nume, prenume, după românescul model încă nerusificat – simte și judecă și el
realitatea dostoievskiană, prin grila pluralității culturilor
istorice = creația oamenilor introvertiți! Așa să fie? Atât
admiratul, cât și admiratorul (Fiodor și Ion) par să interfereze – lectura volumului vă va confirma, deși Prin
subteranele... se cere studiat – în orizontul lor cognitiv
și cultura de tip geometric. Coexistența celor două tipuri
de culturi a rămas în atenția scriitorilor, încă de pe vremea lui Heraclit. Important în acest caz este să crezi în
cultură/ ştiinţă. Revelatoare în acest sens, mi se pare
judecata lui Schopenhauer: „Credinţa şi ştiinţa se află
între ele în acelaşi raport ca cele două talgere ale unei
balanţe: în măsură în care una se ridică, cealaltă
coboară”.
Rămâne însă de referință afirmația filosofului din
Efes despre aezi, sicofanți și mistagogi. Aceștia „se
comportă în starea lor de veghe ca oamenii adormiți,
care privesc fiecare către lumea lor personală, în timp
ce oamenii treji au o singură lume care le e comună”.
Cultura de tip geometric ar fi, la o privire superficială,
împotriva polivalenței culturii istorice, împotriva culturii
„oamenilor adormiți” – culturii introvertiților! Problema
este ca cititorul să nu considere „somnul” drept un simbol al lenei, al prostiei și al sterilității spirituale, ci,
dimpotrivă, ca un simbol al perfectei reculegeri, al autonomiei spirituale, al creației.
Nu întâmplător, filosoful și poetul Lucian Blaga, în
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volumul Lauda somnului transfigurează motivul somnului ca o stare creatoare și extatică (introversiune, întoarcere la viața organică, la starea paradisiacă a
creației fără conștiință luciferică), pentru ca în Avram
Iancu, în metonimia „pasărea fără somn” sau în La
cumpăna apelor, în metafora „marea pasăre bolnavă”
să configureze pierderea conștiinței paradisiace, ieșirea
din unitatea embrionară și intrarea în starea luciferică,
pentru a revela nașterea mitului revoluționar al lui
Avram Iancu. În limbaj blagian: corelația dintre
cunoașterea paradisiacă și cunoașterea luciferică pe
care o redescoperim configurată în romanul atipic de
idei Prin subteranele dostoievskiene confirmă teza
că în personalitatea lui Fiodor Mihailovici sunt topite
cele două tipuri de creatori care perpetuează cultura
Lumii: scriitorul/ filosoful care valorifică existența într-un
sens nou, original – de tipul lui Goethe – și cel ce
restaurează normele, canoanele, principiile estetice, poieticile – de tipul lui Dante. Reîntâlnim, în FMD, personalitatea geniului care reușește să împace în
continentul său mental, contrariile, adică conformiștii
tradiționaliști (în sensul metafizic al termenului: tradiție
primordială, supraistorică) cu nonconformiștii de tipul lui
Nietzsche.
Confirmând și refuzând itinerarul lui Dante – pe care
l-a admirat necondiţionat –, Fiodor Mihailovici
descoperă și radiografiară „viața subterană” (prăpăstiile
subterane ale ființei omenești) și-n același timp
restaurează normele, legile (ne)scrise, ritmul și funcția
creatoare a muzicii şi a retoricii specifice unei asemenea teme. Căile destinului lui Fiodor îi par de neînțeles
acribiosului și lucidului Ion Fercu, mai ales când se convinge că mintea genialului rus e influențată de destin –
și nu invers, cum ar părea la o privire superficială, iar
soarta acestuia pare orânduită spre pieirea lui; oriunde
ar fugi, ea aleargă pe urmele lui! Viața este în cazul filosofului rus un eșec predestinat. Tot ce face „psihologul-filosof” Dostoievski se convertește în tragic, care la
rându-i este potențat de absurdul existenţial.
Partea I – Zvârcolirile destinului – confirmă şi
interpretează destinul tragic al autorului capodoperei
Idiotul, parcă blestemat să înfrunte toate nenorocirile
vieţii: epilepsia care nu l-a părăsit niciodată, cei patru
ani de ocnă – greu de imaginat astăzi – pasiunea oarbă,
aparent inexplicabilă, pentru ruletă, șase ani de armată,
căsătoriile întâmplătore și nefericite, promiscuitatea
viețuirii silite, continua stare de revoltă a ființei, ratarea
ce l-a amenințat permanent, ca o sabie a lui a lui Damocles, umilința, ideea schopenhaueriană că tot ce se
întâmplă, de la lucrul cel mai mare, până la cel mai mic,
se întâmplă în mod necesar, prezența Diavolului în Istorie, cancerul Răului și al spleen-ului, oscilarea continuă
între fatalism și liberul arbitru, asumarea filosofiei riscului, nenumăratele acuzații (misoginism, antisemitism,
paricid, viol etc.), agresiunea tot mai subtilă a geniului
morţii, trădările prietenilor şi altele la fel de
(ne)omeneşti, care nu au reușit însă să-l
îmbolnăvească pe Fiodor M. Dostoievski de
deșertăciunea Lumii şi de inutilitatea creaţiei… Incredibil, dar autorul Fraţilor Karamazov pare să fi fost mai
tare decât destinul?!
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Mi se pare foarte clar, scriitorul rus are înnăscut
comportamentul geniului. Se știe, geniile se delimitează
sau se resping – aşa se explică relaţia cu Tolstoi –, doar
mediocritățile se adună! Tot aşa se explică nonconformismul şi permanenta lui inadaptabilitate. Zvârcolirile
destinului (Dintr-un jurnal adolescentin; Viața, ca o poveste de dragoste; Condamnarea lui Dostoievski; Ocna
lui Dostoievski; Arhipelagul Gulag și Subterana; Sankt
Petersburgul lui Dostoievski; Dostoievski și lecturile sale
preferate; De ce, cum scrie Dostoievski? Precursor al
lui Derrida?; Patima ruletei; Acuzatul Dostoievski; Reperul Dostoievski) confirmă din incipit, desprinderea lui
Fiodor Mihailovici de tradiția europeană, Precizăm că
nu te poți desprinde efectiv de o tradiție, decât după o
asimilare cvasi-integrală și autentică. După opinia
noastră, doar geniile reușesc asimilarea spiritului epocilor anterioare. Tot ele intuiesc traiectele viitorului, deşi
mintea este oarbă în privinţa celor ce vor fi.
Se cunoaște, de la opera lui Ovidiu, la lirica
medievală, la capodoperele lui Dante, Petrarca, şi Goethe, la romanele de referinţă ale lui Balzac, Stendhal,
Flaubert, Proust etc., fluviul inspirației literare a fost femeia, dar și drama sufletului uman provocată cu sau
fără voința acesteia. Și în literatura română, Rebreanu,
Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu, Gib
Mihăescu, Cezar Petrescu, Mircea Eliade, Mircea
Cărtărescu ş.a. sunt scriitori exemplari, care s-au ridicat
la contemplația lumii, prin femeie, prin dragoste, gelozie, trădare. Drama, istoria, mântuirea etc. se petrec din
cauza aceluiași „înger/demon”, fie ea Helena a Troiei,
Nausica, Penelopa, Otilia lui Călinescu sau Anna Karenina a lui Tolstoi ş.a.. Firește că alta e „femeia” crescută
sub semnul Athenei și alta este cea dezlănțuită în orgiile
lui Dionysos, configurată mai ales în literatura
detestabilă, prioritar afrodisiacă, a scriitorilor de mâna
a treia.
Ideea este că aproape toți bărbaţii scriitori cred că
sufletul uman cunoaște stările extreme (damnare,
suferinţă, mântuire) prin femeie, fie ea Veneră sau
Madonă: „O, cum Rafael creat-o pe Madona dumnezeie,/ cu diadema-i de stele, cu surâsul blând, vergin,/
Eu făcuta-am zeitate dintr-o palidă femeie,/ Cu inima
stearpă, rece și cu suflet de venin!” (Veneră și
Madonă).
În asemenea împrejurări apare excepțională ruperea
titanică a lui Fiodor Mihailovici de tradiția europeană.
Astfel, acesta creează personaje ce suferă, speră, se
prăbușesc, se mântuiesc nu doar prin femeie. E bine
de revăzut, vorbesc mai ales pentru mine, Valeriu Cristea, Dicţionarul personajelor lui Dostoievski. Asta nu
înseamnă că din Opera genialului scriitor lipsesc femeile, numai că rolul lor în alchimia sufletului omenesc
este specific cugetător rus. Iubitorii de statistică susțin
că sunt mai puține femei în romanele dostoievskiene,
decât în opera oricărui mare autor european. Desigur,
discutabil! Se reiterează statistica că eroii celui care „în
cei 20 de ani petrecuți în Petersburg, s-a mutat de 20 de
ori și n-a stat în niciun apartament mai mult de trei ani”
există și trăiesc dramatic prin propriul lor destin, autonomi, fără femeie, adică fără drama iubirii, geloziei,
trădării etc. – ca în anumite tragedii ale lui Shakespeare.
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Şi totuşi, vom vedea, tragedia/drama omului nu se
estompează, nu dispare, dimpotrivă!
Mircea Eliade, alt „Mare Anormal de serviciu al
Lumii”, îl considera pe FMD ca făcând parte din literatura extra-laică, adică din literatura ascetică europeană.
Rămâne întrebarea: de ce eroii dostoievskieni preferă
să sufere direct, nemijlocit, să cunoască abisurile
existenței/neantul, prin simpla lor trăire, nu prin iubire,
nu prin trăirea împreună? S-au încercat desigur,
explicații. Goethe susținea că orice om este pentru femeia care-i însoțește viața un demon. Drama și
suferința s-ar naște din incapacitatea omului de a suporta o dragoste absolută, din cauza demoniei
potențată prin prezența laolaltă a celor doi actanți. Catalizatorul eternei drame umane să fie doar femeia și
dragostea fatală pe care aceasta o provoacă bărbatului,
cum ne sugerează autorul capodoperei Faust? Personal nu cred. O confirmă şi Dostoievski!
Omul sub asediul singurătății şi al existenței subterane, față în față cu „zvârcolirile destinului” imprevizibil
și tragic, faţă-n faţă cu presiunea neantului, cu a noastră
depravare înnăscută, cu vraja nihilismului, cu prezența
Diavolului în Istorie, cu utopica minciună existențială,
cu iluzia libertății etc. sunt tot atâtea, și altele de același
fel, motive dostoievskiene, ce-l determină pe genialul
rus să se desprindă de tradiția predecesorilor și a contemporanilor în configurarea şi portretizarea omului ridicol/a omului subteran. Paradoxal, dar tocmai această
discontinuitate asigură continuitate și noutate eternului
feminin… Să fi ajuns autorul romanului Crimă și
pedeapsă la concluzia sceptică a lui Eminescu: „Prea
am uitat de Dumnezeu,/ Precum uitarăm toate.// Și
poate că nici este loc/ Pe-o lume de mizerii/ Pentr-un
atât de sfânt noroc/ Străbătător durerii”, încât a provocat
ruperea „titanică” (M. Eliade) de tradiția europeană,
abandonând ca problematică, bovarismul femeii cu
efecte catastrofale asupra bărbatului? Sau doar lumea
„de mizerii” din celebrele ocne siberiene ale Rusiei să-i
fi schimbat (ne)fericitului scriitor viziunea estetică şi filosofia existenţială?
Concluzia pe care ne-o impune Ion Fercu, după lectura capitolului Zvârcolirile destinului, confirmă teza
Sfântului Augustin: „Dumnezeu care te-a creat fără tine,
nu te va salva fără tine”. Urmărit cu acribie filosofică,
destinul autorului romanului Demonii actualizează opinia pe care noi o uităm în fiecare zi: Nimeni nu te/ne
poate salva fără tine/noi!? Nici chiar Dumnezeu? O
primă lecţie divină a ocnaşului Dost fascinat aproape
inexplicabil de jocul la ruletă! Noi însă continuăm să
aşteptăm o salvare imposibilă… Cum vă explicaţi?
„Partea a II-a, Dostoievski, psihologul-filosof” –
„Dostoievski, filosofia și filosofii; Filosoful Dostoievski;
Suferința; Libertatea și avertismentele sale; Zidul; Diavolul și filosoful; Parabolele dostoievskiene; De ce (nu)
este Camus filosof existențialist? Dar Dostoievski?; Psihologul Dostoievski; Fiodor Mihailovici Dostoievski.,
precursorul psihanalizei?; Sub lupa psihanalistului” – în
numărul următor al revistei „Pro Saeculum”.
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Ionel Necula

ALEXANDRU SURDU
(Fişe pentru un medalion)

În discursul său de recepţie rostit la 15 aprilie 1993
cu prilejul primirii în Academia Română, filosoful Alexandru Surdu invoca o idee a lui Hegel unde se proclama, aproape sentenţios, că un popor fără filosofie
este ca un templu fără sanctuar. Evident, filosoful din
Stuttgart avea dreptate, dar ideea ar putea fi complinită
cu o prelungire la fel de necesară şi imperativă – că
chiar şi cu sanctuar, templul tot inactiv rămâne dacă la
amvonul lui nu oficiază un sacerdot luminat, cu dăruire
şi ştiinţă de carte, dispus să devoaleze câte ceva din
tainele lumii văzute şi nevăzute şi să-şi dreneze neamul
într-o direcţie stenică şi soteriologică.
Or, academicianul Alexandru Surdu este un astfel de
sacerdot luminat, pentru care neamul, cultura şi bunul
Dumnezeu constituie pilonii pe care se poate dura un
trend optim al emancipării româneşti. A crezut în destinul naţiei sale şi s-a implicat – cu viziune şi cu dorinţa
niciodată epuizată de a fi util ţării sale – cu atitudini, opinii şi puncte de vedere rezolubile în toate momentele
evoluţiei contemporane româneşti.
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O viaţă sub semnul filosofiei
Alexandru Surdu s-a născut la 24 februarie 1938 la
Braşov, ziua în care românii o consacră îndrăgostiţilor,
ceea ce înseamnă că menirea filosofului este să primească şi să dăruiască dragoste. Dragobetele este una
dintre cele mai iubite sărbători româneşti şi filosoful însuşi, într-o lucrare consacrată special acestei sărbători,
Dragobetele – povestea iubirii la români (Ed. KronArt, Braşov, 2015), avea să mărturisească în succinta
sa prefaţă: Am ţinut însă cel mai mult la dreapta noastră
credinţă în care am fost crescut şi care este cea mai
desăvârşită formă a iubirii.
La Braşov a urmat primii ani de şcoală şi apoi reputatul liceu (azi Colegiu Naţional) „Andrei Şaguna” care
a furnizat ţării şi culturii noastre naţionale 40 de academicieni. Cei mai mulţi dintre ei – Titu Maiorescu, Vasile
Goldiş, Sextil Puşcariu, Valeriu Branişte, Ioan Aurel
SAECULUM 7-8/2018

Pop, Lucian Blaga, D.D. Roşca, Dumitru Stăniloaie, Andrei Oţetea şi, fireşte, Alexandru Surdu – sunt de factură
umanistă şi au adus contribuţii fundamentale la îmbogăţirea patrimoniului nostru de valori.
În 1959 se înscrie la Facultatea de Filosofie din Bucureşti, pe care o termină în anul 1963. După absolvire,
a lucrat o vreme la Centrul de Istorie a logicii, condus
de gânditorul Aram Frenkian, unde l-a avut coleg pe
Constantin Noica, proaspăt eliberat din puşcăriile comuniste. El, Noica, i-a achitat contravaloarea a 20 de
lecţii de limbă greacă la profesorul Nicolae Ştefănescu,
la acea dată cel mai bun cunoscător al elinei. Şi dacă
filosoful din Păltiniş n-a acceptat niciodată să i se restituie datoria, alumnul se va achita în felul său, evocându-l în cartea sa Comentarii la rostirea filosofică
apărută la Editura Kron-Art din Braşov în 2009, cu prilejul aniversării unui secol de la naşterea filosofului.
În intervalul 1969-1970 a studiat logica simbolică şi
fundamentele matematicii la Universitatea din Amsterdam, iar din 1972 este Membru corespondent al Consiliului Superior de Logică şi Ştiinţe Comparate din
Bologna.
În 1976 şi-a susţinut doctoratul în filosofie, iar din
1992 este vicepreşedinte al Secţiei de Filosofie, Teologie, Psihologie şi Pedagogie al Academiei Române. Devenind, în 1993, membru titular al Academiei Române,
este ales preşedinte al acestei secţii.
Din 1993 funcţionează ca profesor la Facultatea de
Filosofie a Universităţii din Bucureşti, iar din 1994 la Facultatea de Psihologie a Universităţii „Titu Maiorescu”
din Bucureşti.
Din 1997 este Director al Institutului de Filosofie şi
Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei
Române, iar din 1998 este membru al Uniunii Scriitorilor.
Un gânditor ancorat în pliurile realităţii
Cel puţin de la Kant încoace s-a înţelenit imaginea
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ultimă instanţă de a se exprima atitudinal la toate devălmăşiile evoluţiei româneşti post-decembriste. Asemeni vechilor cărturari şi duhovnici români, filosoful se
bucură cu ţara şi cu poporul atunci când are motive de
bucurie, dar se şi consternează când ţara iese din buna
rânduială. Folosindu-se de o statistică a prof. Eugen
Stănescu, citat şi de Constantin Cojocaru în Justiţiarul
din 6 septembrie 2017, constată că în ultimii 27 de ani
(1900-2017) străinii au scos din România o avuţie de
3,3 ori mai mare decât au jefuit-o toate imperiile străine
în 530 de ani, adică din 1415 până în 1945. Numai
într-un singur an din România s-a scos echivalentul a
2600 de tone de aur, de două ori mai mult decât au scos
din teritoriile româneşti Imperiul Otoman. Imperiul Habsburgic şi imperiul Rus împreună, timp de 460 de ani.
(Monumente pentru eroii culturii române, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2016, pp. 9-10). Sunt cifre care nu pot
lăsa indiferent pe nimeni În spiritul vechilor cărturari,
Alexandru Surdu a ales să ia atitudine, să denunţe şi
să complinească, prin verbul său acid, calitatea îndoielnică a Parlamentului, populat cu prea multe tipologii
marcate de un accentuat deficit de valoare, de competenţă, şi de viziune.
Insistăm asupra acestui aspect. Totdeauna în Parlamentul României s-au rătăcit şi politicieni de tipul Agamiţă Dandanache, dar alături de ei mai existau
Maiorescu, Iorga, Ion Petrovici, C. Rădulescu-Motru, Simion Mehedinţi, P.P. Negulescu, Octavian Goga – personalităţi puternice cu conştiinţe de granit, care nu se
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gânditorului închis într-un turn de sticlă prin care priveşte lumea fără să se intersecteze direct cu ea. Nu mai
este la modă imaginea lui Socrate care să bată străzile
oraşelor, să-şi împungă concetăţenii cu bisturiul raţionamentelor sale maieutice, şi nici grădinile publice nu
mai constituie cadrul ideal de plimbări peripatetice.
Lumea s-a schimbat şi în locul filosofului-agent, purtător
al unei logici infailibile, a apărut filosoful rece, detaşat,
neutru, fără asumarea unui risc şi, de cele mai multe
ori, cu simţămintele reprimate metodic. Prea puţin din
emoţiile, din nefericirile şi din ceea ce traversează sensibilitatea umană îşi mai găseşte dispunerea în filosofie
şi, din această cauză, unii gânditori chiar şi-au pus problema divorţului de actul filosofării. Perspectiva unei
cupe cu zeamă de cucută a devenit între timp o licoare
prea spăimoasă ca să mai ispitească pe cineva.
Alexandru Surdu a convenit să dea seama de epoca
străbătută şi să facă de cap limpede la problemele care
frământă etnia românească – aflată într-o nesfârşită şi
dezolantă tranziţie. N-o face, desigur, dintr-un eroism
fals, teatral, de paradă, ci din dorinţa nestăvilită de a-şi
sluji etnia, de a fi folositor neamului său şi de a-şi pune
sagacitatea şi priceperea la aflarea unui traseu de evoluţie izbăvitor. Este interesat de tot ce priveşte eposul
românesc şi chiar cadrul sistemului său pentadic este
astfel conceput pentru a putea fi aplicat realităţii româneşti. În viziunea sa, universalul nu exclude şi nu eludează particularul, ci dimpotrivă, îi conferă indicatori şi
distincţii pentru a-i sublinia apăsat distincţiile identitare.
Nu există filosofie numai raţională, dar nici filosofie
numai universală. În plus, filosofia universală diferă şi
ea de la epocă la epocă, nefiind în fond altceva decât o
filosofie naţională care s-a impus mai mult decât celelalte într-o anumită perioadă. (Specificul naţional al filosofiei, în vol. Izvoare de filosofie românească,
Ed. Renaissance, Bucureşti, 2011, p. 109).
Continuă o tradiţie pentru că mulţi dintre gânditorii
români – de la Maiorescu şi C. Rădulescu-Motru la
Blaga şi Nae Ionescu – au făcut filosofie universală din
perspectiva realităţii româneşti căreia, tocmai prin
această dispunere epistemică, i-a conferit temeiuri şi legitimitate raţională. Filosofia naţională s-a impregnat de
universalitate tocmai prin raţionalitatea ei. Sigur că de
aici nu trebuie să deducem că nu poate exista şi filosofii
lipsite de o bază naţională care nu-şi trag sevele dintr-o
anumită realitate etnică. Al. Surdu menţionează cazul
abordărilor filosofice semnate de Mircea Eliade şi Sergiu Al. George, care şi-au extras izvoarele din recuzita
filosofiei hinduse şi-au rămas contaminaţi de tehnica
autotelică a resorbţiei în subiect, dar şi situaţia ţărilor
scandinave şi, în general, a ţărilor consumatoare de filosofie, acolo unde nu s-a propulsat o gândire speculativă cu bemoli etnici la cheie.
Aşa stând lucrurile, nu ne mai miră că filosoful caută
izvoarele gândirii filosofice româneşti în credinţele
traco-geţilor, în predicile preoţimii noastre privind învăţăturile evanghelice, în tezaurul filosofic al limbii române
şi în capacitatea ei de a conferi profunzime gândului,
cum aşa de convingător a dovedit-o şi Noica, şi nu în
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puteau cumpăra, şi nici nu se jucau cu ţara sau cu problemele ei. Din nefericire, cei 50 de ani de comunism
au legitimat dreptul oricărui muncitor – şofer, lăcătuş,
sudor – de a participa la actul guvernării, reprezentând,
în viziunea partidului marxist-leninist clasa cea mai înaintată din punct de vedere politic, singura interesată să
aplice consecvent ideile comunismului luminos. Comunismul a trecut, dar mentalitatea a rămas, ba chiar cred
că e conservată cu bună ştiinţă.
Sigur, filosoful nu insistă asupra acestui aspect, dar
subliniază apăsat rolul marilor tradiţii care au conferit
adâncime şi înălţime gândului românesc, şi evocă rolul
sporitor al marilor personalităţi care au cadastrat spiritualitatea românească – de la perioada străveche, când
s-a conturat gândirea fondatoare la efigiile lui Maiorescu
şi C. Rădulescu-Motru pe care le evocă în cuvinte
calde, insistând asupra funcţiei lor formatoare în actul
de înţelenire a filosofiei universale în fertilul sol românesc şi în înjghebarea unui climat filosofic românesc, în
sincronie deplină cu ceea ce se procesa în Europa şi în
lume.
Un elogiu mai pronunţat aduce Al. Surdu economistului Anghel Rugină a cărui teorie despre posibilitatea
unui miracol românesc n-a găsit audienţa necesară
printre politicienii şi economiştii noştri de după momentul decembrist, încă nefamiliarizaţi cu rigorile economiei
de piaţă. Iar costurile s-au dovedit colosale – inventariate cu indignare şi de Al. Surdu: pierderea locurilor de
muncă, migraţia şocantă în Occident, o sărăcie explozivă, dar şi grupuri restrânse care afişează o bogăţie
ostentativă, o populaţie demoralizată, neîncredere în instituţiile publice, o stare socială sever demoralizată.
(Ibid, p. 82). Sunt convins, ca şi filosoful Al. Surdu, că
multe dintre aceste consecinţe nefaste, de nu cumva
toate, puteau fi evitate dacă planul economistului Anghel Rugină ar fi fost adoptat şi pus în active aplicative.
Noi credem, conchide Al. Surdu, că a sosit vremea să
ne amintim de lucrările marelui economist Anghel Rugină, în care s-ar putea să găsim căile de urmat, căci la
noi toate s-au făcut pe dos. Prevăzând parcă impasul
în care am ajuns, ne zice acest mare iubitor de ţară:
Este timpul să examinăm cu mare atenţie greşelile
din trecut şi să nu le mai repetăm în viitor. Dar el vorbea, fireşte pentru cei care au urechi de auzit şi nu cred
să fi bănuit măcar că maladia surzeniei cuprinsese întreaga noastră clasă politică. Ca de atâtea ori în devălmăşita noastră istorie puteam repeta încă o dată,
laolaltă cu scepticul de la Răşinari, fatidicul n-a fost să
fie.
Una dintre întrebările la care filosoful a răspuns cu
aplomb şi clarviziune se referă la miracolul fiinţei româneşti şi la dârzenia cu care şi-a conservat limba şi identitatea în faţa atâtor devălmăşii istorice şi în faţa atâtor
tentaţii de stăpânire, din partea vecinătăţilor hrăpăreţe
care l-au tot încercat de-a lungul istoriei. Opinia filosofului Alexandru Surdu este clară: liantul care a facilitat
continuitatea poporului român, care l-a ajutat să-şi conserve buchetul de distincţii şi particularităţi – deosebite
de cele ale altor popoare şi etnii – a fost tradiţia româSAECULUM 7-8/2018
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nească, Tradiţia, precizează Al Surdu în vol. Monumente pentru eroii culturii române (p. 18), este merindea sufletului în scurta noastră călătorie pe acest
Pământ, şi faptul c-am rezistat tuturor încercărilor de
smintire şi de dizolvare în conglomeratul mapamondic
se datorează în mare parte, de nu cumva exclusiv, straiţei mereu pline cu aceste merinde din care ne-am alimentat permanent, fără teama că s-ar putea epuiza.
Tradiţia la români are rolul de temei, de fundament şi
oricine ar încerca să ne deturneze din haloul ei înseamnă că lucrează la ruinarea temeliilor noastre identitare.

Al. Surdu – istoric al filosofiei româneşti
Gânditor complet, laborios şi bine aşezat în diorama
fenomenului filosofic românesc, Al Surdu l-a explorat în
toată complexitatea lui structurală şi l-a abordat, fără niciun fel de complexe, în toată arborescenţa desprinderilor mai vechi şi mai noi. Filosofii încetaseră de multă
vreme să mai considere filosofia ca o disciplină regală
şi unitară, cu funcţii epistemice izbăvitoare şi cu răspunsuri la toate problemele lumii, cum era pe vremea lui
Socrate. Din trupul ei s-au desprins atâtea aşchii care
şi-au proclamat autonomia, că disciplina în sine, cât a
rămas să conserve înţelesul ei consacrat, a căpătat
alură şi statut de enciclopedie a ştiinţelor filosofice.
Lumea s-a schimbat şi la vechile desprinderi ale Logicii,
Psihologiei, Eticii şi Esteticii s-au adăugat altele, la fel
de orgolioase şi cu pretenţii de neatârnare. Mai cu
seamă după apariţia pozitivismului lui Comte şi a apriorismului kantian a-nceput să se vorbească tot mai frecvent de Sociologie, de filosofia istoriei, a dreptului, a
culturii, a religiei, a artei – pretendente şi ele la autonomie.
Alexandru Surdu s-a implicat sporitor în abordarea
multora dintre disciplinele filosofice noi, dar s-a aplecat
mai stenic şi mai zelos asupra evoluţiei filosofiei româneşti subliniind apăsat asupra contribuţiei unor gânditori
în formarea unui mediu şi al unui climat propice discursului filosofic românesc. Şi ca orice istoric care se respectă a coborât cercetarea dincolo de istorie, în
protoistorie, unde a depistat atâtea elemente de optimizare a gândirii metafizice, încât ideea unei vocaţii filosofice româneşti se profilează ca deplin justificată. Aici,
în perioada străveche descoperă filosoful fundamentele
filosofiei româneşti şi vocaţia pentru filosofie a românilor. În spaţiul Transilvaniei Centrale şi de Sud-Vest a
existat o civilizaţie avansată, de origine locală, care, la
rândul ei, va influenţa civilizaţia mediteraneană, dar şi
pe cea din Nord şi Vest-europeană (Monumente pentru eroii culturii române, p. 125).
Doi dintre înţelepţii traco-geţilor – Zalmoxis şi Orfeu
– pot fi trecuţi în rândul făclierilor care au întemeiat sisteme cultice şi-au regrupat populaţia traco-getă într-o
direcţie, într-un sens, într-o direcţie de evoluţie spirituală. În exegezele sale, Alexandru Surdu se foloseşte
de toate informaţiile istoricilor, dar şi de textele filosofilor,
îndeosebi de dialogurile lui Platon în care apar, uneori,
şi personaje geto-trace. În Charmides, bunăoară, So79

crate vorbeşte despre un medic trac pe care l-a cunoscut într-o tabără militară, şi care făcea adevărate minuni
cu cunoştinţele sale. Stăpânea meşteşugul nemuririi şi
vorbea despre Zalmoxe ca despre un rege şi zeu în
acelaşi timp. Era convins că toate cele bune şi rele provin de la suflet şi orice vindecare trebuie să înceapă cu
sufletul. Se vede bine, chiar şi din această sumară prezentare, că acest teritoriu este încă insuficient răscolit
şi că viitoarele cercetări ne-ar putea furniza încă idei
surprinzătoare.
Urmând demersurile altor cercetători ai filosofiei româneşti – N. Bagdasar, Ion Petrovici, Gheorghe
Al. Cazan, Vintilă Horia şi încă mulţi alţii – care, chiar
dacă n-au abordat fenomenul filosofic românesc în lucrări distincte, l-au ţinut în atenţie şi n-au ezitat să se
pronunţe asupra lucrărilor ce au fertilizat cugetarea românească. Multe dintre studiile sale de istorie a filosofiei româneşti sunt, la origine, comunicări ocazionale
susţinute la diferite simpozioane omagiale, organizate
în ţară, la care Alexandru Surdu consimte să răspundă
cu bunăvoinţă şi generozitate.
Comunicarea despre C. Rădulescu-Motru, bunăoară, a fost rostită la simpozionul de la Târgu-Mureş,
consacrat special filosofului de la Butoieşti, iar cea despre Maiorescu şi maiorescieni reconstituie traseul lung
şi anevoios al recunoaşterii pontifului junimist în cultura
română. Se ştie că Maiorescu a fost multă vreme interzis, în deceniile de proletcultism obedient, scos din programele de învăţământ şi considerat dăunător pentru
generaţiile mai noi, ca toţi cei ce proveneau din vechea
intelectualitate interbelică consideraţi reprezentanţi ai
gândirii burgheze. Cu această etichetă ideologică nefastă, devenise riscant să se vorbească despre el şi periculos să i se rostească numele. Primul articol de
recunoaştere a pontifului junimist l-a publicat Liviu Rusu
în 1963 în revista Viaţa Românească şi a fost posibil
numai după bătălii aprige cu dogmaticii însărcinaţi de
partid să vegheze la proletarizarea culturii. În viziunea
lui Al. Surdu, pontiful junimist, ca profesor şi formator
de tinere conştiinţe filosofice, a fost primul neoaristotelician modern din România. Direcţia lui a fost preluată
de Athanase Joja, conducătorul Centrului de Logică al
Academiei. (Ib., p. 161)
Era încă elev la colegiul Theresianum când, solicitat
fiind s-o mediteze pe fiica reputatului conte Coronini, tânărul elev ardelean a conceput un manual de logică
după modelul Trendelenburg şi a fost meritul lui
Al. Surdu că i-a publicat manuscrisele de tinereţe şi l-a
ţinut într-o neîntreruptă atenţie cărturărească. Sigur că
la toate acestea se adaugă comentariile sale în marginile filosofiei lui Blaga, Noica, Vasile Conta sau când
dezvăluie semnificaţia pentadică a morţii în balada Mioriţa. Fie că descifrează înţelesul Logosului, aşa cum
s-a profilat de la Heraclit la Noica, fie că vorbeşte despre martirajul lui Constantin Brâncoveanu sau despre
aspectele logico-pedagogice ale filosofiei lui Dimitrie
Cantemir, fie că se apleacă asupra poeziei lui Eminescu
sau a celei semnate de G. Bacovia, evaluările lui Alexandru Surdu rămân întotdeauna ferme, peremptorii
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şi-mpănate cu raţiuni suficiente.
Ca şi alţi gânditori, Alexandru Surdu îşi pune problema cum e cu putinţă ceva nou în filozofie? Sigur, problema e delicată. C. Rădulescu-Motru, bunăoară,
credea că o filosofie românească nu există şi nu va
exista câtă vreme nu va fi recunoscută şi validată în
plan universal de corifeii gândirii europene. La rândul
său, Cioran credea că noutatea în filosofie este posibilă
numai în măsura în care ştiinţa realizează o mare descoperire şi, prin aceasta, oferă şi filosofiei pretextul unei
regândiri a postulatelor sale.
Alexandru Surdu abordează problema în alţi termeni, nu radical diferiţi, dar într-o altă perspectivă. În viziunea sa, încă de la începuturile sale, filosofia a fost
hăituită de noutăţi, şi chiar periodizarea ei, ca şi împărţirea unor etape se făcea între vechi şi nou, între bătrâni
şi tineri, între timpuriu şi târziu. E un punct de vedere
care poate fi împărtăşit. De la milesieni la sofişti şi de
la cearta universaliilor la cartezieni, la pozitivişti şi pragmatişti, discursul filosofic a cunoscut o evoluţie indiscutabilă, iar dispunerea filosofiei a căpătat o complexitate
care reclamă deja o anumită caligrafie intelectuală pentru asumarea ei. Filosofia, iubirea de înţelepciune, a reclamat dintotdeauna o ucenicie mai îndelungată la
templul ei, pentru o deplină stăpânire a conceptelor
operaţionale şi a principiilor epistemologice. Ideea lui
Al. Surdu este că filosofia a făcut şi face descoperiri pe
care, cu timpul, le-a lăsat pe seama ştiinţelor (Pietre de
poticnire, Ed. Ardealul, Târgu-Mureş, 2014, p. 108). În
opinia sa, filosofia poate înregistra o evoluţie doar în
măsura în care face parteneriat cu matematica şi, fireşte, cu ştiinţele. Regăsim în această opinie o concordanţă cu metoda experimentală propusă de Lucian
Blaga, în ultima sa lucrare, Experimentul şi spiritul
matematic – în care proclama metoda cuplurilor metodologice constituite dintre o ştiinţă, de o parte şi, obligatoriu, matematica de altă parte. Cochetarea filosofiei
cu matematicile şi cu ştiinţele exacte, bazate pe matematici şi valorificarea noutăţilor existenţiale, referitoare
la stări de fapt şi la situaţii obiectuale, sau mulţimi şi la
clase de obiecte cu diferite proprietăţi şi relaţii, ca şi la
relaţiile care se pot face cu ajutorul acestora, a condus
la elaborarea logicii intelectului, în forma logicii matematice (Ib., p. 109). Altfel spus, ştiinţa şi, dintre ştiinţe,
matematica reprezintă un factor propulsator pentru evoluţia cunoaşterii în general şi, desigur, pentru evoluţia
filosofiei.
N-am expus în aceste fişe pentru un medalion – mult
mai generos în intenţie – decât o parte dintre problemele filosofice procesate de Alexandru Surdu în laboratorul său autotelic, acolo unde se croiesc marile
proiecte filosofice şi se lucrează sporitor la afirmarea
spiritului românesc în competiţie cu ce se procesează
în lume. Iar această exegeză este numai un capitol
dintr-o lucrare mult mai generoasă, care sperăm să ia
dimensiunea unei micromonografii. Filosoful Al. Surdu,
prin originalitatea discursului şi prin sistemul său filosofic imaginat, chiar merită un tratament monografic.
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Ion Andreiţă

MEMORIA DE ALĂTURI
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Mărturisesc, mai citisem nişte cărţi semnate de neveste despre soţii lor atinşi de aripa geniului: scriitori,
savanţi; cărţi dictate, redactate, întocmite, şlefuite – ori
chiar scrise personal (manu propria). Mă gândesc fie şi
numai la Viorica Moisil („A fost odată… Grigore Moisil”
şi „O familie ca oricare alta”), la Agatha Grigorescu-Bacovia („Bacovia. Viaţa poetului” şi „Poezie sau destin.
Grigore Bacovia. Ultimii săi ani”), la Gerda Barbilian,
nemţoaică de origine („Ion Barbu, amintiri”) ori la predecesoara lor, Fanny Rebreanu („Cu soţul meu”). Sunt
femei care au trăit în preajma genialilor lor bărbaţi,
uneori dăruitor-protector, alteori înaripându-le elanul
creator, uneori copleşitoare până la sufocare, alteori,
pur şi simplu, ca… simple tovarăşe de drum – însuşiri
personale care răzbat (şi) din lectura cărţilor respective
(evident, nefiind vorba numai de volumele citate aici).
Şi, totuşi, aceste cărţi, cu plusurile şi minusurile lor,
rămân documente meritorii, valoroase chiar, în descifrarea personalităţii respective. La urma urmei, cine altcineva îl poate cunoaşte mai bine pe un om, decât cel
aflat în imediata lui apropiere? – sigur, uneori părinţii,
frate, soră, mai ales în situaţii de celibat; dar de regulă
soţia, cea cu care împarte zilele şi patul. Ea este – aş
numi-o astfel – memoria de alături, cea mai apropiată
de memoria marelui om. Şi, totuşi…
O cu totul altă impresie îmi lasă, iată, o carte abia
apărută: Singur printre oameni (Editura „David Press
Print”, Timişoara, 2018) semnată de Irina Goanţă şi
consacrată soţului său, genialului scriitor Ştefan
Goanţă. Faţă de ceea ce am citit până acum, această
carte este de o simplitate de cristal discret şlefuit, de un
firesc al vieţii şi al morţii, străbătută de o tulburătoare
linie baladescă. Fără să vreau, m-am dus cu gândul la
Labiş. Dar poate nu fără să vreau. Probabil pentru că,
undeva, autoarea – elevă la şcoala generală – mărturiseşte: „În anii de început, pentru mine, Ştefan Goanţă
este dirigintele şi profesorul de limba română”; dascălul
care, în pofida obligaţiilor din programa şcolară, nu le-a
vorbit niciodată despre „Mărul de lângă drum” al lui
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Mihai Beniuc, nici despre „Lazăr de la Rusca”, al lui Dan
Deşliu; le vorbea, însă, şi le recita, din Lucian Blaga şi
Nicolae Labiş – drept pentru care: „Toţi elevii îl admiram,
îl ascultam, credeam în el, era şansa noastră”.
Dar să ne întoarcem la Labiş, aşa cum mi l-am amintit eu, fără să vreau, în aceste clipe – şi să recitim împreună (din Confesiuni – 3):
Deci a venit şi toamna cu palele-i tristeţi
Şi curg încete frunze şi-s paşii mai înceţi,
Pe-arginturile minţii tresaltă întrebări,
Cum joacă pe icoană lumini de lumânări
…şi în acest decor:
Studentei de acasă i s-a trimis un vin,

Eu am băut dintr-însul. Era un vin modest,
Ca mămăliga bună, ca pâinea de sub ţest,
Şi m-am gândit ce doruri adânci, ce tandru rit
A curs, în clipocirea acestui vin, topit,
Şi ce reproşuri poate şi nedormite nopţi
Curg în lividul sânge al strugurilor copţi,
Şi vinul lăudându-l pleoapele mi-am strâns
Şi nebăgat în seamă în mine surd am plâns.

Aici se află definiţia – şi definirea – cărţii semnate de
Irina Goanţă. O carte „ca mămăliga bună, ca pâinea de
sub ţest” (bunuri simple, ancestrale care, în copilărie,
trebuie să fi făcut deliciul copilului Ştefan). O carte ca
un „vin modest”, în care au curs „doruri adânci” şi „tandru rit”; dar şi „nedormite nopţi” ce „curg în lividul sânge
al strugurilor copţi”. O carte unică. Sub semnul unui
moto neiertător: „Omul valoros nu poate fi oprit din destinul său de nici o vitregie” (apud C. Noica). Potrivit
motto, în consonanţă cu o declaraţie a lui Ştefan
Goanţă, într-un moment al supremei descătuşări: „Pentru mine, de acum încolo, nu există altă îndeletnicire
decât cea a scrisului. Că mă veţi publica acum, mai târziu sau niciodată, eu tot scriu”.
81

Irina Goanţă este, într-adevăr, o autentică memorie
de alături, fiind nu umbra discretă a scriitorului, ci perechea aşteptată: „Eram nedespărţiţi. Îi plăcea să fiu cu
el peste tot”. (…) „Eram soţia şi prietena lui, dar şi colaboratoarea cea mai apropiată în tot ce făcea”. Apoi,
cu nobilă modestie: „Viaţa i-a fost un calvar. Era un introvertit. Omul Ştefan Goanţă n-a fost cunoscut, dar nici
nu s-a lăsat uşor cunoscut. Toată viaţa a fost un nonconformist, fiindcă avea simţământul valorii sale. Înclin
să cred că am fost singurul om căruia i se confesa.”
Acesta era Ştefan Goanţă. Aceasta este Irina
Goanţă.

Cartea este alcătuită din mai multe capitole – am numărat vreo 19-20 – care mai scurte, care mai largi – ordonate în cronologia firească a evoluţiei personalităţii
scriitorului, dar şi cu trimiteri peste timp, când în faţă,
când înapoi.
Capitolul 1 – Descinderea… – este o frumoasă punere în ecuaţie literară a satului Gâlgăul Almaşului, locul
unde Ştefan Goanţă avea să poposească (pe post de
profesor suplinitor) împins de aripa destinului – într-un
„început de toamnă astronomică”, un septembrie „grăbit
să ia locul verii”. Valea Almaşului, cu „sate mândre”, un
decor „de o frumuseţe aproape sălbatică”, în care palpită ecouri dintr-un trecut misterios: „Stânca Dracului”,
„Poiana cu narcise”, „Cheturi”, „Fata Cătanii” – legende
şi eresuri. O astfel de legendă este şi podul ce unea
cele două părţi ale satului: un pod lung din lemn, îngust,
arcuit, legănat, „ca o trecere de la starea lumească la
cea din ceruri” – şi mă gândesc dacă acest pod n-a devenit puntea iniţiatică din romanul „Patul de zăpadă”, făcând legătura dintre lumea de jos, păcătoasă, cu toate
viciile timpului, şi lumea de sus, curată şi pură, ca-n timpul de început. Pentru că, după cum întăreşte autoarea:
„Spiritul satului este viu, se mai aud cântecele ştiute de
la străbuni şi transmise din generaţie în generaţie, tinerii
trăiesc încă din plin freamătul sentimental provocat de
hora satului”. Şi autoarea precizează, în finalul capitolului: „În aceste locuri fruste, nemodificate mult de mâna
omului, învăluite într-un freamăt continuu de viaţă, în
acest sat cu suflet a descins Ştefan Goanţă în toamna
anului 1960, după o călătorie de o zi cu un tren personal
din Bucureşti, inima României”.

Şi totuşi… De unde vine Ştefan Goanţă?… – se întreabă autoarea, şi noi odată cu ea. Sigur, cel mai bun
şi verificat răspuns îl găsim şi în mărturisirea altui mare
scriitor, Antoine de Saint-Exupéry: „De unde sunt eu?
Sunt din copilăria mea. Sunt din copilăria mea ca dintr-o
ţară”. În cazul nostru, această copilărie-ţară este satul
Nisipuri, ţinutul Romanaţi. Din Valahia Mică. Din Câmpia Dunării. Acolo unde cercetările autoarei au coborât
până prin veacul al XVIII-lea, descoperind, între înaintaşii scriitorului, „învăţători, ţărani, dar şi popi, diaconi”.
În casa părintească din Nisipuri, „cărţile bisericeşti,
ceasloavele s-au păstrat peste ani”. Bunicul după
mamă, Ilie Ionică, a fost primar – „fără simbrie”, precizează autoarea; şi eu mă duc cu gândul la doctorii fără
arginţi din Biblie. Oameni pentru care obştea se afla pe
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acelaşi plan cu propria familie. Poate şi de aceea tatăl,
învăţător de profesie, l-o fi dorit pe Ştefan preot sau
medic. Dar Ştefan – în care mijeau de pe atunci scriitorul, valoarea şi responsabilitatea – nu putea să urmeze
această cale. Avea calea lui, hotărâtă de acelaşi Duh
Dumnezeiesc. Cu mulţi ani mai târziu, într-o duminică,
după ce au ascultat la Radio slujba de la Patriarhie,
scriitorul se confesează soţiei sale: „Nu-l pot lua drept
mijlocitor în relaţia cu Dumnezeu pe un popă. (…) Comuniunea cu Tatăl este prea intimă ca să intervină cineva, fie el şi preot. Comunic direct cu Dumnezeu, mă
spovedesc Lui”. Şi iată cum se întâlnesc titanii, peste
timp. Tolstoi însuşi mărturisea: „Lui Dumnezeu nu-i plac
persoanele în plus. Cu el se poate vorbi între patru
ochi”.
Şi, totuşi… „Strămoşii îşi dorm somnul de veci în cimitirul din Nisipuri, aflat în apropierea bisericii în care
au slujit înaintaşii scriitorului”.

Sunt şi alte întâmplări trăite de Ştefan Goanţă, care
mai târziu şi-au dezvăluit semnificaţiile în cărţile sale.
Concomitent cu viaţa lui, scoasă din făgaşul normal –
datorită dosarului; tatăl, chiabur, vechi ţărănist – şi împinsă pe drumul Golgotei, al suferinţei şi luptei pentru
supravieţuire. Pe un şantier din Ploieşti, unde îşi făcea
armata în detaşamentele de muncă obligatorie, asistă
la o scenă de o barbarie greu de imaginat: din trenuri
de marfă sunt descărcate tone de cărţi valoroase (confiscate de la intelectuali condamnaţi politic) ce urmau
să fie topite în carton asfaltat, de o fabrică socialistă în
construcţie. Durere grea, surdă, adâncă – fără a înţelege ce mare păcat trebuie ispăşit. Că-ţi vine să te întrebi, alături de Huxley: „De unde ştiţi că pământul nu
este altceva decât infernul altei planete?”. Dramatica
scenă cu moartea cărţilor va fi descrisă, cu lux înfiorător
de amănunte, în romanul „Altarul de nisip”.
Alt şantier, alte întâmplări, altă durere; sau poate
aceeaşi durerea, la un grad mai înalt. La Sadu, lângă
Sibiu, lucrau el, fratele său Marin şi vărul lor Gheorghe.
Tineri, incredibil de tineri. Într-o împrejurare fericită, fac
şi ei rost de ceva băutură, nişte slană şi pâine. Şi se retrag într-o grotă, să petreacă (pare-se că era ziua vărului Gheorghe). Petrec ei ce petrec, şi când ies din grotă
constată că începuse să ningă. „Ce zăpadă de vis!” –
exclamă Ştefan. Şi Gheorghe adaugă: „Da, dar nu e
albă ca în URSS”. Dimineaţa, căutându-l, nu l-au mai
găsit pe Gheorghe. Întâmplarea îmi aduce aminte de o
anecdotă, aflată la Chişinău, de la un prieten scriitor basarabean, care se jura că este sută la sută adevărat.
Se zice că la un hotel din Moscova erau găzduiţi, în
aceeaşi odaie, trei „grajdanini”: un moldovean şi doi gruzini. Încălziţi de votcă, gruzinii încep să spună bancuri
politice. Moldoveanul le face tot felul de semne avertizoare, dar degeaba. În glumă, se apropie de priza electrică – şi exclamă râzând: „Îi auziţi, tovarăşe maior?”.
Dimineaţa, moldoveanul se trezeşte singur în cameră.
La ieşire, o întreabă pe recepţionera de etaj ce s-a întâmplat cu cei doi gruzini de-au plecat aşa devreme.
Recepţionera răspunde: „Păi, n-aţi vorbit azi-noapte cu
tovarăşul maior?”. Iar scriitorul Ştefan Goanţă conchide,
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cu amărăciune: „Am dedus atunci că locul acela era
uitat de Dumnezeu, nu era uitat (însă) şi de Diavol. Nu
erau condiţii omeneşti de trăit, dar ceva era pus la
punct”. Cumplitul mecanism al urmăririi până-n pânzele
albe şi-n gaură de şarpe, pentru tot ce mişcă.

Peste tot pe unde a poposit, în dramaticul periplu al
vieţii sale, Ştefan Goanţă a sfinţit acele locuri, le-a scos
din anonimat, le-a impus atenţiei naţionale. Profesor cu
vocaţie descoperită ad-hoc, a făcut din învăţăceii săi,
aliaţi întru cunoaştere şi viaţă. Animator cultural de
aleasă spiţă, a scormonit în obiceiurile şi tradiţiile locale,
în cântec şi joc, în basm şi legendă. „Îi plăcea să stea
ore în şir de vorbă cu bătrânii care au rămas în sat, din
gura cărora auzea adevărate nestemate folclorice”. Pe
care, apoi, le punea pe note artistice proprii, în spectacole cu care a cucerit lauri naţionali, până la locul I pe
ţară (câştigat cu o trupă de copii şi ţărani din anonimul
sat Gâlgău). Oriunde a fost nevoit să lucreze – în sate,
precum Gâlgău şi Cizer; la oraş, în Zalău, la Casa de
Cultură a Sindicatelor ori la Centrul Judeţean de Îndrumare a Creaţiei Populare şi a Mişcării Artistice de Masă
– Ştefan Goanţă şi-a lăsat amprenta de neşters. Semnificativă colaborarea – pe probleme spirituale, desigur
– cu fostul prim-secretar de judeţ, Ion Traian Ştefănescu, un om politic de vocaţie şi intelectual de excepţie.
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Dar ce se întâmplă, totuşi, cu relaţia dintre cei doi:
eleva Irina Paşca şi profesorul Ştefan Goanţă? Irina termină şcoala generală din Gâlgău şi continuă liceul la
Miercurea Ciuc. „M-am acomodat destul de repede,
probabil influenţată şi de el, eram foarte sigură pe tot
ceea ce făceam şi nu acceptam nici o deviere de la drumul pe care mi l-am ales”. Termină şi liceul şi devine
studentă la Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca –
şi, ca să avem, cât de cât, o coordonată temporală, în
1970 era în ultimul an, al V-lea, de facultate.
În tot acest timp (încă din anii de liceu) între cei doi
începe o frumoasă corespondenţă. Din delicateţe, autoarea transcrie numai scrisorile lui (o parte, bănuiesc).
Corespondenţa începe cu „Dragă Irina” şi continuă treptat, uşor, pe nesimţite, până la apelativul „Fetiţa mea” –
stimulată şi de un vis profetic al Irinei, din 1972, în urma
căruia concluzionează: „Ce a urmat de acum încolo
ne-a angajat deopotrivă pe amândoi”. Sigur, înmugurea
sentimentul candid al iubirii. Dar îşi făcea efectul şi un
„catalizator” de luat în seamă: „Momentele de singurătate ne-au apropiat tot mai mult”. Astfel: „Ne-am căsătorit într-o zi de august 1974, la Zalău, fără mare
pompă”. De acum, repet un cuvânt divulgat mai devreme: „Eram nedespărţiţi”.
În doi, se pare că greutatea este mai uşoară. Iar povara se cere dusă. Ştefan îşi continuă activitatea de înnoire spirituală a locurilor şi oamenilor alături de care
trăieşte; ajutat de Irina, solicitată să lucreze la Consiliul
Judeţean de Cultură, dându-i-se în grijă promovarea
cărţii.
Nici de data aceasta, neobositul strateg al culturii şi
artei nu este scutit de obtuzitatea mai-marilor zilei. Un
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exemplu, aparent comic, de n-ar fi de plâns: „Un secretar de partid de la IAIFO Zalău i-a cerut… să înfiinţeze
câte un cor la fiecare schimb; iar un altul, dintr-o comună mai mare, l-a întrebat „cum de cântă oamenii
ăştia fără să bea nimic?”. Când nu mai poate răbda sau,
mai bine spus, când găseşte nişte zile de răgaz, pleacă
să-şi vadă fraţii şi surorile, risipiţi de aceeaşi soartă în
cele trei principate: la Craiova, la Bacău, la Satu Mare.
Iar ca o curiozitate – sau cine ştie ce idee enigmatică
se află la baza gestului – duce nepoţilor în dar instrumente muzicale, în special viori.

Zice Irina Goanţă, în carte: „Dincolo de toate, fapt
de netăgăduit, partea esenţială a vieţii şi a muncii lui
Ştefan Goanţă o constituie activitatea de creaţie”. În
condiţiile în care: „Niciodată omul şi scriitorul Ştefan
Goanţă n-au putut fi despărţiţi”. A trăit, a văzut, a experimentat, a suferit – şi a scris. Condiţia scriitorului adevărat, pe care George Călinescu o exprimă astfel:
„Nimic nu este adevărat, dacă nu este exprimat. Nimic
nu este exprimat, dacă nu este trăit”. Aşa scriitor a fost
Ştefan Goanţă.
Răspunzând unei întrebări, în legătură cu cititorii,
Ştefan Goanţă face o veritabilă mărturisire de credinţă:
„M-am gândit la cititor numai în măsura în care pot să-i
ofer cărţi durabile, nu cărţi de lăsat în tren după lectură”.
Dar care (cititor): „Mi-am imaginat că ar trebui să fie flămând de carte, să înţeleagă că lectura unor cărţi serioase îl situează pe o treaptă mai înaltă de gândire şi
înţelegere”. Şi parcă-mi vine să cred o zicere a lui Nae
Ionescu: „Omul, domnule Ţuţea, nu evoluează, nu devine, ci se dumireşte”. Cât de serioase sunt cărţile pe
care le-a scris Ştefan Goanţă, înţelegem din „Cuvânt
înainte”, semnat de intransigentul critic literar Irina Petraş, ca prefaţă la romanul „Zodia Ţârului”: „Cred că ne
aflăm în faţa celei mai bune cărţi a autorului şi, poate, a
uneia dintre cărţile de proză cel mai bine scrise ale ultimului deceniu”.
Cum scria Ştefan Goanţă? – să intrăm cu paşi uşori,
pe şoptite, în intimitatea „atelierului de creaţie”, aşa cum
ni-l descrie Irina. Nu înainte, însă, de-a reţine încă o
mărturisire a scriitorului, tot un fel de ars poetica: „Omul
e mereu singur, când se naşte, când trăieşte şi când
moare. Nu pot să scriu decât în singurătate. Trăiesc, mă
războiesc cu personajele mele sau mă împac cu ele…”.
Iar acum, cuvântul Irinei: „Seară de seară, după ora 22,
îşi pregătea fotoliul şi toate cele necesare şederii lui cât
mai comode în bucătăria apartamentului 1, din blocul A
central, cafeaua şi ţigările, şi nu se ridica de acolo până
dimineaţa, când se retrăgea în dormitor pentru a-şi
odihni măcar în zorii zilei capul care îi fierbea”.
Şi totuşi… Schimbare de decor. „În toamna anului
2003 decidem să ne stabilim în localitatea Liebling, judeţul Timiş – unde Ştefan va începe să lucreze la un
nou roman, «Zodia Fedeleşului»”. Era poate locul pe
care şi-l dorise mereu: „Totdeauna mi-am dorit un miniconfort de oraş, dar pe un fundal de linişte, de aer de
demult, de flori, de pomi”. Adaugă şi Irina: „Ne-am creat
universul nostru, oarecum rupt de lumea din jur”.
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Din păcate, un an mai târziu apar primele probleme
de sănătate. Flacăra începe să piardă din combustibil.
Dar scrie. Între două spitalizări – scrie.
Încearcă să ia legătura cu prieteni vechi: Ştefan Dimitriu, Doru Moţoc, Gheorghe Doca. Se bucură. De la
Gâlgău primeşte vestea că a fost numit Cetăţean de
Onoare. Răspunde printr-o scrisoare emoţionantă. Începe să colaboreze la revista „Vatra Veche”, „condusă
de Nicolae Băciuţ, poetul şi omul care îl înţelege pe deplin pe Ştefan Goanţă”.
Spitalizările însă se îndesesc. Inima dă tot mai multe
şi mai intense semne de oboseală. Irina – memoria de
alături – este totdeauna lângă el: „Nu l-am părăsit nici
o clipă. Stăteam cu el în spital şi discutam, evocam trecutul nostru, în care am avut multe momente fericite”.
Uneori, părea că se trezeşte Învingătorul: „îmi cere
hârtie şi creion să scrie câte un catren pentru medicii

care s-au ocupat de el”.
Dar ceea ce trebuia să se întâmple – se întâmplă.
„Dintr-odată l-am auzit rostind clar: «Nu mai pot!
Cedez!»”. Şi a trebuit să cedeze în faţa Inevitabilului.
Se petrecea în ziua de marţi, 19 octombrie 2010, la ora
două şi jumătate după-amiază. Afară, toamna plângea
cu lacrimi de frunze arămii.
…Acum, târziu, recitind acest pasaj din carte, îmi
pleacă gândul la nişte cuvinte vechi, citite cândva de
mine şi rămase de neuitat; la cuvintele lui Rabindranath
Tagore: „Moartea nu stinge lumina; stinge numai lampa,
pentru că au venit zorile”.
Ştefan Goanţă n-a murit. El a urcat în strălucirea
acelei lumini. A Luminii Neînserate – de unde steaua lui
ne veghează ocrotitor-mustrător.

Nicolae Havriliuc

SUB SEMNUL CONTEMPLAȚIEI
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şi staţionează acolo fără clintire căci, după cum se ştie,
investigaţiile făcute au în vedere apariţia umbrei sau
cum de a fost posibilă abaterea, adică fapta ieşită din
comun, când totul avea un curs şi nimic potrivnic nu se
întrevedea. Însă pe cât te retragi la umbră, căutând
ocrotire de la un corp ce nu-ţi aparţine sau nu-ţi este
destinat, pe atât poţi fi acuzat că faci umbră pe unde te
mişti. Nu este niciun inconvenient că faci umbră pământului. Eşti luminat de astrele din univers şi, drept urmare,
fenomenul e firesc. Şi apoi umbra este necesară. Dar
sunt unii, după cum reuşesc să fie, că nici umbră măcar
nu fac. S-ar putea zice, fără tăgadă, că vorba şi fapta
primesc liberă trecere, deci libertate de mişcare, prin
fascinaţie. Când eşti fascinat de ceva presupune că ai
acces la ceva ce se află în tine fără să ai cunoştinţă de
acel ceva. Cât timp libertatea implică un mod prosper
de a fi şi de a naviga, acceptând deschiderea şi dialogul
ca pe un firesc al zilei şi al nopţii, de bună seamă că, în
faţa ispitelor şi a capcanelor ademenitoare, prudenţa îndeamnă la supravegherea libertăţii în taină. Poate fi un
câştig sau un risc această atitudine? Răspunsul aparţine de opţiunea fiinţei. În devenirea fiinţei apar momente care, aşezate la masa dialogului, se desfăşoară
PRO

– Să încerci să te priveşti şi să vezi ce vei putea face
din poziţia în care te afli! Ar fi un gând pe care să-l studiezi cum devine.
Culcat pe o margine de deal, în spate să ai muntele
şi deasupra vederea spre cer, iar în faţă să ai văgăuna
şi valea. Ce vei încerca să faci mai întâi? Să urci muntele şi să continui drumul spre cer sau să te rostogoleşti
la vale ca într-un joc de nu şi da? Şi dacă nici una, nici
alta nu-ţi stau la îndemână, atunci, desigur, de prea mult
soare, vei încerca un refugiu la umbră sub un arbore.
Şi dacă arborele e pitic? Oricare ar fi dimensiunea adăpostului, experienţa se cere încercată. Şi sub un arbore
pitic te poţi aşeza ca să priveşti cerul. Ce privelişte măreaţă se dezvăluie când pe mlădioasele ramuri şi pe firava tulpină cerul cade! Oare imensul cerului deasupra
unui minuscul vegetal iluzionează ochiul? Şi de s-ar întoarce unghiul privirii, cât din imensul cerului ar ţine în
balans piticul arbore când şi-ar hotărî desprinderea? Iar
dacă răspunsul întârzie din variate motive ce nu ţin de
clipa întrebării, un remediu pentru echilibru este să cauţi
un avantaj prin ceea ce-ţi stă în preajmă (sau pentru
care ai depus un anume efort): retragerea la umbră.
Uneori până şi adevărul se ascunde în spatele umbrei
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drept facere în comunicare (fie prin confruntări, fie prin
îndeaproape însoţiri). „Nu contemplăm nimic altceva în
afară de sinea noastră – spune Părintele Galeriu în
Jertfă şi Răscumpărare (Bucureşti, Harisma, 1991,
pp. 135-136), nici pur şi simplu propriul nostru chip, ci
strălucirea imprimată în propriul nostru chip prin harul
lui Dumnezeu. Această strălucire sporeşte puterea pe
care o are spiritul de a se depăşi pe el şi de a-şi desăvârşi unirea.”

*

Un simptom al gândului pornit în extinderea sa ar fi
creşterea din tiparul întrebării „a fi sau a nu fi”? (din existenţa atinsă de împliniri care saturează sau de trecerea
prin risipire a energiei spre a se înmulţi captarea luminilor din amurg) ce s-ar face printr-o strigare a voinţei,
conştientizând riscul şi prospectând şansele: „Voi încerca!” Dar intensitatea exclamaţiei poate aduce în
atenţie alte întrebări: „A fi întru afirmare sau a fi întru negare?”, „A fi prin lucrarea de fiinţă ce activează prezentul sau a fi prin mărturii de (ne)fiinţă ce eternizează
trecutul?” „A fi în fiinţa ce neagă sau a fi în (ne)fiinţa ce
afirmă?” „A percepe realul prin negativul de fiinţă sau a
încerca virtualul prin pozitivul de fiinţă?” Modulând întrebarea te-ntorci fără să vrei la contemplaţie pentru că
actual iniţial al contemplaţiei este cel al întrebării, când,
de fapt, se pregăteşte o lucrare sau o acţiune. Atunci
se poate spune că o anumită calitate sau un anume interes creşte pe făgaşul ce le este destinat. De pildă: o
întrebare nu poate fi pusă decât într-un context interogativ sau pauza dintre două acte în teatru nu poate fi
considerată decât un element despărţitor între cei doi
poli emitenţi de înţelesuri şi ritm. Trecând la nuanţări,
pauza este o fracţionare a jocului în două părţi distincte
prin schimbarea cadenţelor de respiraţie. Într-un spec-
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tacol, aranjarea scenelor pentru privit are în vedere privitorul, ceea ce pune laolaltă contemplaţia şi cunoaşterea. A fi sub semnul contemplaţiei presupune să posezi
o gândire matură care să pătrundă în esenţă lucrurile
sau să te situezi în preajma lucrurilor mature care să
transmită stimulente pentru gândire. În această situaţie
se poate spune că şi lucrurile au o copilărie, având în
vedere că maturul pleacă dintr-un precedent. Copilăria
lucrurilor, chiar dacă nu este destinată copilăriei cugetului, suportă variaţii de gândire. Deşi un lucru anume
se naşte pentru o gândire anume care, la rândul ei, îi
provoacă naşterea. Fiinţa omului, oricât de străină ar fi
într-un spaţiu, se comportă de parcă acel spaţiu ar fi
dintotdeauna al ei. Ceea ce înseamnă că spaţiul
se-ncadrează într-un tot prin distanţare, dar fiinţa omului
şi-l apropie prin animaţie. Şi cum animaţia este proprietatea unei fiinţe superioare, fructul ei trebuie căutat în
înţeles, în noul înţeles ce adună lucrul supus transformării cu lucrul propus spre contemplaţie. Privind îndelung, prin strălucirea Luminii venită de Sus, în noi şi-n
ce ne înconjoară, se face ştire că Pământul e o planetă
încă tânără, iar vegetalul fauna şi omul sunt prefigurări
ale unor forme de viaţă ce urmează să apară. Este nevoie de o nouă gândire sau de un nou suport psihic pentru gândire care să înţeleagă fiinţa în ambianţa de viaţă
unde luminile divinităţii întâlnesc lumina tehnologicului?
Enunţul interogativ şi-ar motiva sensul în îndoială. Heidegger o formulează, avansând un punct de vedere,
astfel: „S-ar putea întâmpla ca... întreaga gândire care
urmează în exclusivitate legile logicii tradiţionale să fie
din capul locului incapabilă să înţeleagă întrebarea privitoare la fiinţă, necum să o desfăşoare în mod efectiv
şi să o conducă spre un răspuns” (Introducere în metafizică, Humanitas, 2011, p. 43).

STAREA CE NE-NCEARCĂ
O definiţie a stării: e ceva constituit
în sine ce se raportează la ceva dinainte
constituit.

PRO

În înţelesul despre lume, formulat de Heidegger, se
spune „că pe Pământ, pe întreg cuprinsul lui, survine o
întunecare a lumii. Evenimentele esenţiale ale acestei
întunecări sunt: fuga zeilor, distrugerea Pământului, gregarizarea omului, întâietatea a tot ce e mediocru. Ce înseamnă «lume», atunci când vorbim de «întunecarea
lumii»? Lumea înseamnă întotdeauna lumea spiritului.”
(Introducerea în metafizică. Bucureşti, Humanitas,
2011, p. 71). Dar iată că trăim vremuri când spiritul şi
morala se retrag din lipsă de interes. Conştientul pare
că vrea să cedeze sau lasă în suspendare lucrarea spre
noul ritm, netezind terenul sau aşezând la acelaşi nivel
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facerile, de parcă le-ar pregăti clipa când ar trebui să
se-nceapă întemeierile. În schimb, în deplin suspin, inconştientul, din obişnuinţă, mai cheamă iubirea. Ce ne
spune această afirmaţie? După cum se ştie, afirmaţia
nu poate fi expusă la posibilitatea negaţiei, dar include
germenii negaţiei înnoitoare. Oricare i-ar fi condiţiile, îngrădirile şi facilităţile, omul continuă să iubească. (Este
ştiut că „iubirea sau dorinţa fac începutul celor ce sunt”.)
Iubind, omul se simte liber. Eşti cu adevărat liber când
rodeşti. A se vedea bobul de grâu alături de alte boabe
aşezat într-un sac pus la păstrare în podul casei. Şi a
se vedea bobul de grâu aşezat în pământ, primind căldură şi umezeala necesară. Omul persistă sub însuşirile
ce se schimbă mereu, el fiind autorul tuturor lucrărilor
de pe Pământ, de la Piramide până la civilizaţia de tip
Cibernetic. Anticii vedeau în „cauza Binelui principiul
85
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existentelor ca şi acela care dă mişcare tuturor” (Aristotel, Metafizica, 1998, p. 10). Chezaş la mărimea gândului îi stau omului realităţile din mers: unii îşi fac
lucrarea din prejudecăţi, iar alţii, pur şi simplu, din judecăţi de valoare. Însă timpul, călăuzit de rutină şi de întuneric, le confiscă pe amândouă şi împiedică reflecţiile
omului. Viaţa devine în felul „unei oglinzi aburite”, spune
Heidegger, ce nu mai are puterea oglindirii. Formele se
estompează, chiar dacă mişcarea, o anume mişcare,
se-ntrevede. Nefiind în slujba organicului, mişcarea nedesluşită de conştient facilitează dezordinea, transformând adevărul în minciună, adică într-o strâmbătate
sau malformaţie ce va fi percepută eronat drept linie de
mers. Când omul se-nconjoară de un static al gândirii
ce obstrucţionează mişcarea, stopând devenirea, asupra sa, din considerente necunoscute, se abate focul şi
apa ca „naturi mişcătoare”. Abaterea aparţine de un
regim al fiinţei ce nu exclude corecţia, refăcând echilibrul. Mişcarea şi ordinea lucrurilor îşi află cauza în iubire. Vremurile haotice sunt lipsite de iubire.

nimic devine suport pentru testul ce-ndeamnă gândirea
să-l facă.

*
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Onisim Colta - Gând despre Meteora

PRO

Se formulează enunţul: Fac vorbire despre ceva sau
provoc gândire pentru ceva. Când fac vorbire, presupun
că există ceva, adică adun vorbele şi le înşirui spre a-l
concretiza pe ceva (îl văd, îl aud, îl simt, îl miros, îl
gust). Provoc gândire pentru ceva, adică îl pregătesc
pe ceva spre înţelegere (îi intru în fire prin firea mea).
În cele ce urmează îmi propun să fac vorbire despre
timpurile în care trăim (natura şi societatea în conflict
cu omul) şi să provoc gânduri spre a înţelege de ce
se-ntâmplă ceea ce se-ntâmplă. Pornind de la o afirmaţie generală a Părintelui Galeriu, privind „pierderea unităţii lăuntrice”, se poate spune că vremurile ce le trăim
sunt un ferment pentru „această estompare până la negaţie a binelui, a lumii, concomitentă însă cu auto-adorarea, cu adorarea eului, cu alegerea eului ca centru,
ca punct de plecare al existenţei. Luând cunoştinţă de
sine, eul se îndrăgosteşte de sine, se repliază asuprăşi. Nu în jertfire de sine, ci jertfire sieşi. O inversiune a
jertfei, făcând din eu o autonomie radicală, nu numai
morală, ci şi ontologică.” (Jertfă şi Răscumpărare, Harisma, 1991, p. 87).
Este ştiut că eul devine suport pentru orgoliu şi, prin
scăpare de sub control, se face vătămător. Sub umbrela
orgoliului nu poţi îmblânzi eul, oricâtă mobilitate i-ai
oferi, adică posibilitate de navigare de la înalt la mic, de
la tensionat la potolit. În fiecare dintre ipostaze, eul, în
orgoliul său, consideră că totul i se cuvine, ducând la
acea „jertfire sieşi”. Cantonarea, în subterfugiile egocentriste, ale mai marilor zilei, contribuie la întârzierea
progresului şi la risipa moştenirii când revin din trecut
utopiile. Nu ne putem îngloda, la nesfârşit, într-o istorie
pe care ne-au „hărăzit-o” alţii. Speranţa ieşirii dintr-o istorie impusă a fost şansa noastră de a fi. Judecăţile şi
procesele sunt necesare în viaţa unei comunităţi ce şi-a
permis libertatea fără a ţine seama de regulă. A face istorie înseamnă fructificarea prezentului, ceea ce îndeamnă vieţuirea să nu-şi rateze şansele sau participe
la facerile timpului prin continua sa înnoire. Înfruntarea
omului cu viitorul îndreptat spre el şi despre care nu ştie

SAECULUM 7-8/2018

eseu

Mihaela Matache

PERICLE MARTINESCU –
POEZIA, ÎNTRE MODELE
ȘI CĂUTAREA SINELUI

Fiecare operă literară constituie o experienţă ce
poate fi recompensată, judecată sau ignorată. Pentru
Pericle Martinescu, proza de ficțiune, memoriile și jurnalul sunt formele care l-au impus. În domeniul liricii,
el este unul dintre ultimii poeţi a căror creație ilustrează
teza călinesciană potrivit căreia delimitările radicale de
natură estetică sau genurială ţin de utopia conceptuală.
Pentru Adrian Marino1, tematizarea poeticului echivalează cu întoarcerea la tema originară, având valoarea unui reper, a unui centru în jurul căruia se
ordonează sistemul numit literatură. În viziunea acestuia, actul creației este perceput asemenea unei mișcări
circulare, cu tendință de a se reveni în zona de
convergență.
Lirica lui Pericle Martinescu oscilează între două coordonate antinomice, realia și utopia, sau între structuri
cu valoare iconică, incluzând apelul la conotațiile de natură simbolică și mitologică. Instanța auctorială aspira
la căutarea adevărului, în sensul filozofic. Cu toate
acestea, trăirile eului liric exclud pesimismul
existențialist, opera sa rămânând o continuă căutare a
sinelui, în limitele echilibrului interior. Volumul de versuri, intitulat Sunt frate cu un fir de iarbă, apare în anul
1941 în colecţia „Meşterul Manole”, fiind editat la Tipografia Cărţilor bisericeşti; în ceea ce privește grafica, se
remarcă prezența gravurilor semnate de pictorul Ceglokoff. Scriitorul însuși face următoarele adnotări pe pagina de titlu „S-au tipărit în una mie una sută exemplare
pe hârtie Chamois, nepuse în comerţ, dintre care șase
zeci și nouă de exemplare numerotate de la I la LXIX și
treizeci și unu de exemplare cu gravuri colorate de
mâna pictorului, numerotate de la 1911 la 1941 și semnate de autori”.
În legătură cu semnificațiile titlului, atrage atenția valorificarea unei sintagme de natură folclorică, „Sunt
frate...”, la care se adăugă elementul de originalitate,
de invenție poetică, prin folosirea lexemelor „cu un fir

Marino, A., Hermeneutica ideii de literatură, Ed. Dacia,
Cluj, 1987, p. 392.

PRO

1

SAECULUM 7-8/2018

de iarbă”; fără a considera existența unei influențe, precizăm faptul că imaginea evocată de titlu se regăsește
și în literatura universală (v. Walt Whitman, Fire de
iarbă). Volumul se deschide printr-un motto cu valoare
aforistică, anticipând totodată ideile directoare: „Destinul oamenilor e frumos, totuşi: în viață – iubirea; somnul
– după moarte; uitarea, în eternitate”. Element paratextual semnificativ în economia discursului, ideea din titlu
este dezvoltată cu ajutorul subtitlului, alcătuit în mod
metaforic: cântece de primăvară. Textele sunt intitulate
pseudopoeme, ilustrând modestia auctorială, ca particularitate ce conferă originalitate acestor scrieri.
Volumul este alcătuit din 52 de poeme în proză, fără
titlu, în care sunt fixate evenimente semnificative pentru
existența poetului. Fără a exclude liricitatea imaginarului
și a limbajului, secvențele epice conțin întâmplări
pitorești: pe fundalul unei gări de provincie se
întrezărește o siluetă feminină, în alb. Angajând un dialog cu această instanță, poetul, în ipostaza bărbatului
îndrăgostit, află că ființa misterioasă este fantoma iubirii;
textul conține decodificări ale simbolului gara, topos al
tranziției, al fluidității existențiale, fiind asociat conceptului numit Viața. Discursul se deschide spre reflecții
asupra stării de fericire, la care nu se poate ajunge
decât prin iubire. Şansa salvării ar putea fi în plan metafizic: renunțarea la sine, creaţia artistică sau meditația
asupra faptului că ființa umană se află, potrivit sintagmei
blagiene, invocată de poet, Marea Trecere. Al doilea
poem descrie sensul ascensional al devenirii spirituale,
uzând de polisemia unor motive poetice recurente: pasărea și hanul. Epicitatea nu exclude prezența segmentelor descriptive, asemănătoare structurilor poetice de
tip pastel: lumina fantastică, un cuib uitat de vesele rândunici, aripi amare. Structura de adâncime a textului
conține toposuri ce sugerează dimensiunea
atemporalității, cum ar fi cel al hanului. Morala filozofică,
pusă în valoare, în mod sincretic, uzând de tehnica
plastică, prin desenul situat în partea de jos a paginii,
ar fi aceea că inima nu cunoaşte decât mângâierea ari87

pelor amare ale Destinului. Înțelegerea și asumarea
propriei suferințe apropie instanța lirică de condiția unui
homo cogitans. Incipitul gnomic al următorului poem,
reprezentat de versul Viața mea e o carte nedesfăcută,
subliniază interesul constant pentru tematizarea livrescului, fiind totodată expresia omniprezentă a elementelor de ars poetica. Criptică sau tainică, poema de
dragoste ascunde semnificații pe care doar subiectivitatea receptoare le poate evidenția, printr-o atentă revenire asupra textului.
Deutopizând imaginarul erotic, poetul propune structuri lexicale de tip distopic, spre a sugera ideea că sentimentul iubirii, în toată complexitatea lui, poate fi înțeles
ca o formă autodistructivă, fapt sugerat prin metafora
vierme subteran al cărui scop este acela de a se insinua
în centrul ființei, ce în mijlocul inimii. În ciuda acestui aspect, poetul nu renunță la seducția proiecției sentimentului într-un univers al utopiilor: natura este percepută
feeric, prin sinesteziile vizual-auditive-olfactive: „Cum
sburdă fluturii în jurul meu, ce mari sunt ierburile și cum
strălucesc cireşii înfloriţi, resfiraţi ca o urzeală fantastică
în bătaia soarelui!” Sincretismul formelor de percepţie
evocă imaginea Totului, cuprinzând totodată și antinomia: Paradis-Infern. Versul inițial al celui de-al cincilea
text reia titlul volumului, într-o construcție exclamativă
și urmată de o decodificare a mesajului; dincolo de
aparența banalitate, se remarcă semnificații de tip culturalist, permițând astfel conexiuni cu arta rupestră sau
cu cea modernă, aflată în căutarea primitivismului, ca
principiu estetic. „Sunt frate cu un fir de iarbă! Pe el îl
rumegă Boul, pe mine mă rumegă iubirea!” Poemul se
încheie printr-o reflecție exprimând (auto)ironie și scepticism privind similitudinile existente între nivelurile
creației: „Amândoi avem acelaşi destin!”.
Imaginarul de inspirație thanatică fixează imagini ale
personajelor feminine, care au marcat existența poetului, dar care au părăsit această lume. Rememorând și
comemorând, versurile se constituie într-un perpetuu
ubi sunt; imaginile sumbre diminuează tonul optimist,
prezent, de altfel, în lirica lui Pericle Martinescu: „umbrele întristării, moartele cele mai scumpe ale mele!”.
Mesajul este consolidat cu ajutorul unei imagini plasate
sub textul
propriu-zis, care înfățișează o urnă și un
buchet de flori, tot atâtea simboluri al efemerităţii
umane, dar și ale profunzimii artistice. Scriitor erudit,
poetul valorifică semnificațiile multiple, intrate în mentalul cultural, universal al obiectelor cu destinație funerară.
Unitatea volumului este dată de recurența miturilor,
la care se adaugă perspectiva sacră, în încercarea de
a textualiza adamismul: refăcând Povestea Edenului,
instanța auctorială se exprimă pe sine în mod direct, cu
ajutorul formelor pronominale de persoana I; pentru
acesta, personajul arhetipal, reprezentat de Eva, ar fi
creat coapsa mea, la care se adaugă trăsături ale unui
portret feminin, impresionant prin forța privirii și prin
frumusețea înfățișării: vraja tremurătoare a azurului,
obrajii întrec splendoarea trandafirilor, grația ondulărilor
unei mari visătoare. Dezvoltând imaginea unei Eve multiplicate, interogaţia retorică din final, aflată în antiteză
cu portretul inițial, evidențiază dimensiunea morală a
motivului căderii și al alungării în spațiul extraedenic:
„Dar pentru ce au fost create toate aceste frumuseţi,
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dacă ele nu pot să-ţi ascundă inima de piatră?”.
Fiecare nucleu textual are importanța lui, excluzându-se astfel o ierarhie în acest sens. Eclectismul tematic poate fi înțeles ca o dovadă a mobilității
intelectuale de care dispune scriitorul, dar și o formă a
gândirii moderne pentru care literatura se construiește
din literatură, cu ajutorul intertextualității și al
interculturalității; în acest mod se explică ușurința cu
care se face trecerea la literatura greacă, fiind invocat
Homer, a cărui cecitate îi conferă dimensiuni mitice.
Imaginarul poetic permite construcții inedite, suprarealiste, deoarece poetul își imaginează că, în călătoriile
lui, ajunge într-un spațiu bizar (un han pustiu și dărăpănat), unde îi întâlnește pe cei doi titani ai culturii universale, fiecare purtând povoara unei carențe biologice:
Homer, cel orb, și Beethoven, cel surd. Conștient de
importanța marilor teme care au străbătut literatura, începând din Antichitate, cum ar fi fortuna labilis, poetul
reia meditația asuprea condiției umane, subordonând-o
unei forțe implacabile, numită Destin: Aceasta este
viața!
Construcție simetrică prin revenirea, în finalul volumului, la enunţul ce dă titlul operei, Sunt frate cu un fir
de iarbă, ciclul poetic subliniază efemeritatea ființei
umane, anticipată prin starea de senectute, în antiteză
cu eternitatea creației, simbolizată aici prin motivul firului de iarbă. Apare astfel sentimentul de împăcare cu
sine și cu existentul, în încercarea de evadare, într-un
plan atemporal și anistoric, departe de oraşul degradat,
cu „furnale, palate, închisori și bordeie”. Natura devine
un topos cu valențe salutare, identificându-se, în acest
mod, cu nivelul utopic al așteptărilor. Construcție poliedrică, reunind o varietate de teme și metode, volumul
de versuri poate fi înțeles ca o refacere metaforică a traseului existențial, ale cărui experiențe se constituie în
tot atâtea surse de inspirație.
Ca pictor al unei lumi surprinse în toată complexitatea ei, Pericle Martinescu conturează peisaje semnificative pentru devenirea creației, astfel încât spectacolul
Vieţii este privit ca o invariabilă a ascensiunii și prăbuşirii, a Paradisului și Infernului, sub forma unui discurs
poetic, a cărui epicitate nu exclude lirismul. Densitate
ideatică, lirism reflexiv, joc al formei și al imaginii, pseudopoemele din volumul Sunt frate cu un fir de iarbă reprezintă o sinteză de gândire, reunind elemente
estetice, proprii pastelului, elegiei, meditaţiei sau odei.
Interesul pentru creația lirică a lui Pericle Martinescu
este ilustrat și de observațiile lui Al. Raicu, cel care
considera că aceste scrieri valorifică tehnicile epicității,
deoarece numeroase creații reprezintă, în viziunea sa
„dovada unui cert filon epic întrucât foarte multe piese
sunt de fapt adevărate microschițe”2. Puiu Enache propune un alt tip de receptare, insistând asupra liricității,
ca dimensiune intrinsecă a discursului poetic: „Folosindu-se inspirat de limbajul metaforelor și simbolurilor,
versurile încărcate de poezie invită la meditație pe marginea statutului paradoxal al ființei umane, ca entitate
cu puteri miraculoase, dar extrem de fragilă, totodată,
asemenea unui fir de iarbă”3.
2
Raicu, Al., Autografe. File de istorie literară, Ed. Albatros,
București, 1983, p. 116.
3
Enache, P., Istoria literaturii din Dobrogea, Ed. Ex Ponto,
Constanța, 2005, p. 430.
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Cea de-a treia etapă din creația poetului include volumele publicate după 2000: De la o zi la alta (2006),
Pielea îngerului (2007), Vei trăi cât cuvintele tale
(2010), Un înger răstignit pe gură (2011), E toamnă
nebun de frumoasă la Cluj (2011), Decameronice
(2017). Poemele primelor patru plachete sunt reunite și
regrupate tematic, în al treilea volum din antologia
Cărțile viețuirii (2013), unde sunt reașezate sub titlul
plachetei din 2006, ce accentuează trudnica ființare,
efortul de a interioriza ravagiile timpului în oglinzile tot
mai sumbre al spiritului ce se apropie de marele prag.
Noua poezie reflectă „vârsta senectuții, preocupată de
zariștea metafizică” (Mircea Popa). Însuși poetul
mărturisește în diversele confesiuni și interviuri: „că mai
înainte de a fi o chestiune de expresivitate a limbajului,
poezia e un mod de a ne trăi umanitatea.” Comentariile
critice au accentuat această ancorare a poetului în „starea din urmă” a ființei: „poetul clujean nu mai poate
vedea/visa decât la stingerea eternă în care să dispară
fără de urmă” (Theodor Codreanu). Ion Holban
vorbește și el, referitor la această etapă lirică, despre
„sfâșierea ființei în transcenderea fantast tragică a realului spre nelocul vidului”.
E adevărat, poezia coboară mai adânc în dinamica
ființării omului profan, ce se întoarce spre sine, spre a-și
conștientiza derutele, spaimele, singurătatea,
neputințele, destructurarea, vulnerabilitatea etc. aduse
de bătrânețe și, mai ales, de confruntarea cu Marele
Prag. A tatona fluxul interior determinat de meandrele
unei ființări în criză, asupra căreia planează ghilotina
Sfârșitului, devine miza majoră a liricii actuale. Ființaspre-neant devine vocea majoră care ne vorbește despre sine și despre entropia din jur. Problematica și
interogațiile sunt extrase din această trecere a ființei
dintr-o zi în alta, din această acumulare de cenușiu, rău
existențial, imagini ale destrămării sinelui, din conștiința
faptului că declinul este inevitabil, reveriile mobilizante
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s-au destrămat, bilanțul e derizoriu. Rămâne activă doar
luciditatea de a privi acest declin în toate consecințele
lui.
Drumul parcurs se apropie de final, de aceea trebuie
trecut prin filtrul conștiinței, privit din variate unghiuri, interogat – care i-au fost mizele și câștigurile? Silogismele drumului surprind un astfel de demers poetic.
Desemnând câmpul meditației, al reflexivității pure, silogismul e atributul spiritului eliberat de circumstanțe
și presiunile imediatului. E o cale de trecere de la
evidențe la sensurile profunde ale lucrurilor, un mod de
scormonire în tărâmurile înțelesurilor de dincolo, cu
uneltele intuiției poetice. Instrumentului împrumutat din
logică e mai mult un pretext, o metaforă a saltului de la
percepția comună la ineditul poetic, la sensul revelat de
starea poetică. E mimată uneori schema silogistică, judecata majoră și judecata minoră ce duc la concluzie.
Se pornește de le percepția comună cu rol de majoră:
„Orice lucru călătorește cu propria umbră.” Urmează minora, cazul particular: „numai drumul călătorește cu umbrele/ lucrurilor”, adică este martorul lor, le însoțește în
trecerea lor prin lume. Urmează saltul spre sensul inedit: cum nu are umbră (vezi mitul omului fără umbră),
drumul are în sine deja substanța neființei, a eternității:
„el singur se află în neclintită/ amiază,/ el singur
strălucește/ de propria neființă”. Mimarea procesului deductiv rămâne pretext pentru a dezvălui sensuri inedite.
Obiectul ales a fi trecut prin retortele reflecției, drumul,
e un simbol cu largă circulație literară, care devine pentru spiritul reflexiv o deschidere, un fel de răspântie semantică extrem de generoasă. Ființa drumului se
încarcă mereu de alte conotații. Cu alte cuvinte, „Drumul” e Sensul existențial misterios, indescifrabil. Trebuie
o încordare acerbă a spiritului pentru a desluși multiplele irizări semantice ale acestui diamant cu mii de
fețe. Drumul va concentra toată problematica poemelor
din ciclu. Eul liric în ipostază de filozof va stoarce cu în89

crâncenare valențele semantice al acestui semn literar
cu implicații ontologice. Limbajul e golit de podoabele
obișnuite, se valorifică mai ales definiția metaforică: „a”
este „b”, cu deschideri spre identificări paradoxale, derivate din cei doi termeni. Evident, primul termen rămâne mereu „drumul”, iar al doilea cumulează și
aproximează bogăția de sensuri ce se polarizează în
această entitate misterioasă. Ființarea e un drum enigmatic ce vine din „nicăierea” și duce în „niciunde”, fără
a-și revela sensul. El este veșnic pretext pentru
interogație pentru cel ce îl parcurge: „Un drum este o
întrebare a Ființei/ despre ea însăși;/ cel ce merge pe
drum/ înființându-l/ este răspunsul”. Avem aici un optimism existențialist ancorat în datoria Ființei de a-și da
sensuri prin acțiune și opțiuni creatoare. Drumul ce se
întemeiază acum sub pașii omului e chiar lumea ce
primește sens prin deslușirile spiritului. Altădată drumul
e mască a duratei, e curgere ireversibilă înscrisă în
structura ființelor și lucrurilor din zona sublunară: „Nimeni nu merge/ pe drum,/ drumul e cel care călătorește/
în fiecare,/ starea de drum/ e starea de existență/ a lucrului”. Ajungem astfel la deducția/intuiția poetică numită „starea de drum” ce definește efemerul din toate
alcătuirile terestre. Vedem că spiritul reflexiv pus să
deslușească, – oarecum în maniera lui Noica, din Rostirea filozofică românească, a tâlcurile ascunse din
vechile vocabule strămoșești, – ajunge în demersul său
la viziunea deșertăciunii plăsmuirilor terestre. Toate stau
sub „starea de drum”. Drumul ce călătorește în fiecare
e timpul ce corodează inexorabil. Drumul este în egală
măsură spațiu și timp, curgere dinspre un punct misterios spre altul la fel de enigmatic. Se mimează specificul
definirilor filozofice, unde sensurile cele mai neașteptate
vin să ia locul clișeelor perceptive, impresiilor comune
ce ne circumscriu în fluxul existențial. Poeticitatea înseamnă acum exuberantă întemeiere de sensuri, amintind de tehnica circumscrierii din prima elegie
nichitastănesciană, unde jocul afirmațiilor și negaților
trebuia să releve un statut paradoxal al spiritului creator,
greu de cuprins în palida înlănțuire de cuvinte. Cam la
fel se întâmplă și aici cu statul paradoxal al drumului:
„Drumul nu-i decât capătul/ drumului,/ dar între un capăt
și altul/ nimic nu este;/ unde drumul ar trebui/ să
sfârșească/ își află-nceputul,/ și acolo unde se naște/
ajuns e deja”. Iată drumul-cerc devenit simbol al viziunii
ciclice despre existență, lumea eternei întoarceri a
aceluiași. E reveria ce anulează marile angoase în fața
sfârșitului, din filozofia indiană, a lui Nietzsche etc. Orice
sosire la capăt e sinonimă cu întoarcerea la origini,
sfârșitul fundamentează un nou început, un ciclu urmează altuia. Altă reverie menită să atenueze deznădejdea în fața efemerului, a „stării de drum” e
răsturnarea destrămării în efort întregitor, în metaforă a
împlinirii Ființei. Drumul se deschide acum între sinele
precar căzut în lume și sinele ce se întregește clipă de
clipă cu cele agonisite în cale: „Între sine și sine/
călătorește drumul,/ între ce nu este/ și ce va să fie/ își
află îndreptățirea”. E aici sugerată dialectica devenirii
întru ființă, a desăvârșirii necontenite, când Ființa își
depășește mereu stadiile atinse în fiece moment pentru
a se deschide spre ceea ce ar trebui să fie. Lepădarea
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de stadiile premergătoare întregirii e în același timp destrămare, dar și alcătuire, încordare spre a atinge plenitudinea. Altădată drumul e o singurătate în mers,
oarecum inerțială, iar întâlnirea a două drumuri, răscrucea, aduce popasul și aici, din singurătatea stearpă, se
naște singurătatea reflexivă, setea de autocunoaștere:
„Unde drumul întâlnește alt drum/ o cruce se naște;/
crucea drumului este veșnica lui/ neodihnă,/ în răscrucea drumului/ o neodihnă/ se odihnește în alta,/ în răscrucea drumului/ Dumnezeu își întreabă singurătatea,/
în răscrucea drumului/ singurătatea-și răspunde/ ei
însăși”. Jocul deducțiilor poetice duce mereu spre asemenea sensuri menite să fascineze prin profunzime și
surpriză. De la pașii care întemeiază drumul se ajunge
la cenușa iscată de aceștia și apoi la alienare, la moartea limbajelor și a comunicării. Dacă pentru înțelept drumul presupune obstacole și căderi, pentru alergătorul
ce nu problematizează existența „lină e curgerea drumului”. Multe din deducții ajung la lipsa de sens a lumii,
la amara revelație a morții ce așteaptă în punctul final
al tuturor căutărilor: „Orice lucru/ are calea lui,/ numai
moartea/ nu are niciuna,/ ea singura stă/ la capătul tuturor drumurilor”. Starea de veghe, deschiderea spiritului, curiozitatea, intuirea că în fața pot surveni oricând
revelații majore, sensuri esențiale, fac din experiența
mersului un drum al cunoașterii majore: „În bănuiala
unei căi/ stă nașterea drumului./ Bănuiala/ e veghea
aflării de sine;/ veghea e așteptarea unui lucru/ de mult
presimțit./ Calea lucrului/ în veghea-i se bănuiește./
Numai căile Domnului/ sunt nebănuite;/ drepte stau ele/
în dreapta lor lege”. Dacă adevărurile terestre pot fi anticipate prin silogism, cele sacre rămân mereu învăluite
în taină, iscodirea poetică nu poate destrăma misterul
din jurul lor. Drumul circumscrie și condiția poetului,
pentru el drumul are sens de tatonare a inefabilului:
„Fiecare cale e-nchipuirea/ fără-de-chipului”. Dacă poemul e și el un drum al revelării, atunci sensul poetic ce-i
întemeiază ființa e deschiderea orizonturilor spre
moarte: „pe drumul poemului/ rătăcește pulberea/ de pe
tălpile/ morții”. Experimentul de semiotizare a acestui
semn liric e o reușită, oferă poetului o cale de a-și recicla din unghi nou obsesiile și revelațiile subsecvente.
Miza e formală ca și în cazul baladelor, poemelor în prozodie folclorică sau a ronsetelor. Poemele sapiențiale,
mai sărace în fast imagistic, trăiesc din ineditul
sentențiilor, din cascadele seducătoare ale gândului,
mereu infuzate, când de neliniște și deznădejde, când
de un impuls pozitiv centrat pe conștiința construcției
de sine. Departe de a fi expresia libertății umane, „drumul” este captivitate, limitare, constrângere, eșec, sleire
a ființei.
Poemele din ciclul Abatoarele tăcerii se organizează tot tematic în jurul semnificațiilor ontologice ale
tăcerii. Se procedează la aceeași epuizare lirică a semnului ales. Tot o monografie lirică densă a toposului
ales. Un reper auditiv, ce ne dă măsura dramei în care
se zbate condiția umană ce și-a pierdut conexiunile cu
absolutul. „Tăcerea” e în primul rând a absolutului, ea
transformă interiorul insului abandonat într-un chin insurmontabil, un fel de „abator” de speranțe și aspirații.
E și dramă a singurătății și incomunicării. Urechea eului
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e îndreptată mereu spre cer, spre înalt, spre ceea ce e
dincolo de suprafețele ce se oferă vederii. Ni se spune
că suntem izgoniți aici în „abatoarele tăcerii” și ascultăm
până la exasperare un semn ce nu vine. Dorul de metafizic hrănește existența-așteptare. În acest climat de
tăcere metafizică răsună doar reverberații telurice:
„Asculți,/ oare ce-auzi ?/ În abatoarele tăcerii/ lumina-i
sânge,/ viscolul cântă/ la orga oaselor tale./ Asculți:/ e
doar torentul secundelor/ măturând râpele cărnii,/ pașii
eterni/ răsunând în subteranele/ vieții.” Metafora titulară
reprezintă deci, deznădejdea celui ce e obligat să rămână captiv în orizontul terestru secătuit de valori și
idealitate, unde nu mai ajung mesajele înaltului. Aici
sunt inventariate doar zgomotele fenomenelor,
consecință a marii treceri: sângerarea luminii, viscolul
cântând la „orga oaselor” umane, vuietul secundelor „în
râpele cărnii”. Sunetele înaltului, dacă vin, ele devin accesibile doar adâncului, unde urechea noastră nu poate
pătrunde. Când va fi vorba de sacru, ecourile lui vor rămâne mereu captive în profunzimi, adâncuri inaccesibile. Prin urmare, textele se nasc din percepția unui eu
însingurat și înstrăinat de absolut, de valorile primordiale, cu simțurile împuținate, fără instanțe protectoare.
Nu poate comunica nimic din ce simte orizonturilor superioare. „Omul, devenit «locuitor al tăcerii», îndepărtat
de logos, vorbeşte, dar cuvântul nu-i mai vorbeşte, încât
«Ziua de mâine/ n-are memorie» aşadar – lipsită de arheul retras în marginea lumii” (Theodor Codreanu).
Această dramă a abandonatului e creionată cu dramatismul adecvat, eul își poartă nu numai propriile traume
ci și pe cele ale lumii din jurul său. E conștiința care se
are doar pe sine în fața spectrului îmbătrânirii și al
sfârșitului: „Doar al tău însuți,/ despuiat precum lumina,/
dintâi,/ precum leprosul/ în deznădejdea zilelor sale,/
bătrân de viață,/ de moarte de-asemenea,/ de
bătrânețea lumii/ bătrân”. Îmbătrânirea rămâne sinonimă cu sleirea, împuținarea, neputința agonizarea.
Omul intrat în perimetrele învechirii, „bătrân de
bătrânețea lumii” e o creatură damnată, pentru care
existența e goală, e o așteptare fără obiect, fără somn,
o veghe asaltată de obsedanta tăcere ce curge de sus
și de dureroasa neuitare a răului din jur: „Zilele atât de
goale,/ atât de lungă-așteptarea./ Noaptea de mult ți-a
uitat/ așternutul./ Numai tăcerea/ te mai iubește,/ numai
uitarea/ nu te-a uitat”. Sleit de energii, el se mulțumește
cu cioburi de „lumină” și de „pace”, iscate doar de jocul
cuvintelor care, pe neașteptate, și fără voia sa, se deschide spre neant: „Nu mai ceri nimănuia/ nimic./ Puțină
lumină în/ vorbe,/ puțină pace/ în suflet;/ cerșetor de cuvinte,/ îți cauți pe mâini/ tencuiala neantului”. Pus să-și
facă bilanțul existențial, rezultatul e o ființare amorfă,
fără sens și valoare, dar mai ales goală de substanță:
„stătea dinaintea ta,/ fără chip,/ fără grai./ fără nume,/
tăcere și pulbere,/ pulbere și tăcere,/ viața fără de viață/
– viața ta.” Ceea ce o rezumă tragic e doar „tăcerea”
zonelor înalte și „pulberea” ecleziastului. Eul liric se
detașează de condiția acestei ființe, vorbindu-i la persoana a doua, luându-o drept interlocutor. Îi adresează
avertismente, prorociri, vorbe de compătimire, cuvinte
de dojană. E avertizat că în jurul lui mișună forțele terifiante ale neantului: „De întuneric ți-e umbra,/ de țărână
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chipul/ zilei de mâine”. În ființa sa căzută acționează
numai vectorii destructurărilor, biologicul, mai ales, în
absența luminii spiritului, are de suportat o cumplită erodare. Decrepitudinea bătrâneții avansează în același
ritm cu deriva tragică a simbolurilor: „Numai vânt în
câmpiile/ cărnii,/ numai ploi înecate/ în propriul sânge./
Unde ești ?/ Orbi, magii se strigă/ în subteranele oaselor./ Unde ești ?/ Secată e steaua/ în ceruri;/ o gaură
neagră/ se naște”. Cum se vede, ființa e redusă mereu
la carne, sânge și oase. Starea de luciditate a ființeispre-moarte, nu a eului liric, are și ea de suferit,
înțelegerea a ceea ce i se întâmplă e aproximativă, tot
procesul declinant se reflectă în conștiință prin supoziții,
incertitudinea și deruta se instalează în sferele
interiorității: „Poate-i nesfârșirea/ care te locuiește/
poate pulberea sărutându-ți/ picioarele,/ ori îngerul răstignit/ pe buzele tale,/ poate e lumina care/ te-mbracă,/
cine ar putea vreodată/ să știe”. Omul e deposedat de
memoria originii sale astrale, de înrudirea cu lumina.
Drept consecință, se multiplică accentele toxice ale luminii care asfixiază arborii. Flacăra neagră și cenușile
lucrurilor mărturisesc și ele despre o existență în curs
de epuizare, un proces vital în pragul stingerii. Tabloul
acestei agonii se deschide pretutindeni spre neant și
anularea semnelor prin care ființa s-ar fi putut autentifica: „Totdeauna ajungi/ prea târziu,/ totdeauna cenușa
lucrurilor/ sub pași,/ totdeauna flacăra neagră-n/ pupile,/
vâlvătaia neantului/ ațâțată de vânt;/ fărădenumele rătăcindu-ți/ pe linia vieții”. Cum nicio instanță nu veghează și contabilizează eforturile ființei de a lăsa ceva
nobil în urmă, uitarea și anonimatul („fărădenumele”)
devin alte surse de gravă spaimă. Chinul de a trece
dintr-o zi în alta, trezirea la un nou calvar diurn, implicarea în rutina luării pe umeri a poverii altei zile sunt
stări tipice eului exilat în „abatoarele tăcerii”. Jurnalul
acestei trude a asumării fiecărei zile ca supliciu multiplicat e surprins cu tensiune și dramatism autentic. Trezirea din somn e sinonimă cu o lentă luare în stăpânire
a funcțiilor somatice, cu o ieșire din dezarticulare a componentelor sale. Conștiința în curs de limpezire se reconectează anevoie la exigențele ființării, poruncește
doar fiziologicului să-și asume ziua ce vine: „În zori/ trupul înnămolit în uitare,/ în zori mâinile înecate în imponderabil;/ și ochii altcuiva/ îndărătul pupilelor;/ cine-ar
putea deștepta orologiul/ sângelui ? / Ridică-te !/ Cu pielea ta jupuită/ se-mbracă tăcerea;/ de sânge-ți sunt
pașii/ pe urmele zilei/ ce va veni”. Rămâne un sentiment
definitoriu al poemelor, chinul de a prelungi fluxul vital,
de imprima trăirii un ritm, fie el și minimal. Se accentuează lamentația în fața vitalității sleite, ce nu poate
răzbate dintr-o zi în alta, a agonizării existențiale. Un eu
ce ajunge prea târziu la masa vieții, intră anevoie în
truda zilei ce vine spre el, doarme mereu în așternutul
întunericului, iar sufletul său îngenunchează doar pe
„buza deșertului”. Surâsul său traduce deznădejdea,
ziua de mâine are chip de țărână, asfințitul îi linge zilele
rămase, orizontul desenează doar eșecuri, adică acolo
„se zvântă spânzurații/ inimii tale”. Împrejurul său se întunecă, bate vântul negru al neantului, curg tăceri dinspre înalt, gura Logosului e umplută cu țărână. Eșecul
cognitiv și de comunicare cu sacrele este total: „Scursă
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lumina./ Doar umbră-n clepsidra/ tăcerii,/ doar viscolul
negru/ și gura de țărână/ umplută,/ doar candela/ sângelui/ veghind la căpătâiul/ lui Dumnezeu”. În poeme se
consemnează o cascadă de semne ale neantului, ce
irump de pretutindeni sub privirea omului exilat în profan: „Flacăra trupului tău/ luminând abisul”; „îți cade pe
mâini/ tencuiala neantului”; „o gaură neagră/ se naște”;
„Dumnezeu își caută chipul/ în aceste bălți de tăcere”;
„vâlvătaia neantului/ abătută de vânt”; „dincolo pustia
care-i locuiește/ privirea”; „nu mai ești decât rana/ în
care neantul/ se-așază la cină” etc. Căutându-și noul
chip, omul profan descoperă în oglindă o figură ce
poartă toate mărcile neantificării: „cineva pe care nu-l
recunoști,/ dincolo,/ pustia care-i locuiește/ privirea,/
dincolo,/ zdreanța tăcerii/ acoperindu-i/ gaura gurii”. Rămâne activă, firește, și zodia frigului ce desemnează o
spațio-temporalitate ostilă: „E frig, prietene,/ sub stelele
reci ale Orientului, / e frig !/ E frig, prietene,/ e frig în
țărână,/ în pâine,/ în sânge !/ E frig în cântec,/ prietene,/
de uitare-s cuvintele,/ de tăcere-i tăcerea !” Semnificativ
e că în acest topos, legea atracției universale se destramă, locul ei e luat de vectorii derivei și destrămării.
Utopicul centru ce fortifica spațiul nu mai funcționează:
„Ai spune că totul / se-ndepărtează:/ orizontul,/ zilele,/
propria-ți umbră…/ Tot mai mult/ al tău însuți,/ nu mai
ești decât rana/ în care neantul/ se-așază la cină”. În
acest declin generalizat, emblematică este imaginea
divinității mortificate, la căpătâiul căruia arde o candelă
de sânge uman.
Ciclul liric Vântul și flacăra aduce o intensificare a
crizei, a expierii, în care a fost împins omul profan. O
experiență a mortificării trăiește eul în poemele sale
cele mai răscolitoare. Relația eu-moarte, recte neant,
iese în prim plan. Moartea e consubstanțială ființei, ea
se insinuează în celulele ființei încă de la naștere, devine o altă dimensiune a ei, respiră o dată cu ea, are
același chip, folosește același limbaj. Eul e avertizat de
această îngemănare a vieții sale cu moartea ca prag terifiant, dincolo de care nu mai e nimic. E o veste zguduitoare: moartea-neant practică un camuflaj perfect,
negația absolută se ascunde magistral în toate orizonturile ființei: „Răsuflarea ei însoțind-o din prima clipă/
pe-a ta,/ chipul tău, chip fiindu-i/ fără s-o știe,/ vocile
voastre răsunând/ de-aceleași cuvinte și de-aceeași tăcere”. Valorizarea deschiderii thanatice se face în
direcția receptării ei ca dat inexorabil: „și propria-ți
moarte,/ sora ta geamănă,/ vântul și flacăra/ unei dupăamiezi/ a Domnului”. Prin urmare moartea nu e decât
„sora ta geamănă”, tot ea este „vântul și flacăra” ce operează în cadrul unei temporalități declinante, adică
într-o „după-amiază” a plenitudinii divine, a celor sacre.
Moartea este identificată metaforic cu marea trecere,
„vântul” și trăirea ardentă a destinului efemer, „flacăra”.
Existența este, în noua definiție, trecere și ardere până
la scrum. În alt registru, „vântul și flacăra” sunt două
stihii ce pot mistui așezări, vieți, orizonturi. Din sinergia
lor se nasc trecerile prin foc, marile dezastre.
Consecințele unor mari rupturi ontologice răzbat din
texte. Teluricul vine în fața noastră golit de esențe:
„Nicio urmă/ nu mai păstrează țărâna;/ câteva licăriri/
pe creștetul umbrei,/ în sala de așteptare/ câțiva îngeri
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anchilozați”. Acesta capătă coordonatele unei jalnice
„săli de așteptare” de unde se pleacă spre marele vid.
Oameni și îngeri așteaptă la rând semnul plecării.
Aceleași consecințe tragice răzbat din prăbușirea
transcendenței, adică destrămarea-uitare a sistemului
de valori, ce este resimtă ca un supliciu, o tragere pe
roată: „A trecut peste tine/ roata celestă:/ sfărâmături,
așchii,/ moloz/…/ câțiva stropi de sânge/ sfârâind în
țărână/ și un pumn de oase/ pe care zilele își încaieră/
haita flămândă”. Ființa martelată devine hrană metaforică a temporalității înfometate. Haitele ei devoră pur și
simplu fragmentele, „molozul” ce a rămas din strivirea
simbolică. Sacrul în noua eră e aidoma limbilor moarte,
nostalgia lor roade pe dinăuntru fără vindecare: „Un fel
de sanscrită-a uitării/ îți vuiește în inimă,/ un abis surpat/
în fărădesimea cuvintelor”. Avem și tabloul istoriei desacralizate, care devine o materializare a destinului orb.
Încercarea de a desluși un sens în măruntaiele trecutului nu duc nicăieri. Nici încercarea de a detecta germenii
viitorului. O filozofie a istoriei ancorată în tragică lipsă
de sens: „Un veac întins de la un capăt la altul/ al întunericului,/ o omidă/ pe obrazul rece/ al zilei./ Șovăi, pipăind în memorie/ obârșia lucrurilor;/ cu vârful cârjii/
bâjbâi în măruntaiele zilei de mâine/ după tiparele/ umbrei./ Nimic./ Din străfundul uitării,/ lumea se-așază-n/
duminica orbului”. Boala spiritului modern e tocmai uitarea primordialelor, instalarea în „duminica orbului”.
Căutarea marelui sens va rămâne de fiecare dată un
eșec. Creierul, luciditatea rațională nu duc la elucidări
nici când sondează materia telurică. Această așezare
în „duminica orbului” – metaforă ironică – desigur, vizează declinul cognitiv generalizat. Iată altă ipostază a
eșecului cognitiv: „La picioarele zidului/ rămâneai/
noaptea-ntreagă,/ acolo rămâneai,/ sub horcăitul
orașului/ și-al constelațiilor pierdute,/ sub urina rigolelor/
și-a îngerilor bătrâni/ rămâneai până-n zori;/ în vinele
gâtului/ clepsidra răsturnându-se,/ pentru totdeauna,
clepsidra …/ Uneori/ picioarele tale presimțeau/ acolo,
dedesubt, sub asfalt,/ căldura sobolilor”. Eul apare aici
meditând lângă un zid anume, fost sacru, stă toată
noaptea cu receptorii deschiși, sfidând zgomotele și mizeria lumii, dar nu receptează mesajele înaltului.
Rațiunea sa iscoditoare nu mai răzbate dincolo de
aparențe, paradoxal, doar „picioarele”, adică tactilul,
mai este în măsură să detecteze vagi semne din adânc,
acea „căldură a sobolilor”, opozabilă frigului de la nivel
terestru. Ca atare, mistuirea în teluric n-ar mai fi atât de
înspăimântătoare prin vecinătatea caldă a „sobolilor”. E
cert, ființa e deconectată de la unitatea și coeziunea
cosmică. De pretutindeni vin semne negre, răzbat imagini terifiante, sugerând chinul unui eu în curs de neantizare: „un spârc de lumină-n pupile/ niciundele,/ o gaură
neagră/ prin care ți se scurg în măruntaie/ placentele
frigului”; „înăuntrul cărnii tale/ se-ntunecă”; „de-a lungul
obrajilor/ ți se scurge/ sudoarea abisului”. Nimic nu favorizează apariția unor viguroase revelații atenuante,
ale tărâmului de dincolo, arareori eul are iluzia că
deslușește unele relicve ale idealității: „așchii din osul
ceresc”, care nu sunt în măsură să-i vindece suferința
adusă de cei doi vectori ai neantificării: „vântul și flacăra”.
PRO
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Ciclul O-ntreagă zi surprinde existența în declin
printr-un chenar biografic: pierderea părinților. Siluetele
acestora rămân expresii ale ființei ce-și contemplă
amurgirea lentă. Poemele surprind secvențe din
existența mamei și a tatălui striviți de ani, recunoștința
și durerea filială, ecouri funerare, imaginea casei natale
și a obiectelor ce resimt lipsa celor doi, sentimentul golului lăsat prin plecarea lor etc. Iată imaginea ființei
sleite, ce-și conștientizează luarea în stăpânire de către
vectorii neantului: „Încovoiat/ pe marginea patului,/ cu
fruntea aproape-atingându-i/ genunchii/ ca și cum ar fi
vrut/ să vadă mai bine/ moartea care urca în el,/ s-asculte ceea ce numai el/ putea auzi,/ scurgându-se în uscatele vene”. Cuplul parental e surprins din același
unghi al agoniei, când forțele vieții se frâng, iar insinuarea morții devine tot mai agresivă. Viața-așteptare se
apropie de marele prag, fără alte iluzii compensative:
„în jurul mesei așezați,/ așteptând ceva/ niciodată știut,/
ascultând cum ziua se surpă în ei,/ stăteau/ în jurul
mesei/ privind lumina/ putrezind în lăuntrul lor/ precum
stârvul văzduhului/ într-o pasăre moartă”. Ochiul ființeispre-moarte vede doar tabloul terifiant al marii „putreziri” ce include ziua, lumina lăuntrică și văzduhul. Acel
„ceva” așteptat nu survine pentru a anula teribila fantasmă. Spirit și trup au același destin putrifiant, ce nu
admite deturnări sau transcenderi salvatoare. Deturnarea mitică nu se mai naște pentru a da sfârșitului un
sens nobil. Spațiul casei natale va fi de-acum populat
de lucruri orfane, lipsite de prezența celor ce le-au dat
un rost. Ele resimt golul lăsat de cei dragi, lipsa de sens
în care au căzut. Se naște un vibrant poem al absenței
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ce nu poate fi vindecată cu substitute: „Cu fără-de-mâinile lor/ te-ating lucrurile,/ de departe vin ele/ să-ți pipăie
o clipă ființa,/ de departe/ vin în jurul tău,/ temătoare,/
să vadă dacă ești aici încă,/ dacă ele însele sunt/ încă
aici,/ dacă umbra ta/ cu lumea aceasta încă/
le-mbracă”. Obiectele încep să vorbească și ele în
limba lor. Dintr-un vechi dagherotip răzbate chipul
părinților tineri cu priviri ce par a desluși, pur și simplu,
vidul existențial: „dinaintea lumii așezați,/ nevăzând
nimic altceva/ decât curgerea zilelor care năvăleau/ una
câte una-nlăuntru/ …/ Din acest dagherotip în care
a-mbătrânit timpul/ te privesc/ fărˋ să te vadă/ și din totdeauna/ te-așteaptă”. Suntem într-un prezent lipsit de
miracole („altădată/ ploaia-ți îngenunchea/ în prag”),
unde scurgerea zilelor cenușii nu oferă nici un tâlc nobil:
„catehismul unui înțeles/ în care nu mai ai loc/ afară
sângele ploii/ infestând ciorchinii,/ oțetul unei zile necoapte/ ori de mult putrezite”. Mecanica obscură a lumii
rămâne un malaxor de ființe, – cinic, fără sentimente
sau morală: „lumea lepădându-și/ copiii bătrâni,/ afară
placenta obscură/ în care vremea s-a-ntors/ să te
moară”. Remarcăm inovația verbală: înlănțuirea banală
„să moară” devine prin deviere „să te moară”, unde altoiul pronominal transformă mortificarea lentă în act criminal.
Procesul ființării, golit de marile reverii mitice, de
idealitate și valori, aduce în față doar mecanica temporală desfigurantă, realitatea crudă a cărnii în descompunere, ravagiile trupescului, neputințele spiritului de a
mai defrișa pârtii în acest tărâm secătuit, o privire ce dilată și multiplică aceste tragice consecințe.
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TEOGONIE ȘI TEOGNOSIE
ÎN EVANGHELIILE
DE LA NAG HAMMADI
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fericitul; Înţelepciunea lui Iisus ‒ apocalipse, epistole,
evanghelii, rugăciuni etc. Părinții Bisericii Ortodoxe,
printre care Irineu de Lyon, Ipolit, Tertulian, Origene2 și
alții, le-au respins mai mult sau mai puțin explicit, deși
au făcut dese referiri la evangheliile gnostice (Evanghelia Adevărului, Evanghelia Egiptenilor, Evanghelia după
Filip, Evanghelia după Toma; cea atribuită Mariei Magdalena, prin istoricul ei, nu este asimilată în unanimitate
textelor gnostice).
Unele dintre textele de la Nag Hammadi sunt accesibile și în limba română, cea mai recentă încercare de
a face o însumare a lor o datorăm Editurii Herald
(Evanghelii gnostice, 2018), care se adaugă lucrărilor
lui Ioan Petru Culianu (ex.: Gnozele dualiste ale Occidentului, Ed. Nemira, Buc., 1995) ori celor realizate de
el împreună cu Mircea Eliade (ex.: Dicționar al religiilor,
Ed. Humanitas, Buc.,1993). Culianu sondează în istoria
teismului, a panteismului și a panenteismului pe ideea
Binelui și a Răului (dualismul) încă din cosmogeneză,
reflectată de la miturile orientale până la Geneza biblică
continuată, mai apoi, în diferite curente care mizează
pe actul creației duale (Demiurg, Dumnezeul cel Bun),
demiurgul coțcar, femeia (Sophia) care procreează
monștri3, urmând ca în miturile gnostice să găsim demiurgul ignorant; în marcionism să i se adauge mitul
arhonților (maniheist) și se prelungește în Bogomilism,
în Catharism și în Nihilismul modern al lui Nietzsche.
Până la Dumnezeul teismului, conceput ca unic și
de altă esență decât lumea creată de El, conceput ca
ființă voitoare, ca persoană absolută care, prin actul
creației se prelungește dincolo de Universul căruia îi
este imanent. Or, până la acest nivel de conceptualizare, Dumnezeul gnosticilor cunoaște accente panenteiste4, cu menirea de a împăca monoteismul cu
panteismul (la Karl Christian Friedrich Krause și la
Charles Hartsharne aceasta se face pe argumentul
unor pasaje de legendă gnostică dualistă, frecvente și
în Evangheliile gnostice). Iată un fragment din EvanPRO

Conturarea conceptuală în diacronie a lui Dumnezeu, ca răspuns, s-a arătat a nu satisface nicio întrebare
de ordin existențial, cu toată fecunditatea imaginativă a
omului ca ființă reflexivă. Și asta, cu certitudine, din
cauză că registrele referențiale nu se pot pune în acord
cu registrul Adevărului Divin nu fiindcă scapă cuprinderii
și înțelegerii la modul general, ci pentru că ori este de o
altă esență epistemică și nu se verifică aposterioric în
experiențele materiale, ori comitem o eroare logică asupra căreia ne previne David Bentley Hart (Ateismul: o
amăgire, Ed. Doxologia, Iași, 2017) cu o precizare:
Greșim fundamental dacă pretindem adevărurilor credinţei ceea ce pretindem adevărurilor rațiunii.
Ei bine, acest lucru se poate extinde și asupra impedimentelor conceptualizării lui Dumnezeu în termenii
gândirii omenești, incapabile să-l cuprindă. Mai apoi,
datele existenței lui Dumnezeu nu sunt exclusive și, în
consecință, nu satisfac nevoia firească de absolut a
omului ca ființă grațiată. În aceste condiții, orice definire
a lui Dumnezeu se constituie prea puțin din certitudini
ale esenței și mai mult din atributivitatea învestirii, așa
cum o arată istoria filosofiei, motiv pentru care se suprapune dintru început reprezentărilor cosmogonice și
mitologiilor. De aceea orice încercare de definire a Lui
în termeni ai rațiunii nu se dovedește posibilă decât în
perspectivă panteistă sau/și panenteistă.
Textele gnostice de la Nag Hammadi (1945, Egiptul
de Sus), după cum se știe, au ieșit la iveala ca și manuscrisele de la Qumran (Manuscrisele de la Marea
Moartă1‒ 1947-1956) din întâmplare; e vorba despre
30 de caiete cu foi de papirus (40 de lucrări originale
care însumează 1200 de pagini), aparținând gnosticilor
creștini, cel mai probabil călugări locali care le-au îngropat spre a se feri de persecuțiile practicării credinței lor.
Textele sunt databile după sec. I-II d.Hr (dar sigur înainte de canonizarea Scripturii de la sfârșitul secolului al
IV-lea). Dintre acestea amintim Cartea sfântă a Sfântului Duh nevăzut; Cartea secretă a lui Ioan; Eugnost
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ghelia Egiptenilor, un prolog la tărâmul nestricăcios
(40, 12-41,7):

„...lumina infinită,/strălucirea din eonii/ luminii nedescoperitului,/ necunoscutului,/ veșnicului,/ inefabilului Tată...” (p. 266); Tatăl „«Întâia» ogdoadă,/ datorită
căreia a venit întru ființă/ copilul de trei ori bărbat,/ care
este gândul/ și cuvântul,/ nestricăciunea și/ [viața]
veșnică,/ voința,/ mintea și cunoașterea androginului
Tată” (p. 267) ‒ în ideea emanației celor trei puteri
[Tatăl, Mama și Fiul, cf. 41,7-12] – (n.n., mama fiind a
doua odgoada, iar fiul a treia). Fiul; „A treia odgoadă[putere],/ Fiul [tăcerii tăcute], și coroana tăcerii tăcute,/
slava Tatălui/ și virtutea [Mamei,/ El] a emanat din
sânul celor șapte puteri/ ale marii lumini/ ale celor
șapte voci,/ și cuvântul/ [este] a lor desăvârșire.”
(p. 2685).

De la dualismul radical al celor două forțe divine
echipolente și al celor două tărâmuri coexistente în maniheism, răspândit sub influență iraniană în iudaismul
lipsit de astfel de viziuni, se va trece mai apoi la dualismul atenuat al sethianilor, când una dintre forțele creatoare trece ca secundară prin partea ei de contribuție
(lumea materială), în timp ce Dumnezeu se va detașa
asociindu-și lumea spirituală. Odată cu valentinienii
(nota 6) se trece la monism și de aceea gnosticismul
valentinian se constituie ca o primă etapă a detașării de
dualism. Din acest punct de vedere, cel de al doilea
codex de la Hag Hammadi (Apocrifa lui Ioan; Evanghelia lui Toma; Evanghelia lui Filip; Ipostazele Arhonților;
Despre originea lumii; Exegeza sufletului și Cartea lui
Toma Contestatarul) ni se pare a fi cel mai relevant.
Iată, de pildă, un fragment din Apocriful lui Ioan
(NH,II,1), menționat în notele complementare (Evanghelia după Filip) ale lui A. Toth ale Evangheliilor gnostice:

„Iar căpetenia Arhonților a sedus-o pe ea (Eva,
n.a.) și a născut în ea doi fii, cei doi sunt Eloim și Yave.
Eloim are un chip de urs și Yave un chip de pisică.
Unul este drept, dar celălalt nedrept... până astăzi legăturile trupești ale căpeteniei Arhonților au continuat.
Și el a sădit dorința de împreunare în cea care îi
aparținea lui Adam.” (p. 232).

Irineu6 (Adversus Haereses; II,27,1. PG,VI,802),
episcop de Lugdunum, Lyonul de mai târziu, socotea
gnosticismul ca subiectiv, la liberul arbitru al percepțiilor
individuale și nu permitea statornicire unor reguli, a unor
canoane cu toate că pretindea a împărtăși o credință
profundă, mai mare decât cea a creștinismului;
cunoașterea fiind pentru ei calea izbăvirii. Cu toate
acestea, cum vom vedea, Hristos rămâne și în centrul
doctrinelor gnostice, ceea ce întreținea o permanentă
disensiune teologică între acestea și creștinismul autentic, mitologismul lor făcându-le ușor de asimilat ca
verosimile. Iată, de pildă, un verset despre Cei doi pomi
ai Raiului din aceeași Evanghelie după Filip
(71,22-72,4):

PRO

„Sunt doi pomi ce cresc în Rai. Unul produce [animale], celălalt oameni. Adam [a mâncat] din pomul ce
produce animale. [El] a devenit un animal și a născut
animale (...). Dumnezeu l-a făcut pe om [...oamenii]
l-au făcut pe Dumnezeu. Aceasta este calea urmată în
lume – oamenii făuresc zeii și (apoi) se închină creației
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lor. Astfel, mai potrivit ar fi ca zeii să se închine oamenilor!” (p.201).

Sau, tot acolo, versetul Despre obârșia lumii (NH,
II,5; 116,35-117,18):
„...Ea (Eva, n.n.) l-a zămislit mai întâi pe Abel cu
ajutorul Întâiului Arhonte, iar pe ceilalți prin aportul
celor Șapte Stăpâni și al îngerilor lui.” (p. 233).

I.P. Culianu7 semnalează că în cele mai multe cazuri
gnosticii fac trimitere la Ialdabaot sau, după Epifaniu
(40,2; 15,3; 2-4), creatorul lumii este numit la gnosticii
tardivi Sabaot ‒ și unul și altul fiind echivalenții Demiurgului, nu ai lui Dumnezeu. După Iustin însă (Cartea lui
Baruch), creatorul este un Demiurg nezămislit numit
Elohim; El Sadday este un alt apelativ al divinității prezent și în Vechiul Testament. Cu Evanghelia după Filip
(80), Facerea Universului și nestricăciunea fiilor
(75,2-14), avem deja un Demiurg care își relevă
imperfecțiunea:

„Universul a venit întru existență din pricina unei
greșeli. Căci cel care l-a creat a vrut să-l facă nestricăcios și nemuritor (...) Căci niciodată universul nu a
fost nestricăcios, întrucât cel ce l-a creat nu a fost (nestricăcios).” (p. 204).

Iar odată cu Evanghelia Egiptenilor, prin apariția
Logos-ului (NH,IV,59,29-60,22) se face trecerea spre
„adevăratul Dumnezeu”:

„Atunci marele născut prin sine,/ [Cuvântul] viu [a
venit],/ adevăratul [Dumnezeu],/ firea cea nenăscută,/
cel al cărui nume îl voi spune:/ [...] AIA [...] THAOTHAOST [...],/ care [este] fiul [marelui] Hristos,/ care
este fiul tăcerii [in]efabile,/ [care] a venit din marele,
nevăzutul/ și nestricăciosul [Duh,/ Fiul] tăcerii și [tăcerea] au apărut/ [...nevăzut... om și]/ comoara slavei
sale./ [Atunci] a apărut el în descoperire [...],/ Și el a
făcut cei patru [eoni]./ Cu un cuvânt i-a făcut.” (p. 274).

Sub influența platonică, gnosticii păstrau totuși o
percepție pesimistă a actului creației. Aceasta nu era
nicicum lucrarea unui Dumnezeu bun, unic, ci se admitea inclusiv ideea unei erori demiurgice ce ar fi atras
consecința unui dezastru inevitabil. În Evanghelia lui
Toma, doar cei care vor cunoaște taina acestor începuturi nu vor cunoaște moartea.
Într-o accepție ceva mai satisfăcătoare, Născutul
prin sine, Cuvântul viu, adevăratul Dumnezeu este fiu
al marelui Hristos, ceea ce pentru noi ar fi o grava
eroare dacă nu am avea în vedere că în Evanghelia
după Filip (62,7-17) Hristos este echivalentul ebraicului
cel măsurat (Iisus este răscumpărare, iar Nazareul derivă de la adevăr). Acest Dumnezeu anticipează atributele Dumnezeului biblic, însă nu se îndepărtează prea
mult de Demiurg (idem, 62,35-63,5):

„Dumnezeu este un mâncător de oameni. Din
această pricină oamenii i-au fost [jertfiți]. Mai înainte
ca oamenii să-i fie jertfiți, erau sacrificate animale, întrucât acelora cărora ei le jertfeau nu erau zei.” (p.189)

Nebuloasa și confuzia interpretării actului creației
decurg din reprezentarea haotică a începutului.
Logos-ul scrierilor gnostice nu are coerența celui din
Geneza vechitestamentară; el se unește cu Autogenes
și cu Adamas și, astfel, omul a venit întru ființă printr-un
cuvânt (Evanghelia Egiptenilor, 49,16-22):

„Apoi, Marele Logos, Autogenes și cuvântul Ple95

romei celor patru lumini, au dat slavă marelui, nevăzutului, inefabilului, feciorelnicului Duh, și marelui eonDoxomedon, și tronurilor care sunt întru acesta, și
puterilor care-l înconjoară, stăpâniilor, puterilor și copilului de trei-ori-bărbat...” (Cererea Logos-ului și a Pleromei; 53,12-54,11)”

Tot acum, după aceeași Evanghelia a Egiptenilor,
apare Biserica celestă (55,2-16):
„Și nestricăcioasa și spirituala Biserică crescu în
cele patru lumini ale marelui și viului Autogenes, Dumnezeul adevărului, lăudând, cântând și dând slavă cu
un singur glas, cu un singur vers, cu o singură gură
neobosită, Tatălui, Mamei și Fiului și întregii
Pleroma...”

Adamas derivă de la Adam și a fost obiectul unor
speculații etimologice, la naaseni de exemplu (Hipp. V
7,35), unde nu e Arhonte, e, dimpotrivă, Omul Ceresc
incoruptibil (de la a-damao), precizează Gnozele dualiste ale lui I.P. Culianu (p. 120). El mănâncă din pomul
care produce animale, așa cum am văzut, și va dăinui
la limitele gnostice într-o narațiune apocrifă până în secolul al IX-lea (Viața lui Adam și a Evei) cu legenda celor
opt ceruri create de Dumnezeu cu culoare roșie, provenită de la arhangheli.8
Născut din două fecioare9 (din Duhul și din fecioara
pământ;  – חמראadamah – înseamnă pământ; iar םףך
‒ ruah ‒ înseamnă duh, motiv pentru care Hristos este
Noul Adam), el este dus de arhonți, potrivit Apocrifului
lui Ioan, în Paradis, unde l-au pus sub spectrul unor
interdicții și avertismente.10
În paradigma textelor dualiste11, Adam este iubitul
Pronoiei, din al cărei sânge purificator se ridică Erosul
androgin, aducător de plăceri erotice care cauzează,
prin sămânța arhonților, apariția copacilor și a
viței-de-vie. Din perspectivă cabalistică12, când se
unește cu Dumnezeu, Adam este Alfa al lumii, devine
ADaM (om fiind numai D și M).
Revenind la dualismul gnostic, s-a remarcat13 că
însuși dualismul ca atare, în varianta sa platonică și a
iudaismului platonizat, a adăugat o tentă net optimistă
prin creația dicotomică cu care s-a afirmat opoziția
Bine/Rău, continuată în teodiceea creștină mai apoi.
Folclorul cosmogenetic românesc, printr-o culegere a
lui N. Cartojan de pildă, aduce în discuție în același spirit existența Nefârtatelui, probabil sub influență iraniană.
Bogomilismul venea și el tot de acolo cu Satanael. În
cosmogeneza nord-occidentală, rolul lui Satanael este
luat de Broasca Țestoasă care aduce pământ de pe
fundul mării în ajutorul lui Dumnezeu, însă coiotul se va
naște din acel pământ odată cu nașterea cuplului primordial, dar orgoliul acestuia nu va reuși mai mult decât
arhonții și tricksterii textelor gnostice de la Nag Hammadi.
I.P. Culianu citează o Scriere fără titlu14 de unde
exemplifică și cu Arhontele ignorant care își înfăptuiește
gândul printr-un Cuvânt ce tronează peste apele inițiale
din care desparte mai apoi pământul, tot așa cum prin
Cuvânt Ialdabaot instaurează șase prinți (hebdomada)
care vor fi însoțiți de tot atâtea vicii întruchipate în femei.
Tot așa, după un text valentinian, Sophia este înlocuită
de o forță masculină, Logos-ul, în scopul de a ajuta
umanitatea ca specie nou apărută.15
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În aceeași apologetică dualistă a Binelui și a Răului,
după Cartea lui Baruch, creația este săvârșită de un spirit feminin și două spirite masculine16, însă Elohim, văzându-i nedesăvârșirea, ar vrea să distrugă lumea pe
care tocmai a creat-o, dar Binele o salvează opunându-se, temei pentru sciziunea dintre forțele creatoare, ca în teodiceele lui Leibniz. O mică divagație se
impune aici în contul folclorului românesc, la care tocmai am mai făcut o referire: La indienii tukano din pădurile amazoniene ale Columbiei și la populația desana,
în locul demiurgului masculin sunt prezente două forțe
feminine: Fiica Soarelui și Fiica lui Aracu, amintind de
Sora Soarelui și de Sora Vântului din monografia lui Ion
Ionică, Dealu’ Mohului (Ed. Bucovina, 1943).
De aceeași sorginte dualistă se pare a fi și basmul
Craivisin Fiul Vacii17, ca o posibilă influență iraniană a
mitul arhonților creatori ai unei ființe târâtoare, asupra
căreia Ialdabaot suflă spiritul vieții, moștenit de la mama
sa spre a o desăvârși. Dumnezeul cabalistic însă se
teme să-și desăvârșească obiectul creației, omul,
dându-i suflet ca nu cumva acesta, mai apoi, să-și revendice dreptul de colaborator la creație și îl lasă ca
golem (stare nefinisată), probabil un trickster abil, ezitant, predispus greșelilor, dar care, cum spune Paul
Radin, niciodată nu se socotește învins.
Teognosia creștină depășește controversa și, cum
știm, împăcând teismul cu panteismul va proclama nu
atât cunoașterea Ființei, cât cunoașterea și
recunoașterea prezenței divine în creația lui Dumnezeu,
după cum o relevă paradoxul teandric al Logosu-lui, al
prezenței divine în om, respectiv a suprafirescului în firesc: Și Cuvântul Trup S-a făcut și a locuit printre noi și
am văzut slava Lui, slavă ca a Unuia-Născut din Tatăl,
plin de Har și de Adevăr (Ioan I, 14).
Dicționarul Eliade/Culianu18 socotește gnosticismul
o religie a începuturilor erei creștine, anomică, contradictorie, cu sisteme de credințe adjudecate diferit în
mișcări religioase sincretice, dar care împărtășesc consecvent ideea panteistă că oamenii sunt manifestări
materiale ale unui Dumnezeu imperfect, un Demiurg
asimilabil Dumnezeului din Vechiul Testament, în scrierile gnostice fiind prezent, așa cum am văzut, și un Iisus
Hristos, nu atât ca mântuitor al lumii, cât mai ales ca
ameliorator al creației.
Toate acestea conduc spre apofatismul ortodox,
spre un Dumnezeu negrăit, a cărui ființă se eliberează
de antropomorfisme numai prin teognosie și prin
credință ca unica rațiune teologică; adevărurile
credinței, cum s-a mai spus, dacă ar fi cunoscute cu mijloacele rațiunii, nu ar mai fi adevăruri ale credinței.
Evangheliile de la Nag Hammadi anticipează și relevă
un astfel de parcurs prin apariția Logos-ului (vezi supra,
Evanghelia Egiptenilor; NH,IV,59,29-60,22), cu atributele sale: Marele născut prin sine; Firea cea nenăscută;
Cuvântul viu; Fiul tăcerii inefabile; Adevăratul Dumnezeu...
După teogonia și teognosia dualismului și gnosticismului, panteismul, cu înrâuririle lui din platonism, se
conturează tot mai mult ca filosofie monistă, în care
Dumnezeu e totuna cu creația și cu natura (Deus sive
Natura, la Spinoza), la Plotin Dumnezeu este în afara
lumii, deasupra ei (Unul sau Binele imobil în el însuși,
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ca hypostaze superioare, sub care vin inteligența și sufletul). La Toma de Aquino Dumnezeu este, prin esența
sa, similitudinea tuturor ființelor. Cu René Descartes
atributivitatea lui Dumnezeu se lărgește și se înțelege
prin El o substanță infinită, eternă, imuabilă, independentă, a-tot-cunoscătoare, a-tot-puternică și prin care
ființele și celelalte lucruri care sunt au fost create și produse. Pentru Leibniz, Dumnezeu este deținătorul
rațiunii ultime de a fi a lucrurilor, al orânduirii lor, aș legilor raționale ale lumii și al ordinii de perfecțiune și
grație pe care acesta o împlinește. Iar odată cu Locke,
care recunoaște că Dumnezeu poate pune în materie
proprietăți care îi permit să opereze de la distanță, se
întrezăresc deschideri panenteiste în temeiul rațiunii
prime a lucrurilor, Dumnezeu acționând în deplină libertate și în cunoștință a lucrurilor și a consecințelor voinței
Sale.
Criticând din această perspectivă opiniile lui Pierre
Bayle (1647-1706) exprimate în Dictionnaire historique
et critique (cel mai covârșitor rechizitoriu alcătuit spre
rușinea omenirii, cum îl aprecia Paul Hazard), Locke
caută la el rațiunea existenței lumii și o identifică în
rațiunea propriei existențe a lui Dumnezeu în care se
reunește toată rațiunea lucrurilor, de aceea Bayle
socotește că, astfel, Dumnezeu concură implicit la răul
moral și la răul fizic. De altfel, se continuă până astăzi
cu controverse și speculații care exced nu numai oricărei teologii, ci și oricărei reflecții filosofice, dar care nici
nu rămân fără răspuns.
Așa, de pildă, citim un eseu al lui Mario Germinario19, în care autorul se întreabă: La ce trebuie să privim
ca să descoperim semnele prezenței lui Dumnezeu?
Dacă Dumnezeu există undeva, într-un anume fel,
prezența lui trebuie să rezulte nu întru totul identică cu
absența sa... Ei bine, unde este locul în care credința
creștină ar trebui să găsească aceste semne? În mod
clar, este în istorie, așa cum era deja în Vechiul Testament, fiindcă religia biblică este o religie istorică, în care
Dumnezeu se relevă nu în forțele misterioase ale cosmosului...
Germinario are în vedere concluziile lui Miguel de
Unamuno (Agonia creștinismului20) care, parafrazându-l
pe Hristos când a strigat de pe cruce, la ceasul al
nouălea, Eli, Eli, lama sabahtani? (Cristo nuestro, Cristo
nuestro! Por que nos abandonato?), acuză criza
modernă a credinței într-o chiasmă memorabilă: Dacă
omul nu mai întreabă, nici Dumnezeu nu mai răspunde//
Dacă Dumnezeu nu mai răspunde, nici omul nu mai întreabă (n.n. ceea ce nu e totuna!) și se ajunge la:
Doamne,dacă nu ești, unde îți voi găsi absența? Dar,
dacă ești peste tot, de ce nu îți simt prezența? Or, dacă
așa stau lucrurile între oameni, teologia ar putea replica
laconic: A cui e vina? Desigur, o rătăcire la care, altfel,
nu s-ar fi ajuns dacă Dumnezeu ar fi perceput din perspectivă teo-logică: Dumnezeu este și rămâne unic; El
este desăvârșire calitativă și etică; In morala Sa, este
dragoste desăvârșită față de Creația Sa, iar Dragostea
Sa rezidă în Sfințenie:Dumnezeu este singur fără păcat.
Și, ca să elucidăm o descumpănire bimilenară
esențială, e bine să luăm în seamă eroarea logică asupra căreia ne previne Bentley Hart: Greșim fundamental
dacă pretindem adevărurilor credinţei ceea ce pretinSAECULUM 7-8/2018
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Databile între anii 250 (î.Hr)-70 (d.Hr).
După Ugo Bianchi (Arché e Telos, 20-1) era dualist, însă
după H. Crouzel (Studia Patristica Mediolanensia; 29-34) nu
era.
3
La G.C. Stead, de pildă, ea e întâlnită în cinci ipostaze:
„1. Sophia ca soție perfectă a lui Dumnezeu; 2. Sophia
– izvor esențial al materiei, al răului și al morții; 3. Sophia
care cade și părăsește lumea celestă, dar este iertată
și reprimită în ea; 4. Sophia care păcătuiește și este iertată fără să părăsească pleroma; 5. Sophia inferioară,
rămasă în afara pleromei, iertată și așteptând să fie reprimită” (Stead, The Valentinian Myth of Sophia, în al
său Journal of Theological Studies, N.S. XX,1969, 93),
p. 101.
4
Termenul este traductibil ca „toate în Dumnezeu”.
5
Se face trimitere la Evanghelii gnostice, amintită mai sus.
6
Irineu de Lyon (sec. al III-lea d.Hr), apologet, părinte al
Bisericii Creştine, autor al unor studii împotriva ereziilor dualiste (Adversus Haereses) ale lui Valentin din Egipt (m. 160
d.Hr.), gnostician și teolog creștin, candidat la episcopatul
Romei, respins ca eretic.
7
Gnozele dualiste ale Occidentului, Ed. Nemira, Buc.,
1995, p. 120.
8
Culianu, Gnozele..., p. 62.
9
Evanghelia după Filip, Nașterea feciorelnică...
(71,16-21).
10
Mănâncă precum ți-e voia. Află însă că hrana lor este
amară, iar frumusețea lor nelegiuită; iar desfătarea lor amăgire, iar copacii lor nedreptate, fructele lor otravă nimicitoare,
iar făgăduința lor este moarte (vezi Evangheliile gnostice,
p. 250).
11
Culianu, I.P., Gnozele..., p. 126.
12
Moshe Idel, Cabala, noi perspective, Ed. Nemira, Buc.,
1995, p. 102.
13
Vezi I.P. Culianu.
14
Gnozele..., p. 124.
15
Sophia vine mereu în ajutorul speciei umane, împotriva
Seniorilor cosmosului, pe care nu scapă nicio ocazie de a-i
trage pe sfoară (...) Nefiind totuși în stare să pună capăt singură tiraniei lui Ialdabaot, cere ajutor de la Mama celor Vii și
aceasta îl trimite pe Cristos, fratele din dreapta al Sophiei
care-i devine syzygos și asigură mântuirea umanității precum
Iisus Hristos; Culianu, op. cit., p. 98.
16
Binele (agathos) atotștiutor; Elohim, Tatăl-demiurg, invizibil și necunoscut, nu însă și atotștiutor; și ambigua EdenIsrael, înzestrată cu două minți și două trupuri, „fată până la
mijloc și mai jos șarpe”. Elohim și Eden, împinși de dorință
unul către celălalt, se unesc și nasc două dodecade de îngeri,
una aparținând Tatălui și cealaltă Mamei. (Culianu, op. cit.,
pp. 98-99).
17
Vezi antologia noastră Basmul cu Soarele și Luna,
Ed. Minerva, Buc., 1988.
18
Dicționarul religiilor; Ed. Humanitas, Buc., 1992 (12.3).
19
Cum putem să percepem și să arătăm că Dumnezeu
există și că este cu noi Dumnezeu, Emanuel, dacă în Biserica
sa își prelungește tăcerea și nu ne dăm seama de prezența
lui; trad. Ileana Damian, Tribuna, an XVII, nr. 373, martie
2018, p. 26.
20
Ed. Institutul European, Iași, 1993.
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atitudini

Paula Romanescu

SUFLET DE ROMÂNI
TREI ÎNTÂMPLĂRI,
O SINGURĂ CREDINȚĂ

La Cotul Donului, dezastru. Ostaşii români trimişi să
lupte în Războiul al Doilea, Mondialul acela care a făcut
mai multe victime decât toate conflagraţiile de până la
el şi de după, sunt încercuiţi de ruşi şi decimaţi.
Într-un moment de acalmie, cei rămaşi în viaţă au
săpat o groapă largă în care au aşezat trupurile celor
ucişi, pentru creştinească îngropăciune.
Preotul Ion P. începe slujba. Ceilalţi, cu capetele
descoperite, obosiţi, îndureraţi, cu ochii goi şi arşi de lacrimi, ascultă cu pioşenie ritualica slujbă. Deodată,
alarmă! Ruşii atacă. Românii ştiu că aceştia n-au voie
să facă un pas înapoi, caz în care ar fi împuşcaţi de cei
care-i mână tot înainte. Preotului i se cere să scurteze
ceremonialul. Acesta continuă ortodocseşte. Slujba de
înmormântare nu-i o telegramă, nici, Doamne, iartă!, un
număr de revistă à la Tănase sau un fel de s.m.s. din
vremi care ne-ajunseră, scriere care a prescurtat drastic
precara comunicare dintre oameni.
Ostaşii aleargă să-şi ocupe poziţiile de apărare, armele latră, grenadele sfârtecă trupuri şi pământ şi, după
un timp, se aşterne liniştea. Rece. Pe câmpul devastat,
ruşii înaintează trufaşi, dar cu ochii-n patru. Deodată de
opresc. Singur, în faţa unei largi guri de iad, plină de cadavre de soldaţi, un preot îngenuncheat citeşte dintr-o
carte însemnată cu o cruce şi psalmodiază un de trei
ori repetat: Slavă Ţie, Doamne, slavă Ţie!
La un semn făcut de un ofiţer rotofei, muscalii se
opresc, îşi scot căciula cu urechi, îşi fac semnul crucii
şi încremenesc în aşteptare.
După un ultim Dumnezeu să-i ierte, preotul aruncă
un pumn de pământ îngheţat peste cei adormiţi ca să
le fie ţărâna uşoară…
Odată încheiată sfânta ceremonie, nou ordin de
atac: Streleaite!
Şi toţi soldaţii români au fost seceraţi de gloanţe.
Preotul a scăpat ca prin minune. Pentru el a urmat pri98

zonieratul în Siberia. Zece ani de gheţuri.
Revenit în ţară, a fost întemniţat ca „duşman al poporului”, „bandit” care a luptat pe front împotriva poporului „eliberator”.
Târziu, după ultimul „potop” de când cu acel Decembre ’89, bătrân de-acum, preotul Ion P., invitat să vorbească unor elevi la un 1 Decembrie despre cum a fost
la Război, ce fapte de vitejie a făcut, oftând adânc, el a
povestit istoria aceasta. Întrebat dacă îşi reproşează
ceva, a surâs stins cu, în ochi, sclipirea unei lumini răsfrântă într-o lacrimă: Mi-am făcut datoria!

ii.

După unul dintre asasinatele comise de legionari,
cum Hitler avea mare nevoie de petrolul românesc şi
nu voia dezordine în ţară şi mai ştia că doar pe mareşalul Antonescu putea conta, a dat dezlegare acestuia
să facă ordine în România cum va crede de cuviinţă.
Tartorul nazist avea alte treburi.
Au fost începute astfel represaliile împotriva legionarilor. Urma să fie împuşcaţi câte trei dintre aceştia din
fiecare judeţ, drept luare aminte pentru camarazii lor.
La Ploieşti, între cei aleşi să fie duşi în faţa plutonului
de execuţie, un Ion M.
Condamnaţii sunt puşi cu spatele la zidul Gării de
Sud. Un ordin scurt: Pregătiţi arm’! În aceeaşi clipă, din
lungul bulevardului, apare un bărbat în alergare, agitând
braţele şi strigând: Opriţi execuţia!!! Opriţi execuţia!!!
Comandantul plutonului ordonă: Jos arm’! şi rămâne
în aşteptarea aducătorului de nou ordin… Nu le era
uşor nici comandantului, nici soldaţilor să tragă în nişte
oameni care nici măcar nu se revoltau în faţa morţii.
Poate s-a-ndurat Dumnezeu de noi, au răsuflat ei uşuraţi…
Cel care strigase până la a i se stinge vocea, s-a
apropiat şi, abia respirând din pricina epuizării, i s-a
adresat comandantului: S-a făcut o cumplită eroare. Ion
PRO
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M. cel desemnat pentru împuşcare sunt eu! Cel de aici
nu are nicio legătură cu ce se întâmplă. Daţi-i drumul
omului! Şi, zicând acestea, s-a aşezat la zid lângă camarazii lui.
Celălalt Ion, pierit de groază, a fost scos mai mult
mort decât viu (dar viu!) dintre condamnaţi.
Execuţia a fost apoi îndeplinită.

iii.

La Tecuci, acelaşi scenariu cu punerea la zid a trei
condamnaţi aleşi la întâmplare. Din mulţimea adunată
la locul execuţiei, se desprinde un tânăr care i se adresează comandantului de pluton: Vă rog, îngăduiţi-mi să
iau eu locul camaradului X, fiindcă el are trei copii mici
de crescut, pe când eu sunt singur, nu am pe nimeni şi
nimeni n-ar avea de suferit dacă mor.
Cererea i-a fost aprobată.
Până în prezent (anul de graţie 2018, Centenarul
Marii Uniri), fiul cel mai mic al celui înlocuit de camara-

Rodica Lăzărescu
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dul său în chiar clipa de dinaintea execuţiei se îngrijeşte
ca mormântul celui care i-a lăsat în viaţă tatăl, jertfindu-şi propria viaţă, să aibă mereu flori şi lumină de
veghe.
Despre legionari eu n-am ştiut decât ce s-a scris în
cărţile de istorie din anii obsedantului deceniu, când ne
vegheau în clasă pe noi, elevii, de pe peretele dinspre
răsărit, portretele încruntate ale unor bărboşi despre
care ni s-a spus că erau „părinţii omenirii” şi, mai apoi,
din scrierile deţinuţilor politici, care au văzut lumina tiparului după Revoluţia anticomunistă din 1989. Tot de
când cu Revoluţia din lunga iarnă a îndurărilor noastre,
poporul român a prins a striga : „Jos comunismul!”. Şi
acesta se dovedise a fi fost criminal. Şi iată-ne acum.
Ce să credem? Că orice politică este criminală? Ce fel
de oameni erau, de fapt, legionarii? Dar comuniştii? Eu
nu am încă un răspuns clar. Cine mi-l poate da sine ira
et studio? Şi repede, fiindcă tot ce ştiu este că viaţa ni-i
puţină.

CENTENARUL E O DATĂ
LA O SUTĂ DE ANI!

PRO

Din păcate, şi o spun cu invidie, constatarea din titlu
nu-mi aparţine. O nota tânărul Mircea Zaciu, prin 1952,
în jurnalul de redacţie al revistei Almanahul literar (jurnal
pe care l-a adus de curând la lumină George Corbu Junior, sub titlul Un catastif ciudat şi personajele sale). Iar
centenarul la care se referea disperat redactorul în căutare de „materiale” era cel al naşterii lui Caragiale. Personal, nu ştiu dacă să mă bucur sau să mă întristez de
adevărul ce i s-a revelat tânărului de 24 de ani din redacţia publicaţiei clujene. Parcă mai mult m-aş bucura… De-o pildă, anul 2018 a stat sub semnul unui
centenar – o sută de ani de la înfăptuirea năzuinţei de
secole a Marii Uniri, a statului modern român. Prilej de
festivisme, başca de-o siglă ce aduce mai mult – zic gurile rele – cu nişte cătuşe (nu că n-ar fi simbolice, dar
parcă nu era momentul), de călătorii peste hotare (unii,
nu chiar toţi), dar, mai ales, de multă, foarte multă dezbinare, învrăjbire, ură… De-am ajuns să mă întreb ce
ne-am face dacă centenarul ăsta ar fi, să zicem, o dată
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la zece ani, Doamne, apără şi păzeşte!
Unde sunt cei care nu mai sunt? Nici versul citat
nu-mi aparţine. Şi nici răspuns nu am la întrebarea lui
Nichifor Crainic. Şi nici nu îndrăznesc să caut vreunul.
Dar tare aş vrea un răspuns – şi nu de la vânt, nici de
la bufniţă – la o altă întrebare: unde sunt urmele materiale ale unora dintre cei care nu mai sunt? Aflăm de la
emisiunile de ştiri că un perete al casei în care s-a născut Brâncuşi s-a prăbuşit, că locuinţa cea mai veche
din Caracal, casa tip culă a lui Iancu Jianu, e abandonată. Vedem (adică văd cei care trec pe acolo, că de
vorbit, nu vorbeşte nimeni, nici măcar „câinele de pază”
– ori nu ştiu, ori îi înspăimântă apucăturile actualilor
„proprietari” ori nu le pasă) că imobilul din buricul Bucureştilor (chiar lângă Podul Hasdeu, ăl de peste apa –
dulce, cândva – a Dâmboviţei), construit (în 1907) şi locuit (până la moarte) de Pompiliu Eliade, este într-o degradare greu de imaginat. Iar conacul lui Duiliu
Zamfirescu de la Vârteşcoiul Vrancei moare încet, dar
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sigur, la fel şi casa lui Rebreanu de la Valea Mare… şi
exemplele pot continua.
Mai zilele trecute am fost la Siliştea-Gumeşti, cu
speranţa ca, în fine, casa Moromeţilor, casa în care s-a
născut şi a crescut Marin Preda, să-şi fi dobândit statutul pe care îl merită şi la care am năzuit în gând la aflarea veştii, cu ani în urmă, că imobilul a fost achiziţionat
de un cunoscut om de presă, un caracalean destupat
la minte şi la pungă. (Nu, nu la statutul de tavernă mă
gândeam!) Ca o prevestire rea, în drumul spre Alexandria, pe care-l parcurgeam împreună cu domnii Ştefan
Mitroi şi Firiţă Carp, trecând prin Vităneşti, distinsul prozator (născut el însuşi în această localitate), ne arată
pe o culme, pe dreapta şoselei, un conac, atât cât am
reuşit să zărim nu din cauza vitezei, ci a bălăriilor care
ne obturau vederea, aceleaşi bălării ce acaparaseră şi
cândva falnica poartă, aflată pe marginea şoselei. „E
conacul în care s-a născut şi a copilărit Constantin
Noica…”, zice domnul Mitroi. Ei, şi?! Îi pasă cuiva?!
Ajunşi, în cele din urmă, în Siliştea-Gumeşti, priveliştea ne-a lăsat fără grai. Despre prima mea întâlnire
cu gospodăria Moromeţilor, cu ceva ani în urmă, parcă
prin 2005, am mai scris.
Reiau acum câteva pasaje.
Casa era, şi se vedea asta de la o poştă, părăsită.
Părăsită şi tristă. Ultimul ei locuitor murise de puţin timp,
iar locuinţa arăta – fără stăpân – stingheră în inutilitatea
ei. Semnul de doliu – o plăcuţă inscripţionată cu numele
celui care lăsase această lume în căutarea alteia, mai
bune – era fixat pe peretele dinspre stradă. Intraţi, intraţi
– ne-a îndemnat ghidul nostru ad-hoc, un siliştean ce
avea ceva din înfăţişarea lui Ilie Moromete, deschizându-ne poarta. Invitaţia se limita, fireşte, la curtea
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pe care, din imaginaţia mea de cititor, o „ştiam” mult mai
mare. Am păşit în bătătură. Curtea nu se întindea prea
departe în interior, în fundul ei nu se zărea nicio vâlcea
tăiată pe mijloc de un şanţ, aşa că m-am întors spre
săteanul binevoitor şi am întrebat: Da’ salcâmul unde
era? Bine documentat şi probabil obişnuit cu această
întrebare, „ghidul” ne-a indicat, imediat după casă, locul
salcâmului care, dacă ar mai fi „trăit”, pesemne că ar fi
dislocat cu rădăcinile lui întreaga temelie a clădirii – atât
era de aproape de zidul construcţiei. Ceea ce fusese
cândva prispa pe care numeroasa familie moromeţiană
se aduna la masă (şi dinspre care nasul meu încerca
în zadar să prindă un miros de mămăligă pusă la fiert)
era acum „modernizată”, închisă cu nişte geamlâcuri
mici, prinse în rame negre, cauciucate, ca nişte ochi
trişti, neputincioşi şi stinşi, scufundaţi în iremediabilele
lor cearcăne. Închipuirea mea încerca în zadar să vadă
pragul de pe care Moromete, stând parcă deasupra tuturor, stăpânea cu privirea pe fiecare.
Acum însă e prima oară când intru în casă – goală,
cu geamuri care nu se închid, cu pereţii fisuraţi pe alocuri, cu colţurile camerelor ascunse sub grele pânze de
păianjeni, cu vatra (lângă care, jumătate întoarsă spre
străchinile și oalele cu mâncare de pe foc, stătea întotdeauna Catrina Moromete) aproape prăbuşită. Dintre
toate, această năruire a vetrei mi se pare cea mai tristă
şi dureroasă imagine…
M-aţi putea întreba ce legătură are asta cu centenarul Marii Uniri. S-ar putea să n-aibă. Cu siguranţă are
însă cu învrăjbirea de care ziceam mai la început. Cu
învrăjbirea noastră cu trecutul, cu valorile, cu reperele
acestui neam… Cu învrăjbirea dintre noi şi noi… care
va duce, inevitabil, la năruirea vetrei celei mari…
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RECONSTITUIREA RECONSTITUIRII
În acest 2018 s-au adunat, ca într-un nod de cale ferată, evenimente – de la cele mai fericite la unele tragice, toate
având un numitor comun – filmul Reconstituirea: s-au împlinit 50 de ani de la turnarea filmului; George Mihăiţă a împlinit
70 de ani; la Editura UNITER a fost publicat volumul Privind lumea prin cuvinte al lui Sergiu Huzum, operatorul filmului,
care la 17 mai ar fi împlinit 85 de ani; tot 85 ar fi fost şi numărul anilor lui George Constantin (3 mai); a plecat dintre noi regizorul Lucian Pintilie (16 mai). Prilej de a evoca oameni şi fapte, într-un amalgam de texte.(Red.)

Călin Stănculescu

RECONSTITUIREA DE HORIA
PĂTRAȘCU ȘI LUCIAN PINTILIE

Lucian Pintilie trebuia să împlinească 85 de ani
pe 11 noiembrie 2018. Nu a fost să fie. Timpul n-a mai
avut răbdare. Filmul său Reconstituirea, nu a primit
niciun premiu, dar a fost achiziționat de Muzeul de
Artă din New York (unde mai sunt două filme
românești, Năică și Nunta de piatră).
Cu 10 ani în urmă 40 de critici de film votau Reconstituirea drept cel mai bun film românesc al tuturor timpurilor.
Revanșa istoriei pentru o operă far a cinematografului românesc.

*

PRO

O felie de viață din România anilor ’60, mai precis
’62, este surprinsă de Horia Pătrașcu, desigur cu cenzurările de rigoare, cu detaliile prețioase pentru psihologia personajelor, cu decorul realist transpus în cuvinte
ce aveau să-l cucerească pe tânărul cineast Lucian Pintilie, aflat în căutarea unui subiect demn de al doilea film
al său.
Debutant cu un film despre tinerii ilegaliști, interpreții
– Dan Nuțu și Irina Petrescu (scenariul era semnat de
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Ion Mihăileanu, tatăl regizorului Radu Mihăileanu, refugiat la Paris, încă de la sfârșitul deceniului șapte) – erau
protagoniștii ai acelui film, Duminică la ora șase, în care
reproșurilor cerberilor ideologici (de fapt, colegi ai regizorului debutant, Mihai Iacob, Geo Saizescu sau Mircea
Drăgan) sunau cam așa – „în film nu se vede precis
cine pentru ce și de ce se luptă”, „filmul nu ne aparține
deloc nouă, nici din punct de vedere al ideii, nici din cel
al culorii locale”, „figurile nu sunt reprezentative” (apud,
B.T. Rîpeanu, Filmat în România, Repertoriul filmelor
de ficțiune – vol. 1, 1911-1969).
Liviu Ciulei renunță în aprilie 1968 la acest film, iar
în aceeași lună Pintilie propune prima versiune de scenariu a microromanului apărut în 1966. Mai dorea să-l
realizeze și regizorul Radu Gabrea, coleg de promoție
cu Horia Pătrașcu, dar opțiunea lui Pintilie i-a barat drumul.

*

Operator improvizat al unui film de educație a tinerei
generații, subiectul fiind isprăvile post-bahice semnate
de absolvenții muncitori de la un liceu seral, pe o terasă
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anonimă din Caransebeș, Horia Pătrașcu mărturisea
într-un text apărut în Almanahul literar 1985: Nu voi uita
toată viața chipurile răvășite de oboseală, teamă, rușine
– mai ales, rușine, grea, cumplită – a tinerilor aceia puși
să repete, în fața unui noian de fete frumoase în costume de baie și care făcuseră cerc în jurul platoului de
filmare, toate isprăvile din ajun...! A fost ceva cumplit,
aveam senzația că băieții au fost obligați să iasă în public în pielea goală, câțiva plângeau, în sfârșit... la un
moment dat, nu am mai putut mânui aparatul de filmat
și am plecat. Cred că ideea nuvelei s-a născut în acea
clipă...!
Mărturie prețioasă pentru geneza unei capodopere,
semnate de un tânăr scriitor, care avea să mai ofere
artei a șaptea câteva subiecte majore, dar niciunul servit purtând marca Lucian Pintilie. Poate și Ciulei ar fi dat
o operă remarcabilă, cu accente existențiale și morale
diferite față de cele puse de Pintilie, poate și Gabrea ar
fi construit mai baroc eșafodajul realist propus de scriitor...
În orice caz, sugestiile cuvântului au fost decisive
pentru alegerea personajelor, pentru selecția replicilor,
pentru simbolismul relațiilor, pentru metaforele vânate
de cenzori, pentru construcția finală a operei.
Dar iată subiectul acestui film – în urma unei petreceri a liceului seral dintr-o localitate anonimă, doi tineri
ajung la un conflict cu barmanul, îl altoiesc, dar mai
sparg ceva din recuzita localului unde se desfășurase
sărbătoarea cu concluzii bahice. Realizarea unui film
educativ, cu întâmplările amintite, este pusă la cale de
Partid, Procuratură, Miliție, Școală şi reconstituirea
acestora, filmată de un cineast amator, devin spectacolul cu multiple conotații, semnat de Lucian Pintilie.

Conform datelor sintetizate de B.T. Rîpeanu în volumul 1 Filmat în România, Repertoriul filmelor de ficțiune
1911-1969, la 29 aprilie 1968, L. Pintilie prezintă prima
versiune a decupajului, susținută de referatele favorabile semnate de Ecaterina Oproiu și Ioan Grigorescu.
La 10 iunie 1968, Consiliul artistic aprobă în unanimitate
intrarea în producție a filmului. Au fost prezenți la acea
ședință Ion Brad, Mircea Drăgan, Petre Sălcudeanu,
Victor Iliu, Lucia Olteanu, Vasile Tomescu, Nicolae
Dragoș, Titus Popovici, Mihai Iacob, Aurel Baranga,
Ioan Grigorescu, Marius Teodorescu, Florian Potra, Dumitru Fernoagă și Constantin Pivniceru.
Intrarea în producție are loc la 1 iulie 1968. Filmările
desfășurate între 23 august și 23 octombrie 1968,
doar exterioare la Sinaia, au fost precedate de refacerea scenariului și introducerea unor îmbunătățiri cerute
de conducerea Comitetului de Stat pentru Cultură și
Artă. Ultimele modificări ale replicilor din film au fost urmarea unei ședințe la care au participat Ion Brad, Petre
Sălcudeanu și Mircea Drăgan.
Consumul de peliculă negativă a fost de 22.933 m.
Montajul a avut loc în perioada 24 octombrie 1968
și 15 septembrie 1969. (Filmul trebuia terminat la
sfârșitul lunii aprilie 1969.)
Din odiseea absurdă care a marcat lansarea filmului,
B.T. Rîpeanu citează vizionări cu vicepreședintele
CSCA, Ion Brad, care cere scurtări ale scenelor prea
violente, indicațiile din partea CC al PCR de „a se opri
lucrul la film și a se vedea cine este răspunzător de faptul că se deformează atât de grosolan realitatea… noi
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vizionări și pertractări cu regizorul, care refuză modificările propuse, vizionări organizate de regizor (se pare
cu aprobarea tacită a conducerii studioului București),
urmate de luări de poziție în România literară ale unor
prestigioși oameni de cultură în favoarea filmului, considerat o operă de o deosebită valoare, o vizionare la
Neptun de către Nicolae Ceaușescu și oprirea categorică de la difuzare a filmului, urmând ca acesta să fie
văzut și judecat de Comisia de Artă și Cultură a Marii
Adunări Naționale.
Interviul regizorului difuzat de postul de radio Europa
Liberă, în care acuză structurile birocratice ale
administrației culturale de blocajul filmului, inocentizându-l astfel perfid pe șeful statului, presiunile interne
și internaționale în favoarea filmului au ca efect în
toamna lui 1969 formularea de noi indicații superioare –,
dar și terminarea filmului și difuzarea sa limitată (apud
Ion Brad). Copia standard este predată la 29 decembrie
1969, după care, în ianuarie 1970, filmul este lansat în
difuzare, fără premieră de gală și fără publicitate. După
patru săptămâni de proiecție (eu îmi amintesc doar de
trei, alți comentatori afirmă doar trei zile) la cinematograful Luceafărul, filmul este exilat în țară, unde, în ziarele regionale, continuă să apară cronici până în august
1970.

Critica la înalt nivel
Nu este lipsit de sens faptul de a cita un istoric, Lavinia Betea (Adevărul.ro, ianuarie 2013), care a avut
acces documentar la arhivele CC al PCR, pentru a
vedea cum a fost întâmpinat în epocă filmul Reconstituirea.
Ceaușescu primise reclamații că regizorul Lucian
Pintilie ar fi ultragiat milițienii prin filmul Reconstituirea.
În ședința din 10 februarie 1970, în cercul restrâns al
Secretariatului (CC al PCR) s-a discutat filmul Reconstituirea. Din luările la cuvânt se înțelege că dezbaterea
fusese inițiată de sesizările unor înalți activiști, în frunte
cu secretarul cu organizatoricul, Virgil Trofin. Regizorului i se imputau subminarea poziției milițienilor în societate și, evident, cheltuieli nejustificate.
Ce a declarat N. Ceaușescu – Eu văd aproape toate
filmele noastre. În legătură cu Reconstituirea, mie mi
se pare că lucrurile se cam exagerează. Critică niște
milițieni. Ei și. În țările capitaliste polițiștii sunt criticați
în fiecare zi. Ceea ce este negativ, după părerea mea,
este că se prezintă tineretul nostru ca un tineret primitiv,
iar acest lucru nu este real și pe urmă cum este prezentat publicul, gloata aceea de oameni. Pe milițieni pot să-i
critice, că avem mulți proști. Aici pe acest fapt s-a pus
accentul și nu pe faptul că prezintă într-o formă denaturată tineretul nostru și publicul. Însăși critica noastră
nu a criticat aceste neajunsuri. De aici a pornit toată
problema, cum că miliția nu este de acord să fie criticată. Critica a fost pusă pe alte baze, încât să se axeze
pe ceea ce este real. Pe urmă în filmul acesta nu există
nimic din punct de vedere artistic. Să-l țineți pe piață
atât timp cât vin spectatori și să-l trimiteți și la concurs,
dar între timp să luăm măsuri ca să facem numai filme
care să corespundă. Trimiteți-l și în străinătate la un
concurs. Sper ca acolo o să fie înțeles. Trimiteți-l în Occident. Dacă l-am trimite în Est și n-ar lua vreun premiu,
ar spune că acolo am aranjat noi.
Ce a declarat Ion Iliescu – Eu am discutat cu Pintilie,
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regizorul filmului Reconstituirea. Toți sunt niște tipi
lipsiți de orice receptivitate la orice observație critică,
sunt niște oameni înfumurați, desconsideră orice critică
și privesc cu desconsiderare capacitatea unor activiști
politici de a-și da cu părerea asupra a ceea ce înseamnă activitatea în cinematografie. El a încurajat o
serie de elemente într-un mod deosebit de scandalos
și a folosit un sistem de relații care există în cinematografia noastră. A organizat o vizionare particulară cu toți
prietenii lui și a creat un climat că cineva împiedică
apariția unei creații de mare valoare, că nu sunt în stare
să priceapă noul în creație și curajul acestui mare creator. Acest film sau alt film al său nici măcar nu ridică o
problemă serioasă ca să facă atâta paradă de curajul
și îndrăzneala lui de a aborda nu știu ce probleme (apud
Lavinia Betea, Scandalul filmului Reconstituirea – criticile lui Ceaușescu și Ion Iliescu, Adevărul.ro, ianuarie
2013).
De menționat mai este și componența Secretariatului CC al PCR la ora înregistrării acestor discuții –
Ceaușescu, Niculescu-Mizil, Virgil Trofin, Manea Mănescu, Dumitru Popescu, Mihai Gere, Vasile Patilineț.
(Ion Iliescu fusese probabil invitat ca responsabil cu problemele tineretului.)
Comentariul asupra comentariilor marilor cinefili de
la cel mai înalt și periculos nivel ideologic nu-și mai au
rostul. Lipsa de cultură și nula capacitate de a înțelege
arta filmului transpar cu dramatică evidență de la primele cuvinte ale marilor cenzori.
În volumul amintit, B.T. Rîpeanu menționează interzicerea de la publicare (de CC al PCR) a unei ample
discuții organizate de revista România literară (probabil
în februarie 1970), la care participă cu opinii divergente
Eugen Atanasiu, Ion Băieșu, Ion Dodu Bălan, Andrei
Blaier, Tudor Caranfil, Radu Gabrea, Ion Horea, Fănuș
Neagu, Miron Radu Paraschivescu, Ion Pascadi, Adrian
Păunescu, Florian Potra, Petre Sălcudeanu, Valentin
Silvestru, D.I. Suchianu și Mihai Ungheanu.
Alte articole despre film, destinate tiparului, semnate
de Valerian Sava, Ion Frunzetti, Miron Radu Paraschivescu, Ana Blandiana, Sânziana Pop și Lucian Raicu
sunt interzise.
M-a șocat apariția unui articol semnat de mine, în
care incriminam viziunea artistică a regizorului, după ce
predasem un eseu entuziast despre arta lui Pintilie.
Acesta a fost cenzurat feroce de șefii revistei la care colaboram (Viața studențească), poetul proletcultist Nicolae Stoian și adjunctul său, Eugen Patriche. Indicațiile
Secției de presă erau literă de lege.
După B.T. Rîpeanu, deși difuzarea internă a filmului
este blocată, se înregistrează 454.263 de spectatori în
primul an de rulare și doar o creștere de 40.000 în cei
zece ani care urmează. Filmul este vândut la începutul
anului 1970 pentru exploatare comercială în Franța,
este selecționat și participă la Festivalul de la Cannes
în secțiunea Quinzaine des réalisateurs, în ciuda
opoziției autorităților de la București. Aceeași copie va
fi prezentată în 1970 în Elveția, Italia (la Festivalul de la
Pesaro) și Cehoslovacia. În februarie 1991, filmul este
reluat în difuzare comercială pe marele ecran și la televiziune.
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Prezentat la Cannes (în 1970), în secțiunea Quinzaine des réalisateurs, aflată la al doilea an de
desfășurare, cu selecții făcute de Pierre-Henri Deleau,
Pierre Kast și Alain Cavalier, alături de opere semnate
de Werner Herzog, Ruy Guerra, Liliana Cavani, Arturo
Ripstein, Philippe Garrel, Jean-Marie Straub, Krzysztof
Zanussi, filmul lui Pintilie are ecouri târzii în presă semnalate în excelentul volum semnat de criticul Ioan Lazăr
Cannes-ul românilor.
Marcel Martin în Les Lettres Françaises – Parabolă
realistă, Reconstituirea asemenea creațiilor de mai târziu, confirmă calitatea de lecție de cinema – o poveste
clară, în filigran.
Gérard Langlois, în aceeași publicație, sub titlul O
țară, România. O temă –responsabilitatea se preocupă
de organizarea structurală a filmului care analizează
lumea sub forma unui spectacol, după o practică teatrală și într-o dialectică ai cărei poli sunt deconstrucția
– reconstituirea. Același cronicar văzând filmul la Pesaro este atras și de meditația estetică de tip pirandellian, afirmă Ioan Lazăr în volumul menționat.

În nr. 11/1970 al revistei Cinema apar primele rânduri despre filmul Reconstituirea, după premiera din
același an, deși pe timpul producției i se rezervă un
amplu material semnat de Eva Sârbu, în noiembrie
1968.
Trimisa revistei la Pesaro, Rodica Aldulescu, probabil și în virtutea unor colaborări cu celebrele instituții ale
statului, nu putea ocoli presa comunistă din Italia, care
scrie despre filmul lui Pintilie. În corespondența de la
Pesaro, redactoarea de la Cinema citează Unita: „Reconstituirea lui Lucian Pintilie este o operă puternică și
matură”. Ambasadoarea revistei Cinema mai citează
din Avvenire: „România prezintă pelicula cea mai plină
de interes din toate cele văzute la Pesaro până acum,
o mare concentrare narativă, o tensiune în permanentă
creștere”. Corriere della Sera – „Reconstituirea este una
dintre cele mai serioase opere ale ultimului an și în care
aș voi să salut întemeietoarea noului val românesc.
Film dovedind o excepțională profunzime, prin simțul
spațiului și al timpului (durând exact cât meciul de fotbal) și prin mozaicul de nuanțe prin care se exprimă –
într-un fel de realism magic – caracterul personajelor și
relațiilor cu mediul înconjurător. Reconstituirea ne dezvăluie o inteligență ascuțită”.
Dar iată și o opinie din presa franceză citată de Rodica Aldulescu: Marie-Odile Briot în Positif – „O sinceritate a tonului, parte constitutivă a filmului, care este o
aspră reflecție despre libertatea înțeleasă nu ca un
meschin joc juridic al micilor noastre drepturi, printre
care cel al proprietății, așa cum vrea să ni-l facă să-l
înghițim liberalismul burghez, ci ca o responsabilitate
etică și politică... Un film care amintește de cele mai
bune filme ale lui Antonioni.”

În februarie 1991, Reconstituirea este relansată și
Lucian Pintilie îi explică lui Ioan Groșan, fidelul său companion, care îi ia un interviu pentru revista Cațavencu.
„Reconstituirea nu a avut niciodată o premieră oficială, iar sabotarea difuzării filmului a fost un act deschis, o ticăloșie nedisimulată, loială aproape. (Tu ai
vorbit la Europa Liberă ca să-ți scoți filmul înmormântat
la Jilava – noi o să te radem cât putem la difuzarea lui.
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E O.K., nu?) Pe scurt, un act jalnic, dar foarte firesc de
fidelitate funcționărească față de putere.
Reînscrierea lui în circuit înseamnă, deci, o oarecare
reparație morală, o ambiție de justiție cârpită și tardivă.
Ce vreți, o mică utopia suplimentară de-a mea.
Dacă ar fi fost numai această utopie la mijloc n-aș fi
ținut să se reia Reconstituirea. Care a fost însă motivul
real? Am sondat și eu prin lumea tinerilor de azi – cea
a golanilor, a celor care în inocența lor sublimă au crezut că tancurile se opresc cu flori (așa cum am văzut și
eu prin filme) și care mai apoi (cei rămași în viață) au
trăit, noapte de noapte, înduioșătoarea himeră a Pieței
Universității.
Aproape niciunul dintre ei nu văzuse filmul.
Asta mi s-a părut cumplit pentru că filmul încearcă
să descrie exact răul fundamental de care suferim, un
rău pe care 21 de ani l-am adâncit și nuanțat și pe care
numai o sinistră cacealma poate să-l identifice cu o singură persoană sau cu un cuplu, oricât de odios ar fi fost
el. Răul din Reconstituirea e un rău instalat cu complicitatea noastră, un rău care ne-a invadat pe nesimțite
celulele, un rău consimțit ca o realitate naturală cu care
nu ne rămâne decât să ne identificăm până la ultima
celulă rebelă – altă soluție nu e!
Aceasta este singura moștenire pe care am
lăsat-o tinerilor.
Ei bine, eu cred că tinerii de azi care au trăit dubla
experiență a Revoluției și Pieței Universității – cei care
vor mai rămâne aici, bineînțeles, rezistând tentației exilului – și scuipă pe această moștenire macabră, căci ei
nu mai pot, nu mai vor, pur și simplu nu-i mai interesează acest tip de supraviețuire. Ei nu mai vor să reproducă destinul tembel al lui Vuică și Rîpu.”
Mărturia cineastului la reluarea Reconstituirii este cu
atât mai prețioasă, fiind unul dintre rarele momente de
aplecare analitică asupra celui de-al doilea film, puțin
amintit și în volumul de memorii bricabrac, Editura Humanitas, 2003, dar și în alte interviuri, mai aproape de
inima regizorului fiind experimentele teatrale.

Ieri, Astăzi, poate Mâine...
Dacă în 1970 revista Contemporanul declara filmul
lui Pintilie cea mai bună operă cinematografică a anului,
cu patru decenii mai târziu, 40 de critici stabilesc o ierarhie a celor mai bune filme românești din toate timpurile, Reconstituirea apărând, din nou, pe primul loc.
Faptul este remarcabil, ținând cont de vârsta majorității
celor chestionați, care n-au văzut filmul la premiera sa
ocultată de regim.
Un dens articol analitic, semnat de Magda Mihăilescu, prefațează dosarul filmului în volumul 10 filme
românești ale tuturor timpurilor, Editura Polirom, 2010.
Iată un citat din acest admirabil studiu. „Dacă în Duminică... stilul absoarbe, în bună măsură conținutul,
peste cinci ani în Reconstituirea, autorul sfidează reperele metaforice. Realitatea, despuiată de orice înveliș
protector, este etalată cu cruzime în întreaga nuditate
a celor mai banale detalii, obligate să semnifice. Stilul
și conținutul sunt, aici, cu o formulă împrumutată din vocabularul lui Starobinski, precum cele două fețe ale
unei coli de hârtie, respiră prin aceiași pori.”
În volumul amintit sunt reluate două opinii de la premiera din 1970 din care cităm:
Petre Rado – Nefirescul înscenării la care asistăm,
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falsitatea actului ce se vrea autentic și artistic, prin asta
de două ori vinovat, se traduce cinematografic printr-o
construcție temporală specială a filmului. Timpul se dilată și se strânge nu într-o ordine reală, ci strict dramatică, una construită de regizor cu minuție și armonie
contrapunctivă. Reconstituirea deține atributele formale
ale unei opere clasice, aristotelice, în rigoarea sa dramatică – expoziție, conflict, punct culminant, deznodământ, unitate de timp, spațiu și acțiune. Pe această
schemă dramatică, Pintilie construiește un film modern
nu numai ca problematică, ci mai ales ca limbaj.” (România literară, 8 ianuarie 1970).
Ana Maria Narti scria în Contemporanul în ziua următoare: „Reconstituirea este un film despre cinematograf și existență și despre acea particulă mereu
uimitoare din existența omului care este întâmplarea. O
întâmplare (o prostie, o tâmpenie – spune procurorul)
este așezată în punctual de plecare al conflictului – bătaia băieților. Și tot din întâmplări mărunte alunecoase,
mereu mișcătoare, mereu negându-se între ele, se încheagă tragedia. Cei care greșesc – autorii și spectatorii
reconstituirii – sunt cei care își închipuie că pot reconstitui întâmplarea ca o demonstrație, că îi pot da alt
sens decât acela pe care l-a avut, firesc – explozie neprevăzută a energiilor care zac dincolo de aparențe”.
Din nou în prezent cu Dana Duma (Cinema, aprilie
1990):
„Reconstituirea este un mânios pamflet împotriva
manipulării imaginii cinematografice. Dacă ar fi numai
secvența în care procurorul se joacă într-o doară cu
aparatul de filmat și-i potrivește obiectivul rânjind și tot
te trec fiorii simțind că este vorba despre relația dintre
putere și cinematograf. (…) Reconstituirea este o patetică profesiune de credință avertizând asupra vinovăției
cineaștilor care se lasă manipulați de putere. Verdictul
său este necruțător-complicitate la crimă.”
Și acum Romulus Rusan în România liberă, 20 februarie 1991:
„Dejucând mecanismele tragediei antice, voioșia
Reconstituirii insistă în schimb asupra consecințelor extreme pe care le poate avea antanta amabilă a
vinovaților și nevinovaților. Complicitatea care se naște
din ea este numai aparent inofensivă și sfârșește prin
a-i culpabiliza în egală măsură pe interpreții și spectatorii jocului. (…) Pintilie vede magistral acest confuz
amestec de ticăloșie și toleranță din care se pritocește,
atât la victimă, cât și la călău, sentimentul totalitar.”
Roxana Pană, tot în România liberă, 21 februarie
1991:
„Reconstituirea este, fără îndoială, filmul nostru reprezentativ. Filmul cel mai cunoscut în Europa, analizat
în cele mai prestigioase reviste de cinema din lume, una
dintre acele opere ce pot da seamă oricând de lumea
în care au fost zămislite, de starea ei de spirit, de specificul și interogațiile ei.”
Eugenia Vodă în România literară, 28 februarie
1991:
„Viața din film – ca și arta lui – nu și-a alterat adevărul. Filmul are un sunet clasic și proaspăt în același
timp. O scriitură de mare modernitate în simplitatea ei
(„Cinematograful trebuie să înceapă acolo unde limbajul
cinematografic piere” – spunea tot Pintilie).
Și acum, Horia Pătrașcu, scriitorul ignorat de mulți
autori de istorii literare, scenaristul Reconstituirii într-o
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acoladă memorialistică (un interviu cu Petre Domșa),
publicată înainte de 1989, în Suplimentul literar și artistic al Scânteii tineretului .
„Reconstituirea a plecat dintr-o enormă dragoste de
oameni, necăjiți într-un anumit moment al vieții lor. Iar
filmul lui Pintilie a urmat aceeași idee, încercând s-o
bage într-o anume conjunctură, deoarece așa se face
un film! Reconstituirea este o durere afișată public cu
scopul de a nu se mai repeta asemenea dureri. Cui i-e
teamă de noțiunea de durere, ca și cum nu ar aparține
cotidianului nostru, este un...nu știu cum să spun.”
Reconstituirea este astfel caracterizată de un istoric
controversat, dar cu etichete valabile, nuvelă de factură
neagră, scrisă impecabil, care arată calitățile de organizare cinematografică a materialului faptic, decupat
prin rafinate simetrii și contrapuneri.
Într-un remarcabil volum ce portretizează Filmul românesc (surd) în România mută, scriitorul Cristian
Tudor Popescu evoca astfel filmul lui Pintilie-Pătrașcu
– „Ceea ce face din Reconstituirea un remarcabil film
antisistem este modul în care Pintilie creează tensiunea, apăsarea absurdului, disconfortul moral – nu atât
prin dialoguri mai mult sau mai puțin filozofice, cât prin
asocierea sunetelor replicilor curente și tăcerilor cu imaginile într-o poetică cinematografică pe care o vom regăsi în filmele de mai târziu, niciodată însă închegată
atât de puternic și expresiv. (...)
Nu vedem activiști cinici și cruzi, securiști torționari,
judecători cu sentința la plic. Ce se conturează însă
sumbru în spatele personajelor grotescomic agresive
rezultă din insistența cu care ele cer un singur lucru
celor doi tineri. Jucați jocul! Prefaceți-vă! Intrați în realitatea asta paralelă pe care v-o aducem noi! Nu vrem să
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vă convingem de superioritatea orânduirii socialiste, nu
ne interesează ce gândiți, nu ne interesează în general
persoanele voastre, vrem doar atât... jucați jocul!
Cu vreo șapte ani în urmă l-am vizitat pe scriitor,
vechi prieten și camarad de suferințe pe coridoarele întunecate ale Casei Scânteii, pentru a-i cere, iarăși un
exemplar din Reconstituirea, rătăcită de mine în timpul
unei mutări de poveste. Cum nu îl avea, mi-a mărturisit
motivația accidentului din proza sa devenită clasică,
brand sau referință obligatorie pentru alte zeci de
generații de candidați la regie film.
Aceasta este mila, mila față de existența în contextul
ororilor vieții viitoare în climatul de aparentă liberalizare,
inaugurate chiar în anul începerii ecranizării (1968, nota
ns.). Sentimentul descris de Horia Pătrașcu, prezent în
nuvela publicată înaintea acțiunii conducătorului statului, îmbracă dimensiuni dostoievskiene și aprofundează
dimensiunile simbolurilor descifrate de comentatorii români sau străini.”

Dincolo de acest sentiment, rămâne concentrarea
epică absolută, care generează buchete de sensuri,
după cum inspirația cineastului și profesionalismul actorilor și al celorlalți membri ai echipei împlinesc o operă
clasică de mare reverberație peste timpul incriminat.
După ce vezi Când și copacii plâng (secvența filmată
de Pintilie după terminarea producției cu Botta în pădure), în fața nenorocirilor generate de oameni, în virtutea noii educații, pentru formarea omului nou etc. etc.
nu mai sunt multe lucruri de spus.
Filmul Reconstituirea semnat de Horia Pătrașcu și
Lucian Pintilie rămâne pe un soclu stabil în Panteonul
cinematografului românesc.
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Vladimir Găitan

„SERGIU – DRAGUL DE EL!”
- a consemnat Rodica Lăzărescu -
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asta? Şansă!
A doua poveste frumoasă. Totdeauna întâmplările
care ne marchează viaţa se întâmplă sub semnul unor
evenimente dramatice… În ziua în care am început filmările la Sinaia, a fost invadată Cehoslovacia, tancurile
sovietice…
– 20-21 august 1968!
– August 68! La Cumpătu, unde stăteam noi, era un
restaurant într-o vilă foarte mare, unde mâncau toţi scriitorii, îi spuneam cantină. Erau Fănuş Neagu, Geo Dumitrescu, Ion Băieşu… Nu vă spun că tot ce se întâmpla
acolo – eu cred foarte mult că dacă stai într-o cloacă e
clar că se ia pe tine toată mizeria. Ei, când eşti cu oamenii ăştia, care şi discutau foarte liber pe vremea
aceea, era şi-un radio mare, nemţesc, c-un ochi de sticlă, fascinant, mă uitam eu la el ca la o minune, că la
Suceava noi n-am avut voie în casă decât difuzor, din
cauza tatei n-aveam voie s-avem radio, şi la difuzorul
acela ascultam un singur post – Radio România sau
cum îi zicea… Iar ăştia ascultau Europa liberă aşa,
liber! Şi Europa liberă anunţa că România urmează să
fie ocupată. Şi mă gândeam: „Mă, ce ghinion, acum am
şi eu noroc să fac film şi începe războiul…”. Ne şi vedeam în munţi luptând, cu Mihăiţă, cu Pintilie, cu Sergiu
[Huzum, n.n.]…
Toţi am fost cazaţi în nişte vile d-astea boiereşti, eu
stăteam cu Mihăiţă şi Ileana [Popovici, n.n.] şi George
Constantin într-o vilă foarte frumoasă, unde ne adunam
seara, pentru că avea un şemineu extraordinar… vedeţi
dumneavoastră, spui oameni simpli-oameni simpli, dar
lucrurile frumoase ne plăceau! Era şemineul acela
operă de artă, şi aveam şi-un administrator care ne
făcea un foc de buşteni, ce trosneau, nici nu aveai nevoie să aprinzi lumina, aşa de bine lumina focul livingul
acela, cu mobilă florentină… Apărea Pintilie, întotdeauna venea cu o sticlă de palincă şi cu – atunci am
mâncat prima oară – brânză de burduf în coajă de brad.
Mergea la o stână unde avea el cunoştinţe şi venea cu
brânza asta, o desfăcea pe un platou, o rupea pe toată,
păhăruţele erau deja aliniate şi cu pălinca în ele, şi începea o chestie care iarăşi însemna viaţa mea… cum
să spun, să stai cu Emil Botta, care începea, la a doua
palincă, să recite din Ion Barbu, eu nici nu ştiam că Ion
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– Cum a ajuns Vladimir Găitan în „Reconstituirea”?
– Eu am spus întotdeauna că o profesie aşa ca a
mea este legată de un cuvânt: şansă. Fără şansă, poţi
să fii tu talentul talentului, n-ai nicio şansă să reuşeşti
în viaţă. Această expresie – şansă – a jucat un rol extraordinar. Numai şansa putea să aranjeze ca din cei
şapte studenţi care erau în clasă şi pregăteau examenele din vară, din iunie, pentru trecerea în anul III, să
intre Pintilie în clasă. S-a deschis uşa cu zgomot, scârţâind, şi văd o barbă roşie… Institutul de teatru – pentru
cunoştinţa cititorilor dvs. – era atunci chiar deasupra
Teatrului Bulandra, şi fiecare clasă – care purta numele
câte unui mare actor – era construită ca un teatru în miniatură: avea 30 de scaune – de catifea, nu orice
scaune!, avea o scenă, proscenium, era cam la un
metru deasupra podelei, cu şase proiectoare – trei în
stânga şi trei în dreapta, cortină grea de catifea – era
acolo tot ce imagina un teatru. Era clasa lui Finteşteanu,
clasa lui Beligan… Deci s-a deschis uşa şi s-a ivit o
barbă roşie, posesorul bărbii i-a făcut semn doamnei
Elena Negreanu, care era asistentă… Din cei şapte
(clasele erau cu un număr foarte mic de studenţi), eu
m-am nimerit pe scenă, pe un practicabil, am imaginat
eu acolo un gheţar, făceam „Peer Gynt” de Ibsen…
Putea să fie un alt coleg. Pintilie n-a stat decât la mine
– n-a venit pentru mine, se întâmplase o chestie la repetiţie, după aia am aflat, s-a enervat că n-a avut un
element de decor, le-a spus „repetăm mâine”, a ieşit în
faţa teatrului şi şi-o fi zis „ia să văd nişte figuri noi”…
gândea distribuţia pentru viitorul film. Pe rolul meu era
Dan Nuţu, aşa scria: „Rîpu egal Dan Nuţu”, la Mihăiţă
scria „Vuică – Ogăşanu sau Papaiani”. Acesta era scenariul „Reconstituirii”.
Pintilie era deja foarte cunoscut şi respectat şi l-au
invitat să stea. Eu m-am oprit din rol. Zice: „Vladimire,
ia-o de la capăt.” Eu m-am căţărat iarăşi, mi-am făcut
intrarea, am făcut monologul Peer Gynt… eram un băiat
interesant, cu plete, roşcat, pistruiat… monologul acela
era foarte bine ales… M-a ascultat până la capăt, am
terminat, Pintilie s-a ridicat şi a spus: „Mi-ajunge, mulţumesc frumos”, s-a uitat la clasă, i-a salutat, „îmi cer
scuze că v-am deranjat” şi-a plecat. Şi uite-aşa s-a tăiat
Dan Nuţu şi-a apărut Vladimir Găitan. Cum se numeşte
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Barbu e poet… Adică au fost nişte infuzii, cum îi faci
unui om bolnav injecţia aia să-l pui pe picioare – cam
aşa s-a numit întâlnirea mea cu aceşti oameni.
– Ce povestea, de pildă, Sergiu Huzum?
– Fiecare cu povestea lui. Păi cum să nu stai să-l asculţi pe Sergiu Huzum, dragul de el, care, bineînţeles
că ne vorbea despre invenţia lui, celebrul trans-trav, noi
nepricepând absolut nimic, pentru că eram toţi atehnici.
A zis că o să-l pună odată, că durează foarte mult montarea, dar că va face câteva scene pe care le va filma
cu trans-travul. Cred că a făcut una sau două, pentru
că, într-adevăr, îţi trebuia o suprafaţă foarte mare. La
bufetul acela nenorocit era terăsuţa aia, foarte mic spaţiul de mişcare şi dura foarte mult, Pintilie n-avea răbdare. Mai târziu, făcând atâtea filme, am învăţat şi eu
toate proiectoarele alea, ce capacităţi au, ăla de 2000,
ăla de 5000… Era un proiector micuţ, inki-dinki, n-am
să uit cât trăiesc, l-aş fi furat să-l duc acasă, să-l pun
undeva, pe un tablou, făcea o lumină extraordinară. Lui
Sergiu îi plăcea enorm să lucreze cu acest inki-dinki,
pentru că îi plăceau ochii la oameni, iar proiectorul ăsta
era special pentru ochi. Era făcut de englezi acest inkidinki cu care lucra Sergiu. Era ca un om mare, numai
că a rămas pitic! În rest, avea toate – distanţele, o mie
de figuri… Fiind îndrăgostit de tehnicitatea filmării şi vă
spuneam – el a făcut primul sistem de iluminare: pentru
că spaţiul era foarte mic, Sergiu a folosit acest inki-dinki
pentru detalii de ochi, şi în rest a făcut un plafon de becuri de neon, dar un neon special, sau pusese nişte filtre – acesta era plafonul cârciumii şi asta era toată
lumina. N-am văzut un proiector de 2000 sau ceva…
nu, doar astea mici, pe care le aşeza el într-un colţ, nu
ne-ncurcau, şi se-aprindea lumina, ca într-un foaier, o
lumină lăptoasă, nu ştiu dacă asta se observă în film,
era o lumină specială, şi în rest afară lucra cu black-ul,
atât. Lumină naturală. Folosea foarte mult acest panou
care capta soarele foarte bine şi care avea avantajul că
nu trebuia să te cari cu grup electrogen, cu toate prostiile astea grele şi incomode.
– Se pare că aţi avut predestinat un nume în cariera
dumneavoastră!
– Spunându-i acum numele – Sergiu – am avut aşa
un moment… Da, viaţa mea profesională a fost legată
de numele acesta, Sergiu Huzum, Sergiu Nicolaescu –
m-au onorat cu prietenia lor. Sergiu Huzum era un om
de o căldură şi de o delicateţe absolut specială. În primul rând că el semăna cu un pictor, cu basca aia a lui…
avea o bască, o beretă, mai bine zis, care n-avea nimic
proletar în ea. Avea ceva din aroganţa pictorilor pe care
îi ştim cu beretele lor – imaginea marilor pictori pentru
mine este obligatoriu cu bereta asta! Asta o avea şi Sergiu.
– Ştiţi că, prin mamă, era urmaş al lui Kogălniceanu.
– Se vedea că are soi bun. Am citit acum, recent,
declaraţia lui Dinu Tănase care spune că la un moment
dat Sergiu a trebuit să plece şi că timp de două săptămâni a filmat el. E adevărată povestea, în principiu, dar
nu cred că au fost două săptămâni, au fost câteva zile.
În general, Sergiu nu se punea la aparat, el îţi aranja
cadrul, îţi spunea obiectivele, îţi spunea ce ai de făcut,
iar Sclavii – şi o spun cu S mare – (atunci Dinu Tănase
era student în nul III) –Sclavii făceau filmarea. Sergiu
aranja totul, plus că mergeau foarte des la Buftea să
vadă materialul. Una peste alta, eu nu l-am văzut pe
Sergiu stând pe scaunul de operator şi filmând cocoşat
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şi chinuit… nemaivorbind că era aşa, mai ponderal, dragul de el, nici nu se băga la aşa ceva. Pentru asta erau
doi cameramani care făceau tot, iar Sergiu verifica la
sânge, era de-o exigenţă nemaipomenită, dar avea şi
o discreţie frumoasă, niciodată nu l-a certat, deşi Dinu
a greşit, a stricat mult material, pot s-o spun cu mâna
pe inimă. De exemplu, filmul începe cu clachetă, tras
doi şi cu o lumină albă care cade aşa, de sus, şi siluetele noastre pe calea ferată – a mea, care stau să-l lovesc pe Mihăiţă, şi Mihăiţă tot aşa. A fost o portiţă la
aparatul de filmat – era un Ariflex special, pentru filmări,
un aparat foarte bun – portiţa aia a rămas deschisă şi
pelicula s-a cam voalat. Prima peliculă s-a voalat, în
sensul că a intrat lumină parazitară în monstrul acesta.
Pelicula s-a developat cu aceste fante de lumină care,
în faza în care a venit materialul de la laborator, au născut un mic scandal… monstru. Eu asistam cu candoare
– erau termeni tehnici, mă depăşeau, Pintilie a făcut o
criză – la Pintilie, primul lucru era să facă o criză, dragul
de el –, i-a certat pe toţi. Sergiu a intervenit: „Refacem,
e scena de la pod, nu-i nicio problemă”, după care a
discutat cu Tănase şi cu celălalt copil care era la obiective [Paul Misirgic, n.n.]: „Ce-aţi făcut, mă, că eu am
aranjat…”, dar era atât de civilizat, nu ştia să ridice
tonul, să jignească pe cineva. Au ajuns la concluzia că
a fost un grăunte de praf…
Erau pompiţe, tot felul de prostioare la care ne uitam
fascinaţi – şi eu şi Mihăiţă! Eram nişte copii mari, ne
amuzam, dar pe mine mă şi interesa partea asta tehnică a filmului, d-aia am şi studiat acest proiector inkidinki, îmi plăceau lucrurile astea, iar Sergiu era foarte
deschis să-ţi desluşească toate. Despre trans-trav mi-a
vorbit cu aşa o bucurie, că în sfârşit era cineva să-l asculte! Iar eu îl ascultam cu plăcere. Dragul de el!
(Fragment. Interviul integral va fi publicat în
numărul următor al revistei.)

Vladimir Găitan în tihna căminului
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Ileana Popovici

„NOI ERAM TOȚI ACOLO O FAMILIE”
- a consemnat Rodica Lăzărescu -

– Vă rog, stimată doamnă Ileana Popovici, să aprindem lumânarea unui gând pentru cei care au fost şi nu
mai sunt, dar trăiesc (şi) prin filmul „Reconstituirea”.
– Cu domnul Huzum şi cu doamna Mioara Cremene
am stat tot timpul la filmare – era o familie deosebită,
erau tot timpul împreună, de mână, erau în mare tandreţe, îi vedeam ca pe nişte oameni împliniţi. Domnul
Huzum era blând şi bun şi generos şi special, foarte
atent, fără să ţipe, foarte calm. Se înţelegea cu domnul
Pintilie din priviri – pur şi simplu. Se priveau şi gata, nu
mai era loc de altceva. Doamna Mioara Cremene a stat
foarte mult cu noi la filmare şi ne oblojea, stătea tot timpul pe lângă noi, ne dădea bomboane, ne aducea ce
era mai bun, să ne ţină în formă, deci făcea parte din
familia noastră, că noi eram toţi acolo o familie – o familie specială, care a rămas în memoria mea şi-i port
pe toţi cu mine, în sufletul meu şi în rugăciunile mele.
Din păcate, am rămas prea puţini din filmul acesta şi
avem datoria – cât mai suntem şi noi – să ducem mai
departe măcar lucrurile pe care le-am trăit împreună.
Am avut marele privilegiu să fim împrejurul unor titani,
108
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Ileana Popovici

care ne tratau cu multă, multă dragoste, cu grijă să nu
ne creeze nouă, celor începători, complexe sau altceva.
Totdeauna am fost protejaţi de ei şi conduşi pe drumul
cel bun. Într-adevăr, am cele mai frumoase amintiri, au
rămas în suflet pentru toată viaţa şi-i consider o parte
din familia mea pe toţi, şi pe domnul Pintilie, şi pe domnul Huzum, pe doamna Mioara Cremene, care tot timpul a stat cu noi. O ţin minte ca un om foarte cald şi
foarte blând şi foarte bun şi erudit şi dornică să împărtăşească cu noi toate lucrurile pe care le ştia. Ca de altfel şi domnul Emil Botta, care în toate pauzele la filmare
ne recita, ne povestea despre ce trebuie să citim, habar
n-aveam de foarte multe lucruri, datorită faptului că
ne-am apropiat atât de mult de el, de personalitatea şi
de carisma lui – avea o carismă extraordinară – am început să căutăm anumite cărţi, să citim.
Amintirile mele sunt foarte vii. Iată-l pe domnul Horia
Pătraşcu, care era scenaristul împreună cu Lucian Pintilie, a stat tot timpul la filmare, nu i-am auzit niciodată
să aibă controverse sau să fie discuţii între ei. A fost o
înţelegere perfectă în echipa asta – perfectă! Începând
de la machiaj, sunetist… Andrei Papp – care a fost un
mare om de sunet şi i-a făcut toate filmele domnului Pintilie, de la „Reconstituirea” începând – venea cu propuneri, combina, vorbeam împreună ce muzică să punem,
„hai, ce se poartă?!”. Aşa a rămas „Reconstituirea” şi
prin muzică, prin ilustraţia muzicală, a rămas o emblemă a epocii respective. Chiar mi-a spus cineva: „A,
cred că filmul ăsta a fost făcut în 1968”, după muzica
aia care se auzea la bar, ceea ce înseamnă că am fost
în acord cu epoca – să zicem aşa!
Am amintirile cele mai frumoase, mă simt onorată
de câte ori sunt invitată să vorbesc despre „Reconstituirea”, de multe ori mă simt prost pentru că n-am avut
rolul cel mai mare şi n-am fost eu cea mai grozavă în
filmul acesta. Totuşi am avut marele noroc să fiu singurul personaj feminin şi asta mă onorează, mi-a dat posibilitatea să intru în cinematografie şi să am o carte de
vizită excepţională, şi asta bineînţeles că i-o datorez în
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Sergiu Huzum
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primul rând genialităţii domnului Lucian Pintilie, căruia
îi voi purta o recunoştinţă veşnică şi care va fi totdeauna
în sufletul şi în rugăciunile mele. Ca şi ceilalţi toţi actorii
şi oamenii pe care i-am cunoscut, ca Ernest Maftei, cu
care am legat o prietenie extraordinară.
Trebuie să le mulţumesc celor care organizează
Centenarul filmului românesc la Iaşi, lui Andrei Giurgia
şi echipei care acum cinci ani au făcut posibilă premiera
filmului „Reconstituirea”, care n-a avut premieră la vremea respectivă. El a făcut în aşa fel încât ne-a adunat
la Iaşi pe toţi – cei trei care am mai rămas, şi ne-a făcut
o bucurie enormă pentru că filmul „Reconstituirea” a
avut, în fine, o premieră după atâţia ani.
Mă bucur că tinerii privesc cu foarte mult interes filmul acesta şi mă interesează foarte mult să văd dacă
înţeleg ceva. Sunt foarte prinşi şi plăcut impresionaţi de
film – asta este pentru mine o mare bucurie. De câte ori
filmul este programat pe undeva filmul are un public majoritate tineri, ceea ce e un lucru extraordinar.
– Eu am impresia că personajul principal al filmului
este echipa.
– Personajul principal este domnul Lucian Pintilie, el
care a fost magicianul şi care ne-a dirijat în ideea de a
face un film de mare valoare – cu bunătate, cu eficienţă,
cu foarte mult profesionalism şi cu foarte multă intuiţie,
genialitate, şi în acelaşi timp cu bucuria de a se coborî
într-un fel la nivelul nostru.
– Eraţi trei tineri, foarte tineri, şi fără experienţă!
– Fără niciun fel de experienţă, or noi ne-am simţit
atât de bine la filmul acesta! Pentru că, încă o dată
spus, a fost bagheta magică a domnului Pintilie care
ne-a dus pe fiecare să facem rolurile aşa cum le-am
făcut. Şi bineînţeles că am avut şi noi ceva, pentru că
altfel nu ne-ar fi ales!
– Ne-a povestit domnul Găitan cum a schimbat domnul Pintilie distribuţia!
– Da, şi pentru personajul feminin, mi-a zis Duţu că
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a dat nu ştiu câte probe cu fetele, au fost vreo 15 şi că
pe ultima sută de metri m-a văzut pur şi simplu la televizor trecând prin sufragerie de la baie spre dormitor şi
a spus: „Fata asta o să fie bună!”. Intuiţia dânsului a fost
mai mult decât crucială în ceea ce mă priveşte.
– Şi în cazul celorlalţi!
– Până şi Titi care era şoferul echipei şi care bineînţeles că se plictisea şi stătea acolo pe malul apei şi
arunca cu pietre! Şi-a zis domnul Pintilie: „Ia să-l îmbrac
eu p-ăsta în miliţian!” Şi-aţi văzut ce rol extraordinar a
făcut! Şi din momentul acela a devenit şi el un actor neprofesionist, a făcut nu ştiu câte filme după aia. Ca să
nu mai spun că s-a şi însurat în timpul „Reconstituirii” şi
nunta lui am făcut-o acolo, nu cu chiftele şi cu…, dar
chiar acolo în băruleţul acela. A venit cu soţia şi am
făcut o mică agapă!
– În familie!
– Da. Eram într-o familie, indiferent că era şofer.
Domnul Pintilie ne-a adunat pe toţi, ca să fim toţi împreună – aveam, n-aveam filmare, noi trebuia să stăm
acolo de dimineaţă până seara, ca să stăm în atmosfera
respectivă. În pauzele alea când n-aveam de filmat stăteam foarte mult cu doamna Mioara Cremene, cu Eva
Sârbu, cu cine mai venea… stăteam de vorbă. Ne-am
apropiat foarte mult unii de alţii…
– Şi asta s-a văzut în film!
– Iar pe domnul Huzum l-am considerat întotdeauna
genial. Nu şi-a dat vreodată aere de superioritate. Era
Dinu Tănase care i-a fost asistent şi a făcut şi el câteva
cadre, tot spunea mai apoi că a filmat el nu ştiu cât, dar
n-a filmat. Câteva cadre, acolo, dar i-a fost asistent.
Era şi Radu Gabrea, care venea mai tot timpul să
înveţe de la domnul Pintilie. Foarte mulţi veneau la filmare în perioada aia, veneau numai să-l urmărească
pe dânsul, dar dânsul ne urmărea pe noi!

Lucian Pintilie
109

aniversări

Marin Iancu

CUVÂNTUL, CALEA SPRE SINE
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un debut editorial cu parodii și pastișe poetice À la maniere de (1926), Virgil Huzum publică plachetele Bolta
bizantina (1929), Zenit (1936) și Mirajul sunetelor
(1973), cu o poezie modernă, atent cizelată, oscilând în
ansamblul ei între registrul liric al poeților francezi de
esență simbolistă, cu vagi rezonanțe emotive, și o anumită ermetizare a discursului poetic, aspecte spre care,
în comentariile sale, converge și E. Lovinescu. Fără să
se fi dovedit însă un talent pe deplin împlinit, onorabilul
poet-farmacist ilustrează imaginea scriitorului preocupat
de formația lui interioară, de cultura sa literară și, cu deosebire, de spiritul viu și contemplativ, producțiile sale
lirice dovedindu-se în acest context imaginea unei profunde combustii interioare, care unifică pe un plan superior vibrația pur afectivă cu cea intelectuală.
Cu o bună educație deprinsă în familie, Sergiu
Huzum urmează cursurile Liceului „Unirea” din orașul
natal, apoi pe cele ale Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică din București, promoția 1956, ajungând
să cunoască destul de repede consacrarea ca operator
de imagine alături de regizorii Mirel Ilișiu, Paul Barbăneagră, Andrei Blaier, Alexandru Boiangiu, Pavel Constantinescu și, în mod special, cu Lucian Pintilie.
Reușind să-l cunoască direct în studiourile Buftea și
Sahia, unde „dincolo de «veteranii» operatori, Paul Holban sau Miliutin Obradovici, să zicem, eclatau numele
a trei tineri – Tiberiu Olasz, Sergiu Huzum, Costea Ionescu”, regizorul de film Nicolae Cabel mărturisește
într-o elegantă postfață („...Și-n istorie, emoții...”) că
Sergiu Huzum „se afirmase plenar ca autor de imagine
în Buftea și superlativul îl atinsese atunci când a coordonat echipa ce a «născut» trans-travul, echipament de
filmare, invenție și brevet internațional recunoscut. O
variantă in nuce era folosită și în unele studiouri americane, dar etalonul fusese impus de o echipă de tehnicieni din Buftea și Sahia, coordonată de două
inteligențe de marcă... Una era a focșăneanului Sergiu
Huzum...” Se întâmplă însă ca, la scurt timp după
PRO

Nu atât o filosofie a imaginilor în sens propriu ne
oferă Sergiu Huzum în volumul Privind lumea prin cuvinte, recent apărut la Editura Uniunea Cineaștilor din
România, cât mai ales o nouă ipostază a unui artist de
talent în năzuința sa de a-și învinge inocența, alegând
să se retragă discret, cu aceeași grație și cu o libertate
mult sporită, într-o cu totul altă lume, ca într-un al posibil
nou paradis, cea a cuvintelor. De la experiența cu filmele „Duminică la ora 6” (1964) și „Reconstituirea”
(1969), pe care, socotindu-l „imprevizibil și periculos”,
cenzura comunistă s-a grăbit să-l interzică, operatorul
Sergiu Huzum se dovedește prin textele din Privind
lumea prin cuvinte același poet al detaliului tragic. Trecând derutant dintr-o tehnică poetică în alta, Sergiu
Huzum se exersează și în scris cu dezinvoltura și talentul care l-au consacrat în arta cinematografică, alunecarea insistentă spre forma mai pâcloasă a unei lumi
șubrede și ticăloșite alternând aici adeseori cu imagini
mai blânde ale vieții cotidiene. În acest contur literar, minieseurile sale trasează consumul spiritual al unui intelectual în efortul său de a marca în esență detalii din
viața exterioară, multe dintre ele fiind identificate în fond
ca disfuncționalități ale lumii.
Dacă ar fi să dăm unele detalii asupra biografiei lui
Sergiu-Ioan Huzum, reținem din matricola sa școlară pe
anul 1944-1945 a Gimnaziului de Băieți „Unirea”
Focșani că acesta s-a născut la Focșani, la 17 mai
1933. Era dintr-o celebră familie de intelectuali, fiu al
poetului-farmacist Virgil Huzum, cu origini brăilene, și al
Mariei, profesoară de istorie, fata nepotului de bunic al
lui Mihail Kogălniceanu. Tatăl, poet notabil și animator
literar de cea mai elevată calitate, a debutat în revista
„Adevărul literar si artistic” (1924), ca mai apoi să fie
prezent cu versuri în cele mai cunoscute reviste literare
din perioada efervescentă a deceniului al patrulea („Bilete de papagal”, „Vremea”, „Viața literară”, „Viața Românească” sau „Zodiac”), fiind admis în 1936 ca
membru activ în Societatea Scriitorilor Români. După
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aceste momente, prin anii 1969-1970, după „epopeea
tragică” a filmului „Reconstituirea” lui Lucian Pintilie, să
aleagă Occidentul, stabilindu-se la Paris împreună cu
poeta Mioara Cremene, unde talentatul cineast
cunoaște o rapidă consacrare ca director de imagine,
de regizor și documentarist. Aici, în afara șansei de a
lucra cu celebrul regizor Paul Barbăneagră la un amplu
program de documentare artistică, rapida sa consacrare în activitatea cinematografică îi este răsplătită cu
diverse titluri și ordine, unul dintre cele mai importante
fiind cel acordat în 1985 de Chevalier des Arts et des
Letrres, mențiunea fiind trecută și pe piatra tombală.
Ființă reflexivă și racordat continuu la realitățile lumii înconjurătoare, Sergiu Huzum se implică febril în dezbaterea unor acute probleme ale timpului, în acțiuni de
promovare a unor locuri interesante din punct de vedere
turistic ori a altora, puncte fierbinți prin dimensiunea
conflictelor social-politice apărute prin cele mai îndepărtate zone ale lumii. Reținem aici un fel de curiozitate în
fața evenimentelor politice mai spectaculoase, cum ar
fi, bunăoară, celebrul scandal Watergate, subiectul
stând la baza unui documentar din șase episoade pentru televiziunea franceză, Les Mass Media aux États
Unis. Stăpânit de o continuă stare de veghe, Sergiu
Huzum filmează peste tot în lume cu o vervă inepuizabilă, poposind în cele mai îndepărtate locuri ale planetei, Vietnam, Laos, Thailanda, Iran, Senegal sau Côte
d’Ivoire, subiectele filmelor sale documentare, de orice
fel ar fi acestea, de la Versailles, Muntele Saint-Michel
la Notre-Dame de Paris, să poarte amprenta
sensibilității și inteligenței sale artistice.
După aproape trei decenii de activitate, la Paris, Sergiu Huzum trece „dincolo”, într-un alt tărâm al poeziei,
ziua morții sale rămânând și azi incertă, oscilându-se
între 23 sau 25 noiembrie 2004, fiind înmormântat în Cimitirul Batignolles, unde, după un deceniu de
supraviețuire, la 18 aprilie 2014, la vârsta de 91 de ani,
i se va alătura și Mioara Cremene, cea de-a doua soție
a sa, Maria-Elena, care, într-un interviu pentru revista
„Observator cultural” (nr. 230/2009), îi realizează artistului-cineast un succint portret. „Când l-am cunoscut pe
Sergiu, se confesa Mioara Cremene, el era însurat. La
început, mi se păruse şi el pe linie, chiar vulgar, dar
când am văzut că ştie nemţeşte, franceză, mi-am
schimbat total părerea. Sergiu provenea din familia Kogălnicenilor. Mama lui era cea mai mare fată a nepotului
de bunic al lui Mihail Kogălniceanu, fiind chiar înmormântată în cavoul familial de la Iaşi. Lucra la Sahia, ca
operator. Avea o mână de aur, dar un dosar deloc bun”.
Dincolo de faptul că talentatul cineast focșănean își
câștigase încă din țară faima de a fi inventat trans-travul, un procedeu de mare efect în procesul cinematografic, itinerariul creației sale artistice se va fixa în bună
măsură și pe coordonatele estetice ale scrisului, Sergiu
Huzum ilustrând în peisajul activități cinematografice
semnele proprii ale unui cineast cu evidente preocupări
literare, urmat îndeaproape sub acest aspect, după mai
bine de un deceniu, de poetul cineast de mare talent,
Nicolae Cabel. Fără să știm cu siguranță de când ar fi
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datat asemenea pasiuni scriitoricești, minieseurile lui
Sergiu Huzum din acest volum-surpriză ar putea ilustra
însă prin idei și reușite stilistice existența unor mai vechi
reflexe și stăruințe în ale literaturii. Este știut doar că la
aproape trei decenii de la plecarea din țară, cineastul
Sergiu Huzum publică în 1999, la Editura Albatros, volumul Obiective subiective, cu subtitlul Ochiul cineastului privește lumea prin cuvinte, o culegere de
108 tablete scrise între 17.03.1997 și 09.04.1999, fie la
Paris, fie la Le Tréport, o cochetă localitate de pe malul
Mânecii, unde, după cum aflăm din prefața Rodicăi Lăzărescu, cineastul locuia la adresa 3, Rue de l`Hôtel de
Ville 7470. Plasate invariabil sub genericul „Câteva cuvinte despre…”, textele sunt de diferite orientări tematice, multe dintre ele fiind susținute pe subiecte în
aparență destul de familiare – despre piper, onoare, frig,
secolul XX, românism, Europa, utopie etc., într-un graţios amalgam de subiecte.
Mai acum câțiva ani, s-a întâmplat să fie descoperite
alte asemenea „cuvinte”, inedite, meritul dintâi al acestei dezvăluiri revenindu-i unui fost coleg de liceu al lui
Sergiu Huzum, inginerul pensionar Iunian D. Zărnescu,
coautor al unei monografii în trei volume a Liceului „Unirea” („Liceul Unirea Focșani: 1943-1945 exerciții de neuitare, exerciții de uitare”, 2002-2003), alături de alți
elevi ai Liceului „Unirea” Focșani, majoritatea din seria
1943-1951, dar și din serii adiacente, precum Gabriela
Obodariu, Virgil Puşcă-Horeangă, Zane Bodnaru, Nicolae A. Bogdan, Itshak Grünberg, Maura Burche, Nicolae
Butnaru, Gheorghe Cătuneanu. În absența unor dovezi
peremptorii, se crede că Sergiu Huzum ar fi început „să
scrie eseuri sensibile, amare, caustice, inspirate de memoria tinereții și de lipsa speranței care-i venea din
țară”, după cum afirmă și Romulus Rusan în postfața
subtil intitulată „Un maestru al dozelor mici și al
proiecțiilor grandioase”. De aici se poate contura și povestea cărții Privind lumea prin cuvinte, apărute sub îngrijirea jurnalistei și criticului literar Rodica Lăzărescu,
din a cărei prefaţă (Câteva cuvinte despre Sergiu-Ioan
Huzum) aflăm că Iunian D. Zărnescu a strâns într-un
dosar alte asemenea 93 de „cuvinte”, toate inedite,
„scrise între 03.07.1996 și 02.04.2003, majoritatea fiind
concentrate în perioada 1999-2003, din 1996 datând
doar trei, din 1997 una și din 1998 două, și localizate în
cele mai multe cazuri la Le Tréport, dar și la București,
Jallans, Toulouse, Paris, Neptun”. În aceeași ordine de
idei, regretatul Romulus Rusan insistă asupra
împrejurărilor care au generat apariția celei de a doua
serii a „cuvintelor” „talentatului pe toate planurile”,
Sergiu Huzum. Aflăm astfel că, în urma publicării la
secțiunea O carte pe zi a unui fragment din discuţia
avută cu Lucian Pintilie la Şcoala de Vară de la Sighet,
din 2007, despre filmul „Reconstituirea”, Iunian
D. Zărnescu i-a oferit un dosar cu manuscrisele volumului de eseuri „Privind lumea prin cuvinte”. Se observă
că, pe lângă cele 93 de tablete („Câteva cuvinte despre…”), câte au mai rămas din dosarul alcătuit inițial de
Sergiu Huzum, volumul mai păstrase și două sinopsisuri: „Triptic. La înmormântarea cu măști în Vrancea” și
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„În numele frumuseții. Biblioteca Bathyany din Alba
Iulia” (ambele cu subtitlul „Un film de Sergiu Huzum”),
precum și 12 desene (copii xerox), cu legenda: „Douăsprezece desene premonitorii la scrierile mele de mai
târziu, variațiuni pe utopica idee ceaușistă a «OMULUI
NOU», făcute în anul 1967, la București, la Mogoșoaia,
la Tihany, sau la Budapesta, în timpul filmărilor la prima
coproducție româno-maghiară, Frumoasele vacanțe”,
reproduse și ele în acest volum. Asemenea tableteloreseu din sumarul ediției din 1999 de la Albatros,
observații enunțate nestânjenit, cu o rară siguranță și
ardență intelectuală cuceritoare despre o puzderie de
teme, despre vis, iubire, hazard, sinucidere, potop, paradis, calamitate, despre gust și luciditate. La fel de subtile se prezintă, la rândul lor, și remarcile asupra temelor
legate de moștenire, frică, superstiții, oameni, tradiții și
despre amor. Toate eseurile de tip jurnal sau asemenea
unor agreabile note de vacanță sunt plasate cel mai
adesea sub zodia aceleiași sprinteneli de gândire, menită să pună în lumină structura intelectuală compactă
și de o mare coeziune a unui moralist care evaluează
faptul cotidian, peisajul, lumea, în general, din perspectiva unui spirit problematic, de esență umanistă. Idei,
opinii și evenimente, păstrate în nota unei vioiciuni expresive, se derulează într-un ritm amețitor. Cititorul ia
astfel act de preocupările unei persoane care, fără să
se fi manifestat stăruitor ca scriitor, formulează o serie
de opinii apelând la scurte narațiuni, monologuri, texte
dialogate, reflecții, parabole destinate să scoată în relief
întâmplări și aspirații intime ale omului, în general, momente ale existenței, ca formă de trăire și de valorificare
a unor experiențe de viață. Ceea ce întreține interesul
lecturii este spiritul mobil, prin care autorul cărții, în stare
de veghe, se raportează la realitate. Cartea Privind
lumea prin cuvinte cucerește intelectual, fie și numai
prin perspectiva abordării temelor supuse spre analiză.
Aruncând o privire asupra lumii din jur, autorul prinde
imediat gustul interpretării acestor realități, reușindu-se
ca, prin dezinvoltura observațiilor făcute, pe cale directă
sau aluzivă, textele lui Sergiu Huzum să prindă viață.
Subtile și originale, remarcile lui Sergiu Huzum capătă
dintr-odată ceva din grația asociațiilor livrești, făcute cu
o libertate mult sporită. Schițate foarte expresiv, din câteva trăsături rapide, ideile se derulează cu naturalețe
și sinceritate, fără a lăsa o clipă impresia unor stăruințe
speciale de redactare.
Conștient de rigorile expunerii sistematice și tot mai
responsabil de rolul său de atent observator al lumii, autorul volumului Privind lumea prin cuvinte stăruie asupra
unor formulări frapante, de mult bun-simț, prin eleganța
necăutată și prin cursivitate, prin limpezime și precizie,
cerințe impuse de la sine unor astfel de texte de tip
eseistic. Oscilând între cele mai diverse tonalități,
reflecțiile lui Sergiu Huzum sunt ferite de platitudini și
locuri comune. Acesta își păstrează mereu proaspăt
spiritul critic, inteligent, cu un savuros gust al
speculației. Fraza alertă, sincopată datorită grabei în a
se pronunța într-un fel sau altul asupra temei slujește
pe deplin textul, fie el mai amplu sau mai restrâns. Totul
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capătă un caracter acumulativ, amplificarea este dezvoltată prin enunțuri derulate rapid și expresive prin
posibilitățile de trăire a gândirii. Artistul mizează mult pe
nuanțe. Funcția decisivă o deține aici convenția auctorială care percepe elementele exteriorizării, le selectează și le distribuie insistent pe o anumită lumină
interioară. Aspectul stârnește în multe situații întrebări,
reflecții dacă nu și tentația unor comentarii în contradictoriu. Potențele analitice ale textelor lui Sergiu Huzum
decurg din poziția specială a autorului în fața celor mai
diverse aspecte ale vieții care îi stârnesc apetitul interpretativ. Descoperim într-o astfel de invertire un tip de
sensibilizare prin izolare în meditație, unde posibilitățile
temporale convenționale sunt, în grade tot mai diferite,
trecutul, prezentul și viitorul. Tablete precum STIGMATE
ar merita reprodus integral pentru comentariul asupra
istoriei stigmatelor, textul sfârșind prin surprinderea și
la noi a unor astfel de „însemne ale dracului” întruchipând „secera și ciocanul” cu puțin înainte de moartea
lui Stalin. Din astfel de realități românești sunt inspirate
și cuvintele despre DICTATURA COLECTIVĂ, BABU
DE LA SECU, GENOM și multe altele, dimpreună cu
textele EURO 2000, RESPONSABILI și atât de savuroasa evocare a vizitei la T. Arghezi, OBIECTIVE, un
subtil schimb de replici legat de caracteristicile unei imagini filmate cu diferite tipuri de obiective, „cu focală
scurtă, sau grand angular și cele ale unei imagini filmate
cu o focală lungă sau teleobiectiv”. Rezultă de aici
existența unui număr sporit de stări interioare, acele
mișcări ale minții, ale conștiinței, existente la originea
atâtor sentimente, gesturi sau amintiri ce se grămădesc
la porțile conștiinței noastre. Pentru aceleași note de
subtilitate și originalitate, de reținut, alături de multe alte
texte de acest gen, și tabletele PANICI, MORMÂNT
STRĂIN, SLUJBĂ RELIGIOASĂ.
Sergiu Huzum notează, aduce exemple cu dezastre
petrecute pe tot globul pământesc, oferă cifre, detalii,
explicații ale cauzelor tuturor fenomenelor (DAT ÎN PRIMIRE), după cum, alteori, se arată subtil și sarcastic
(AFRODISIAC), ușor ironic (FLUIERĂTURI, ASEMĂNARE) sau nostalgic după întâmplări memorabile.
Acestor tipuri de texte li se adaugă cele cu nuanțe polemice, multe sub forma unor narațiuni, texte dialogate,
reflecții, eseuri cu caracter filosofic, parabole destinate
să scoată în relief un anumit moment al existenței.
Lăsând în urmă nu numai imaginea unui mare
cineast, ci și o subtilă operă eseistică mai puțin
cunoscută, Sergiu Huzum este apreciat ca unul dintre
cei care au inspirat generații de operatori de film, prin
capacitatea sa de a se concentra pe compoziția cadrului, pe lumini sau pe unghiuri de expunere și câte alte
secrete proprii acestei profesiuni. Sergiu Huzum inovează, asimilând fără ezitare subtilitățile unei tehnici de
reconstrucție a realității, frecvent întâlnite și în pictură
prin numeroasele consecințe pentru calitatea imaginilor,
păstrându-și conturul unui poet autentic al imaginii și un
spirit profund reflexiv care nu-și trădează vocația de explorator al lumii și al unor stări și profunde zone
existențiale.
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Unul dintre cei mai importanți poeți ai Clujului și ai
literaturii române actuale a intrat într-o nouă conjuncție
cu timpul, realizând 80 de rotații pe secundă. Recordul
acesta reușesc tot mai puțin confrați să-l atingă, astfel
că evenimentul e socotit o adevărată sărbătoare pentru
scrisul românesc. Mai ales că poetul despre care vorbim s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare, s-a dichisit și
și-a scos în fața casei comorile de gândire și străluminare adunate, strânse laolaltă în două volume masive,
de 913 și de 797 pagini în total, pe care Irina Petraș în
cuvântul introductiv care deschide colecția îl numește
„îmblânzitorul de treceri”. Căci ce altceva e drumul nostru spre desăvârșire decât o continuă trecere/petrecere,
așa cum o vedea și Blaga și cum o simțim și noi atunci
când ne adunăm paginile înnegrite cu slove, marcând
ca niște miliare drumul dinspre trecut înspre viitor. Chiar
simpla operație de a le aduna are greutatea ei, darmite
să le gândești și să le treci prin inima ta, cuvânt cu cuvânt, rând de rând, strofă de strofă. Dar prețul libertății
s-a meritat, deoarece, după cum știm, poetul este liber
doar atunci când creează.
Cărțile de care vorbim numără 25 de volume, apărute în perioada 1969-2016, adică în timp de peste
50 de ani de creație poetică. La acestea se adaugă trei
volume de proză și cinci de aforisme, dovadă că poetul
și-a respectat la înalte cote misiunea sa de a comunica
la modul metaforic cu oamenii. E un drum al bucuriei și
al suferinței, o Cale Dolorosa, pe care fiecare dintre cei
care au străjuit la porțile cuvântului o cunosc și care pot
spune împreună cu poetul: „Port cu mine o taină a întoarcerii”. Această taină, mărturisită încă din 1969,
atunci când dădea la lumină Pe adresa copilăriei, și-a
încheiat ciclul, întoarcerile fiind tot mai grele și mai dureroase, cum o mărturisește într-o altă Întoarcere din
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poi,/ crește iarba și lâna pe oi.” Cu fiecare plecare, cu
fiecare întoarcere ne pune câte ceva pe umăr, astfel că
Scrisorile către prieteni se înmulțesc, iar priveliștile „mor
în noi în fiecare zi”. Cu fiecare nouă zi fragilitatea ființei
crește, întomnarea vine de la sine, și cu fiecare poem
crește și se adâncește în eul poetic criza existențială.
Marcel Mureșean devine un poet al ființei, un poet care
pune în ecuație multiple relații dintre viață și moarte. În
pledoaria sa pentru salvare și supraviețuire, sentimentul
timpului și al înstrăinării de sine: „Noi știm atât de puțin
despre noi,/ doctorii știu atât de puțin/ despre trupurile
noastre,/ preoții atât de puțin despre suflete/ și despre
Dumnezeu/… dar acest puțin atât de mult/ înseamnă”
(Pericole). Pentru cel care observă lumea, totul devine
de la o vreme, însă, Totul devine altfel, așa cum o
afirmă într-un volum care încrustează litere dibace pe
capitelul posterității. Poet al inocenței copilăriei, dar și
al unei Bucovine mirifice, colcăind de semne și simboluri pline de vitalitate, poetul atinge, cu fiecare volum, o
altă zonă de interes poetic: drama limbajului, comedia
literaturii (Hărțuirea textuală), amenințarea catastrofică, pierderea identității. Devenite teme esențiale,
aceste mult frământate probleme ale secolului XXI
devin pentru poet o formă de dezbatere, o aducere a
lor la masa judecăți colective. Poetul este un spirit
justițiar punând sub lentilele sale mărite multe din derapajele contemporane, resimțite ca amenințări la
adresa ființei. Prin astfel de aproximări, el dezlănțuie un
fel de ecarisaj al timpului revolut în care trăim, printr-o
raportare permanentă la valorile morale ale umanității,
la sacralitatea spre care tindem. Orice rugăciune care
se ridică la cer presupune o lungă trăire și participare
interioară, un urcuș pe palierele rugăciunii și a
penitenței, într-o lume în care metamorfozele timpului
sunt realități care nu pot fi eludate: „nici nu-i bine a ne
întreba/ ce face ea cu cerul…, sub această biserică se
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află o moschee/ sub această moschee se află o biserică” etc. Acest dialog cu timpul și cu cuvântul capătă
noi valențe în volumul Totul e altfel (Ed. Casa Cărții de
Știință, 2007), etalează mai adânc și mai vizibil ca altele
angoasele existențiale ale poetului, semnificațiile devenirii și îmbătrânirii timpului, sensul ascuns al valorilor
perene ale umanității. Aflat parcă la o răscruce a
creației, poetul se reîntoarce la lumea spiritului, la ideea
supraviețuirii prin creație.
Ambarasat de starea gălăgioasă a timpului, el clamează nevoia stării de normalitate, prin regăsirea liniștii
meditației: „Vreau liniște./ Azi mă ocup de mansardarea
luminii./ Cu tine voi locui acolo/ unde strălucirea nu ne
va orbi”. Mai puțin hieratic ca altădată, mai angrenat în
mistica schimbărilor sociale, poetul glisează cu ușurință
de la un registru tematic (și prozodic) la altul, inculcând
sentimentul unei irepresibile apăsări thanatice, joc al
ființării și tragism al îmbătrânirii și risipei extazelor. În
locul lor, al idealității de odinioară, poetul implementează o luciditate hipersensibilă, care amprentează fiecare crâmpei de rostire.
Asistăm la un proces alchimic de recuperare a memoriei jucăușe, alternând elementele tragice cu umorul
ludic și livresc, fantezismul grav și autoironic cu stările
lirice difuze: „Obosite ni-s trupurile fără de somn/ Mă
tem de memorie, mă feresc să rememorez.../ trecutul
nu stă degeaba, el înflorește/ monstruoase forme se împerechează mereu”. Amenințările cotidianului se amplifică: /„până și ochii seamănă cu niște corbi” sau se face
frig: „E atât de frig, că nu ne putem ridica la ceruri”. Totul
pare a fi o amenințare: „Vin ploile. De pe versantul oboselii de timp/ cad «pietre melancolice»/ tocmai au închis
drumul/ au oprit cărăușiile”. Starea predilectă a poetului
este aceea a așteptării: „Stau la lumina zilei și aștept/
să-mi vină în minte cuvintele/...Scrierea se alcătuiește
greu, își pierde puterea/ pe măsură ce ajunge în capilarele memoriei./ De ce întotdeauna ne aflăm
împachetați în ceva?”.
Ideile dobândesc consistență estetică deplină fiind
percepute prin prisma senzualității, dar mai degrabă a
lucidității, poetul ajungând la exacerbări ale automatismului de limbaj cu note suprarealiste „Venea cucul să
mă tundă/ mă găseau curat ca o pânză; /Acolo vei afla
ce urmează!/ Dorințele tale vor umezi/ dogoarea acelor
nisipuri”), dar demersul cognitiv sugerat determină o
interdependență subtilă cu ambientul, cu actualitatea
prozaică („Când îmi ridic puțintel capul/ văd câmpul/ dar
pe câmp nicio oaie până departe/ numai într-un colb de
luncă/ paște măgarul./ Umbra câinelui trece în fugă
peste noi/ urmându-și stăpânul”). Trimiterea la Miorița
din incipit este ca o plasare sub o atitudine emblematică, apelând la un arhetip al atitudinii care ne caracterizează nepăsarea, îndemnând ab contrario la
implementarea stării de veghe: „Mereu cad în moarte
malurile vieții/ până când, iată, o insulă se ivește-nainte/
o limbă de iarbă”.
Altundeva, poetul face o mărturisire de credință realistă, punând accentul pe autenticitate: „Toate scenele
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ce vor urma în aceste rânduri/ Și-n multe alte poeme
ale Cărții/ sunt numai din Viața de pe pământ”.
Aici ceremonialul solemn devine discurs diurn împănat cu trimiteri livrești ce refac în alt plan metamorfoza
nonconformismului afișat de poet. În aceste condiții,
omul își dirijează întreg potențialul imagistic spre câteva
metafore obsedante, urcând imaginar și muzical noi
realități. O fundamentare epistemologică cu reflexe lucide declanșează mecanica reveriei ca mijloc de
absorbție și o interiorizare a dimensiunii tragice, chiar
atunci când notațiile eliptice cenzurează trăirea lirică.
Procesul de deconstrucție a lumii e privit caleidoscopic,
mozaicat, într-un polimorfism sui-generis, din mai multe
direcții, în care jocul elementelor de susţinere metaforică și parabolică determină surprinzătoare efecte.
Figurile anamorfotice inserate în discursul liric măresc spațialitatea câmpului vizual al tablourilor de atmosferă, tinzând la ocurențe metafizice și la
transcrierea sugestivă a stărilor erotice. Nu lipsește din
această panoplie imaginea peregrinului („mă pregătesc
mereu de drum; acum pe malurile mele-i pustiu/ ca un
drum negru trec/ printre cele două morminte”). Acest
drum inițiatic e vegheat de o serie de simboluri care
străjuiesc mersul ascendent al aspirației înspre sacru,
unde ideea de zbor e mereu prezentă: pasărea Phoenix, Oul Troian, Dragonul, Marea Gâscă Sălbatică, lacrima doamnei Lukerevici din Ragusa, Lemnul Câinelui,
Podișul Silvan etc. Fragilitatea ființei își descoperă
potențe de supraviețuire neașteptate, regăsibilă și în
onomastică și toponomastică specifică, plasate într-un
pat germinativ accesibil pentru o intertextualitate subtilă
și agreabilă.
Un tipar expresionist sau avangardist răbufnește
uneori din substratul originar al texturii, aspectele domestice ale alegoriei se desfată cu unele bombardamente de ermetism distilat, accentuat și de ruperile de
sintaxă, care sporesc efectul contrastelor și modul insolit al expresiei. Un tainic sacerdoțiu se instituie între
recuzita istoric-livrescă și aluzia contemporană. Obsedat de rostul poeziei și al cuvântului, poetul revine nu
de puține ori la o „patimă a recunoștinței” pe care o reclamă pentru actualul semn al destinului uman, cu scopul de a înlesni drumul spre expresia cea mai potrivită,
în stare să înnobileze gestica eteroclită a unui Orfeu
obosit, aflat în faza de crepuscul, așa cum o spune
într-un vers de o frumusețe evidentă: „Poeții umbrei
tăvăliți în ceară/ în lava lor pe veci mă așezară”.
Unul dintre cele mai inspirate volume ale lui Marcel
Mureșeanu este Teama (Ed. Avalon, 2016), care ne-a
stârnit interesul și prin faptul că se deosebește într-o
oarecare măsură de volumele anterioare. Întâi de toate,
este un volum experimental, constând din punerea în
circulație a unei noi formule poetice alcătuite din strofe
de cinci versuri, rezultând din gruparea a două catrene
în jurul unei axe centrale a versului mijlociu, cules, de
altfel, cu litere bolduite, deoarece prin el se comunică
sensul și rațiunea construcției poetice respective. Dacă
poemul într-un vers (cultivat cu oarecare insistență de
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Ion Pillat și redescoperit recent de Ion Brad în volumul
din urmă Cocoarele, în ultimul lor zbor), catrenul, terțina
(aici îl avem ca maestru pe Mihail Codreanu) și strofa
de patru versuri au fost în mod obișnuit cultivate de poezia românească tradițională, strofa de cinci versuri nu
prea a avut aderenți. Lui Marcel Mureșeanu îi vine ca o
mănușă, deoarece el a dovedit în timpul din urmă o
aplecare specială spre exprimarea concisă, redusă la
esență, ca în Monede și monade, dar și o căutare tot
mai insistentă a expresiei poetice condensate. În al doilea rând, numărul poeziilor e oprit la 60, iar numărul de
6 al ilustrațiilor semnate de Călin Stejerean grupează
poeziile în 10 compartimente distincte, oferind noii edituri Avalon (2016), pe care o frecventează de data
aceasta, șansa unui volum cu valoare artistică ridicată.
Sub raportul ideatic și vizionar, poezia propusă aici de
Marcel Mureșeanu este cutreierată de sentimentul acut
al extincției, de tragismul inerent și absurd al inevitabilului, căruia el îi opune trăirea intensivă și extatică a spiritualului și sacralității. Viziunea omului în vârstă, bântuit
de imagini coșmarești, lasă amenințării un spațiu mult
mărit față de celelalte volume. Ilustrativă este imaginea
oferită de poezia L, semănând a inscripție argheziană:
„Când bate moartea la ușa ta,/larg să-i deschizi, că nu
este ea!/ Așteaptă-ți jumătatea ta rămasă vie!/ Unghia
întunericului crește/ și când te aștepți mai puțin stinge
lumânarea”. Deși concisă și strânsă în chingile expresiei, poezia este înconjurată de un halo amenințător
care se amplifică de la un vers la altul, până când ridică
extincția la rang de stingere universală. Sensul general
e similar celui bacovian din poezia Lacustră. Apoi sentimentul atacului neprevăzut al Doamnei cu coasa ridică
tensiunea amenințării la nivelul acelei terori pe care
numai „teama” de inexorabil o poate pune în evidență.
De unde mottoul sumbru ca o prevestire pus în fruntea
volumului sub formă de avertisment: „Atât ne mai trebuie ca întunericul să afle despre sine că este veșnic!/
Azi e ziua în care un ochi se ascunde de celălalt./ Atâta
timp cât sunt cu această piatră nu sunt singur.” Poetul
e mare meșter al insinuării sentimentului de panică în
cadrul cel mai natural cu putință, relatând fapte și evenimente obișnuite ca apoi să intervină o schimbare de
traiectorie, o consolare în fața neputinței: „Degeaba
plângi, degeaba ningi,/ a nimănui e urma ce te-apasă!”
Neantul, pustiul, singurătatea, crepusculul, abisul, gerul,
frigul, noaptea, nisipul, nămolul sunt elementele care alcătuiesc decorul funambulesc al lumii atacate de bacilul
stingerii, în care prevestirile se polarizează în jurul semnelor neantizării: „Un cioclu elegant și tuciuriu/își face
rondu-ntr-un oraș-sicriu.” Lumea cimitir, lumea dialogând cu „omul crucificat”, cu arhanghelii „ce fac copcă
spre noi”, cu divinitatea austeră și imparțială
(„Împroprietărește-mă, Doamne, cu pământul din
mine!”) oferă spectacolul dureros al depășirii lumescului
prin valorizarea dimensiunilor sensibile și spirituale ale
omului. Procesul de dezambiguizare a stărilor
emoționale este dată de jocul dintre aparență și esență,
dintre firescul locuibil și nefirescul acceptat: „În acest ciSAECULUM 7-8/2018
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mitir toți mă cunosc,/ nu mă crede nimeni când fac pe
mortul”; „Viața mea e scrisă pe chipul morții mele!”. Poet
al neantizării și zădărniciei eforturilor omenești, a degradării lor inexorabile, Marcel Mureșeanu le opune
persistența dimensiunii de transcendență, de accedere
la supraființalitatea noastră sacrală, îndemnându-ne, o
dată mai mult, să medităm asupra rostului nostru pe pământ, a modului în care putem să ne depășim condiția
trecătoare și fragilă prin dobândirea credinței acceptării
sacrificiului necesar în orice act de creație superioară:
„În afara vieții și-a morții, a treia cale arată-mi!/ Vai cât
de mult se zbate moartea/ ca să rămânem în viață!”

Onisim Colta - Balans
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susţine „în particular”, în 1957, mama sa, cu şase copii
şi văduvă de „chiabur”, nemaifăcând faţă cotelor agricole şi impozitelor. Elevul Şcolii Pedagogice trăieşte bucuriile create la lecţii de profesorii Emil Tudor, la
Psihologie-Logică, de Emil Leahu, la Română, de
Remus Vrânceanu-diriginte, ori de aprecierile încurajatoare la cercurile literare.
4. Învăţător la şcolile din Viforeni, Prăjeşti şi Berbinceni, iar după stagiul militar, director la Şcoala de 7 ani
din Petreşti-Bacău (1956-1957; 1959-1962), încearcă
înviorarea tradiţiilor haretiste împreună cu colegii – fii ai
satului.
5. Anii studenţiei la Facultatea de Filologie a Universităţii „Al. Ioan Cuza” din Iaşi – cursuri de zi (1962-1967)
sunt sub îndrumarea unor universitari de prestigiu precum Constantin Ciopraga, Al. Dima, Al. Husar, I.D. Lăudat, Mihai Drăgan şi alţii; se implică în activitatea
cercurilor ştiinţifice studenţeşti. În „Caiete selective” din
1967, editate de acestea, apărea eseul Visul în creaţia
poetică a lui Al. Philippide. În 1965-1967, este preşedinte al Aspciaţiei Studenţilor din Facultate. În acelaşi
interval, în 1965 debutează în revista ieşeană Cronica,
propunând recenzii şi cronici la cărţi din literatura contemporană. În decursul anilor a mai colaborat la Ateneu,
Bucovina literară, Citadela, Convorbiri didactice, Dacia
literară, Plumb, Pro Saeculum, 13 Plus, Salonul literar,
Tribuna învăţământului, Vitraliu şi altele.
6. Debutul editorial s-a realizat în anul 2001, cu volumul Limba şi literatura română la bacalaureat, lucrare ştiinţifico-didactică, apărută la Editura Plumb, din
Bacău. Acesta a fost urmată de o carte similară – Galeria personajelor literare în gimnaziu şi liceu (Editura Convorbiri didactice, Bacău, 2006) – de volumele
de critică literară Lecturi neconvenţionale (Editura
ProPlumb, Bacău, 2009), Spectacolul Istoriei critice...
manolesciene (Editura Corgal Press, Bacău, 2010),
Jurnalul criticului incomod (idem, 2011), Marea critică față cu valorile literare actuale (idem, 2012), Ironicul reflexiv Calistrat Costin (Editura Rovimed
PRO

1. Grigore Codrescu s-a născut la 22 noiembrie
1938, în străvechiul sat răzeşesc Berbinceni, din comuna Secuieni a judeţului Bacău, sat care fusese centru de comună sub guvernarea Kogălniceanu-Cuza,
prin Legea organizării administrative din 1 aprilie 1864,
pomenit şi în documentele de arhivă din timpul primei
domnii a lui Petru Rareş; denumirea de „Berbinceni”
este raportată, de istorici prestigioşi (I. Bogdan, Th. Codreanu ş.a.), la vechiul regionalism „bârbânţă” sau „berbânţă”, cu sens de unitate de măsură pentru miere de
albine, ori vas de păstrat lapte sau brânză – „putină de
zece ocale” (Nicolae Ifrim, Comuna Secuieni-Bacău
de-a lungul vremurilor, Editura Moldavia, Bacău, cu o
prefaţă de prof. dr. Ioan Mitrea, pp. 88-89).
2. Părinţii lui Grigore Codrescu sunt Ion şi Eugenia
Castravete, agricultori cu ascedenţă răzeşească până
prin anii ’70 ai sec. al XVIII-lea, când un document juridic al Cancelariei Domneşti de la Iaşi îl arăta pe unul
din strămoşi într-un proces la care, în divanul judecătoresc acţiona şi un Petrache Velisar – coincidenţă sau
predestinare? peste ani, o descedentă a acestuia va fi
Maria Codrescu (născută Velisar), soţia autorului.
În anul 1973 şi-a schimbat numele de stare civilă din
Castravete în Codrescu, încercând astfel să-şi protejeze familia şi pe sine de ostilitatea autorităţilor epocii,
nemulţumite că nu-şi declarase rudele din SUA (un profesor de fizică, faimos prin prestigiul profesional, din altă
ramură a familiei, se autoexilase la o cunoscută uzină
americană de avioane). Pe de altă parte, tatăl lui Grigore Codrescu, considerat „duşman de clasă”, fusese
arestat în 1952 şi murise în 1953 la Canalul DunăreMarea Neagră, localitatea Poarta Albă, fiind îngropat,
ca atâţia alţi deţinuţi, într-o groapă comună.
3. Anii de şcoală se derulează între 1945-1952, în
satul natal, având dascăli de prestigiu, profesorii
Gh. Banu şi Vasile Grosu, formaţi în învăţământul pedagogic antebelic. După un an de întrerupere din motive extraşcolare, deşi premiant, intră prin examen la
Şcoala Pedagogică de învăţători. Examenele finale le
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Publishers, Bacău, 2013), Lucidul anxios și retractil
Ion Tudor Iovian (Editura Corgal Press, 2015),
Personalitățile timpului și contemporanii noștri
(idem, 2016; ediția a II-a, revăzută și adăugită, 2018) și
Charles Baudelaire după 150 de ani (Editura Rovimed Publishers, 2018), de povestirile memorialistice
Imposibila revanșă (Editura Corgal Press, 2013; ediția
a II-a, revăzută și adăugită, Editura Rovimed Publishers, 2018), de prefeţe şi postfeţe ce au însoţit cărţile
unor autori băcăuani. A fost, de asemenea, inclus cu
texte critice în Bacăul Cultural – 600. Antologia
Plumb, 2008 (Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2008)
și Sub semnul lui Bacovia: antologie pentru „mâine
și mai mâine” (Editura Art Book, Bacău, 2015).
7. Anii de stagiu la Liceul Teoretic din Adjud (19671969) au reprezentat temeiurile carierei didactice marcate de deschiderile temporare ale unui socialism mai
liberal, precum şi de armonia unei echipe de profesori
tineri şi optimişti.
8. Transferul la Bacău în cadrul Comitetului de Cultură şi Artă (inspector în 1969), ocuparea prin concurs
apoi a unei catedre în învăţământul liceal (1975), întâi
la Liceul „D. Mangeron”, apoi la „Vasile Alecsandri” şi
„George Bacovia” (director aici, între 1994 și 1997) –
azi Colegiul Naţional „Ferdinand I”, a însemnat intervalul de realizare deplină în plan profesional, inclusiv prin
desemnarea ca preşedinte al Societăţii de Ştiinţe Filologice – Filiala Bacău (1977-1990). În această calitate
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organizează informări ştiinţifice susţinute de universitari
şi scriitori din Iaşi, Cluj şi Bucureşti (Constantin Ciopraga, Liviu Leonte, Constantin Parfene, Mihai Zamfir,
Al. Piru, Solomon Marcus, Eugen Simion, Mircea Dinescu, Ştefan Cazimir şi alţii), stimulează prezentarea
noutăţilor revuistice şi editoriale, organizează cu colegii
olimpiadele şcolare, coordonează sărbătoarea Centenarului Liceului revenit la denumirea istorică de „Ferdinand I”, încercând să împace bucuria unora cu
supărarea altora prin aşezarea celor două busturi ale
celor două personalităţi şi distihul „Regele şi cu Poetu’
/ într-un dialog perpetuu”.
9. În 1990 contribuie la înfiinţarea revistei Convorbiri
didactice, concepută ca „precaut dascăl socratic pentru
elevi” şi „sursă de informare” pentru profesori, fiind o
perioadă redactor-şef.
10. După 2005 îşi intensifică activitatea de colaborator la reviste culturale şi literar-artistice, publicând
eseuri şi cronici despre scrierile unor clasici şi contemporani. Pentru activitatea sa literară a fost răsplătit cu
Premiul „Octavian Voicu” al revistei Plumb, pentru critică (2008), şi, în 2010, cu Diploma de Favoare a Filialei
Bacău a Uniunii Scriitorilor. Membru al consiliului editorial al revistei Plumb şi al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor (2011), s-a implicat în viaţa culturală a Bacăului,
fără ca edilii acestuia să-i răsplătească în vreun fel meritele.
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Onisim Colta - Cartea de rugăciune a pelerinului
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Magdalena Stoicescu

SIMION MEHEDINȚI – 150 DE ANI
DE LA NAȘTERE

Amintirile lui Simion Mehedinţi din Manuscrise, Premise sau din Jurnal nu se citesc uşor. El are un simţ al
tragicului care le face atât de dense, încât lectura lor
trebuie alternată cu una mai uşoară. Făcând bilanţul
zilei sau al zilelor trecute, scriitorul se dovedeşte a fi
unul dintre acei „străluciţi grefieri ai sufletului”, cum inspirat îi numea Marin Sorescu pe diarişti în 1986. Neputând ţine pasul susţinut cu dârzul Simion Mehedinţi,

am citit în paralel amintirile lui C.C. Giurescu care avea
să-i devină rudă prin alianţă. Este o lume pe care generaţia mea nu o cunoaşte decât din cărţi şi din filme, o
lume care trăia, poate, ca şi noi, fără să ştie ce le va
aduce ziua de mâine. Profesorul C.C. Giurescu are și
el talent de povestitor. Nu creează, ci recreează o
epocă, cea dinaintea celui de-al Doilea Război Mondial
şi anii comunismului. Unele pagini sunt scene odihni-
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toare de familie, evocări ale unor proiecte, portretele colegilor sau ale oamenilor politici, personalităţi ale vremii.
Descrierile din perioada studiilor universitare, a doctoratului, apoi, după ani, revenirea în Franţa, au putere
evocatoare: o stradă, o instituţie, un monument sunt zugrăvite cu penel de pictor, fixându-se mai bine în memoria afectivă a cititorului care nu le-a vizitat, dar îşi va
aminti de ele de acum înainte. Trecem pe străzi care
poartă numele unor contemporani de seamă ai profesorului Mehedinţi, care au fost însă uitaţi precum „vizita
unui oaspete într-o singură seară”. […]
În casa cu numărul 12 de pe Dimitrie Racoviţă se
află astăzi sediul Institutului de Geografie. O plăcuţă de
marmură cu o efigie de bronz aminteşte de proprietarul
casei, marele geograf şi om de cultură Simion Mehedinţi, şi de faptul că aici s-au ţinut întrunirile Convorbirilor Literare. Odinioară el a locuit aici împreună cu familia
sa. Profesorul a cumpărat casa pe la începutul secolului
al XX-lea, în 1904, din zestrea soției, de la familia Daniel Patrulius.
Clădirea era impunătoare pentru vremea aceea, cu
intrarea prin curte pe dreapta, pe o scară de marmură
cu balustrade de stejar ornamentate şi avea două terase-pridvor; prin cea din stânga se cobora pe o scară
spre grădina mare din spate, cu pomi fructiferi şi arbori,
„păduricea” cum o numeau nepoţii lui Simion Mehedinţi,
care ajungea până în strada Plantelor, gard în gard cu
Sanatoriul doctorului Şuţu, „Caritas”, unde murise Eminescu.
Duminicile şi de sărbători, toată familia se aduna la
masă în „sufrageria de toate zilele” de la demisol, împodobită în stil românesc, „cu icoane pe toţi pereţii,
icoane pe sticlă, cu mobile în stil românesc, cu lăzi ţărăneşti, cu fuioare, cu lăzi de zestre”.1
Familia era numeroasă: Simion Mehedinţi şi soţia
sa, Maria, fiica lor Maria Simona (Mica) Mehedinţi, cu
soţul ei, istoricul Constantin C. Giurescu, profesor de
Istoria Românilor la Universitatea din Bucureşti, membru al Academiei Române şi cei trei copii Dinu, Dan şi
Mona, precum şi fiul mai mic, Emil Mehedinţi, licenţiat
în Drept, avocatul Fabricii Jilava, cu soţia, Vanda, şi cei
doi gemeni, Şerban şi Simona. Pe cei cinci nepoţi bunicul Mehedinţi îi numea cu drag tătarii, mai ales când năvăleau la joacă în toată casa. Uneori îi însoţea chiar şi
el.
Când nu avea de lucru în biblioteca sa de la etaj,
„tata-mare” ieşea în curte şi în grădina din spatele casei,
ca să se plimbe cu nepoţii sau să-i înveţe despre plante,
„floare, frunză, ce soi e, cum transpiră frunza”, cum îşi
fac cuiburile păsările şi cum clocesc ouăle. Când le explica, nu mai era „serios” şi „încruntat” ca la biroul său,
ci „relaxat” şi „mulţumit”, având bucuria aceea specifică
profesorilor cu vocaţie de a lămuri şi de a povesti, de a
fi ascultat cu atenţie. „El obişnuia să glumească foarte
mult” cu copiii, să-i distreze, şi „se purta cu extremă gingăşie cu nepoţii şi nu numai cu nepoţii, cu copiii în general.” 2
Ce iubea el îi învăţa şi pe alţii să iubească. Şi avea
răbdare. Pe micuțul Dinu, poreclit Gongu, îl învăţase să
iubească natura. „Ca nimeni altul, îmi zicea: Frunza
asta ce e?; Ţi-am spus de atâtea ori că e frunză de fag.
SAECULUM 7-8/2018
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În sfârşit aceea am învăţat-o mai uşor că era cu decupări, dar când era la arin şi la frasin era durere mare,
pentru că dânsul imediat le recunoştea şi eu stăteam
aşa şi mă uitam... ” (...) „A scris «Fagul»; ei bine, eram
student în momentul când am citit povestirea aceea
«Fagul» şi am avut aşa o tresărire, un fior, piele de
găină... Ca nimeni altul, a înţeles această natură românească şi a avut simţământul ei”3.
Când tânărul Dinu a împlinit 20 de ani, bunicul Mehedinţi îl caracteriza în jurnal ca fiind „sufletul cel mai
limpede” şi îl sfătuia: „Dacă te vei feri de impuritate, vei
putea alege cât mai multe din păcatele făcute de alţii cu
suflet impur”4.
În biroul de la etaj al bunicului, unde intrau nepoţii
pe furiş, planeta şi natura erau la un loc, într-un chip
fascinant pentru ochii lor, pe un glob pământesc foarte
mare unde totul era în relief: munţii, oceanele, câmpiile.
Simion Mehedinţi, stăpânul casei, declarase în ziua
în care se căsătorise cu Maria Ciceiu pe 7 noiembrie
19025, că ea va fi ministru de interne iar el ministru de
externe. După căsătorie, soţii Mehedinţi închiriaseră un
apartament în hotelul „Universitatea”, unde aveau trei
camere: una de dormit, alta pentru primit iar a treia biroul de lucru, cu cărţile. Mai târziu se mutaseră în somptuoasa casă din strada Dimitrie Racoviţă. Asta însemna
că „el era stăpân în cele trei camere de la etaj, unde
lucra, unde se ţineau şedinţele cu numeroşii lui colaboratori”, iar doamna „era absolut organizatoarea şi motorul casei în toate” supraveghetoarea tuturor, „datorită
ei mergea casa desăvârşit”. Pentru Simion Mehedinţi
care considera căsătoria un pas care dă un sens mai
adânc vieţii6 a fost o împlinire.
Tânăra doamnă Mehedinţi rămăsese cu studii liceale, ca prima soţie a lui Nicolae Iorga şi, mai târziu,
soţia lui G. Călinescu, dar avea să devină susţinătoarea
puternică din spatele savantului. În afară de obligaţiile
de gospodină, Maria Mehedinţi „desena modelele
scoarţelor, punea femei la lucru, dar lâna ea o colora,
cu vopsele naturale, şi lâna venea de la oile din locurile
ei de obârşie”7 din Ţara Bârsei.
Poate aşa înţelegem mai bine dedicaţia făcută de
Simion Mehedinţi pe cartea Altă creştere, şcoala muncii: Soţiei mele închinată familiei, pământului românesc
şi muncii8.
Doamna Mehedinţi avea grijă ca profesorul să fie
cruţat de hărţuielile administrative fireşti, care l-ar fi scos
din ritmul muncii sale. Geograful Marin Popescu-Spineni, fost student al lui Simion Mehedinţi, relatează din
perioada cât a lucrat împreună cu profesorul: „Doamna
Mehedinţi a fost stăpâna casei. A creat o ambianţă rodnică şi liniştită. A fost iconomul, gospodarul şi tovarăşul
la bine şi la rău al familiei. [...] Profesorul lucra. La 5 dimineaţa era în biblioteca sa de sus din pod, cum i se
zicea. La 12 era în grădină la gimnastică, la plimbare.
Urma drumul, plecarea la Universitate şi în alte locuri,
după un program stabilit şi obligatoriu. Simion Mehedinţi
nu a avut aplecări spre iubirea de arginţi. Nu ştia de ei.
Trebuia ca în buzunarul de sus al hainelor să găsească
monedele care îi erau necesare pentru trăsură, eventual pentru cumpărarea de cărţi, şi pentru aceasta era
obligată Doamna să poarte de grijă. Şi cu toate că am
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jurat să nu spun niciodată, acum, când toate şi toţi s-au
dus, cât timp am lucrat, ca secretar al Facultăţii, între
1921 şi 1941, dau mărturie că S. Mehedinţi nu a vrut să
primească drepturile sale băneşti provenite de la taxele
studenţilor. // Drepturile sale se contabilizau de către casierul facultăţii şi când au ajuns la cifra de 500.000 lei,
aşa cum hotărâse dânsul, mi-a spus să întocmesc un
act de depunere la Banca Naţională, «Fondul Soveja»
Societatea studenţilor, pentru excursii şi publicaţia revistei «Soveja». // Documentul se găseşte menţionat în
dosarul 812/1953, din 7 iulie 1053, de la tribunalul Militar Teritorial Bucureşti”9 .
Simion Mehedinţi îşi tipărea cea mai mare parte a
lucrărilor la Editura Socec, având totală încredere în Rudinescu, cel care conducea o direcţie specială a editurii
și-i ținea socotelile dreptului de autor, cerându-i acestuia
doar să-i execute dispoziţiile.
Abonamentele care se făceau la revista Duminica
Poporului, iniţiată de Mehedinţi, pentru săteni în primul
rând, „în general nu se achitau”, amintea Marin Popescu-Spineni. „Drepturile de autor au fost îndrumate
spre finanţarea tipăriturilor pentru sate”, dar şi pentru
diferite acte de binefacere. Astfel, „se trimeteau ajutoare
bolnavilor de tuberculoză, studenţi internaţi la Geoagiu,
Moroeni, la Curtea de Argeş. Se dau ajutoare studenţilor care erau în străinătate, pentru continuarea de studii
în Grecia, Franţa, Germania”10. Administratorul revistei
a fost la început Cezar Papacostea, profesor la Seminarul Central, apoi geograful Marin Popescu-Spineni.
Acesta relatează „un fapt mai puţin sau chiar de loc cunoscut”. În revolta de la Tatar Bunar, o răscoală
antinațională, organizată de partidul comunist din
inițiativa și cu sprijinul NKVD-ului sovietic, în vederea
desprinderii Basarabiei de statul român, se remarcase
un sergent român, Matei Gligore. Lăsat la vatră, el mersese în satul natal, Pituşca, din judeţul Orhei. Aflând că
este bolnav şi sărac, Simion Mehedinţi, sensibil la
suferința umană, care pentru el nu putea fi îngrădită de
rațiunile politice, a deschis la Duminica Poporului o listă
de ajutoare. În august, administratorul Duminicii Poporului, Marin Popescu-Spineni, care avea şi permis de
ziarist, i-a dus acasă eroului de la Tatar Bunar suma colectată, de câteva mii şi 15.000 lei din partea lui Simion
Mehedinţi. L-a găsit pe prispa unei case mici, sărăcăcioase, „pe un ţol învelit cu altul”.
Într-un an de mari lipsuri financiare pentru el şi familie, 1947, Simion Mehedinţi avea puterea să noteze în
jurnal: „Banii sunt impuri. Te murdăresc şi când îi primeşti, şi când îi dai altora”11.
În general, profesorului Mehedinţi nu-i plăceau funcţiile administrative, dar dacă era obligat de împrejurări
şi, mai presus de toate, de conştiinţa sa, să le deţină,
le îndeplinea în mod exemplar, având ca „principiu conducător” vorbele maestrului său, Titu Maiorescu: „grozav lucru relaţiile dintre oameni”. Chiar nepoata sa,
Simona Mehedinţi, evocă spusele bunicului după tată,
pe care le primise ca o lecţie de viaţă: „De cele cinci degete ale mâinii te loveşti în orice clipă a zilei şi a zilelor,
cinci zile şi cinci vorbe. Să ţii minte cinci vorbe, pe care
le am şi eu de la magistrul Titu Maiorescu – grozav lucru
relaţiile dintre oameni! Şi îmi repeta: Ăsta va trebui să-ţi
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fie principiul conducător”12.
În 1914 la Universitatea din București profesorii erau
preocupați de studiile lor și ale studenților, examenele
erau pregătite cu mare atenție și se organizau chiar și
excursii. La aceste excursii universitare participau cu
mult interes și bunăvoință profesorii și familiile lor sau
prietenii acestora. Dacă nu mai puteau veni, trimiteau
din timp serioase explicații (prof. Litzica: „...nu sunt complet restabilit”).
Profesorul Mehedinți confirma și el participarea cu
discreta semnătură S.M., la care adăuga cu scrisul lui
fin, cu creionul, în paranteză: 2 persoane.13 Nu a fost
un singuratec și avea bucuria să dăruiască și celorlalți
din ceea ce primea pentru că acesta era felul caracteristic profesorilor de vocație: să nu poată trăi bucuria
atâtor daruri primite fără să le împărtășească și
celorlalți. […]
În 1907, Simion Mehedinţi a acceptat, la cererea lui
Titu Maiorescu, directoratul Convorbirilor literare. Casa
din Dimitrie Racoviţă a devenit şi gazda întâlnirilor şi
discuţiilor junimiştilor, dar nu numai a lor. Pe lângă Titu
Maiorescu, Simona Mehedinţi îi aminteşte pe ministrul
Spiru Haret, pe scriitorul Alexandru Vlahuţă, pe pictorul
Nicolae Grigorescu. Câţi să fi fost? Aflată încă la vârsta
copilăriei, nepoata se mira când i se povestea că numărul de ceşti de ceai care se aduceau la masă era impresionant, „erau de ordinul a patruzeci şi opt-şaizeci şi
opt”. Scriitori, pictori, istorici, geografi, colegi de profesorat, „convorbiriştii” care au intrat în această casă făceau parte din lumea culturală românească de
dinaintea Primului Război Mondial.
Şi totuşi, ca atâtea alte case glorioase din literatură,
precum cea a Teodorenilor de la Medeleni, ori pe alte
meleaguri casa familiei Buddenbrook sau casa doctorului Jivago din romanul lui Boris Pasternak şi casa din
Bucureşti în care totul era aşezat armonios şi cu rafinament, unde nepoţii creşteau, încălziţi de dragostea bunicilor, a ajuns zilele rechiziţionării, ale incendierii
bibliotecii și izgonirii proprietarilor. Fără bibliotecă, văd
casa ca pe o casă fără acoperiş – scria Mehedinţi.
Într-o petiţie adresată Ministrului Domeniilor în 1946
pentru a i se permite să dovedească ilegalitatea deciziei
de expropriere a micii sale moşii din Judeţul Iaşi, Comuna Hermeziu, pe motiv de arendare, Simion Mehedinţi răspundea şi la acuzaţia de fuga din ţară după
23 august 194414.
Cu grija manuscriselor părăsite şi a lucrărilor neterminate, şi cu povara dorului de ţară – am trăit ca român,
vreau să mor român între români15 – în octombrie 1943
Simion Mehedinţi plecase din Bucureşti spre Bulgaria
având drept ţintă Turcia. Era însărcinat, ca geograf, să
organizeze împreună cu Constantin C. Giurescu un Institut Cultural român la Ankara. Trecerea Dunării, un
scurt popas în oraşul Sofia, la Consulat, apoi Plovdivul
şi... Istanbulul. Scriitorului i se pare că timpul stă pe loc.
Plecare, revenire, iarăşi plecare. La sfârşitul anului
1943 se întoarce în ţară pentru a se ocupa de o publicaţie a Academiei Române; însărcinarea îi fusese dată
de colegii academicieni. În februarie şi martie 1944 dactilografia pentru Academie lucrarea care încheia un
volum la care lucraseră aproape toţi membrii AcadePRO
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miei. În aprilie 1944 se întoarce în Turcia pentru a-şi
continua munca la „programul studiului World School
System, destinat să sprijine propunerea celor 26 de
state din Lumea Nouă, care preconizau un program
mondial pentru educarea tineretului”16. În ianuarie 1945
depune manuscrisul la Consulatul din Istanbul, dar, curierul fiind întrerupt, ministrul nu a trimis Ministerului de
Externe decât tabla de materii, nu şi manuscrisul. Anul
1945 este singurul an pe care îl petrece în întregime în
afara ţării. Primise viza de intrare în ţară de la comisia
interaliată din Sofia, dar se îmbolnăveşte de erizipel şi
este tratat de medicul vasului „Transilvania”, doctorul
Georgescu.
La începutul lui martie 1946 obţinea iar viza de intrare şi pleca din Istanbul. Filmată cu încetinitorul de
ochii emoţionaţi ai profesorului, linia ţărmului... Pontul
stâng..., portul... Constanţa înseamnă Patria!, intrarea
pe binecuvântatul pământ al ţării. Simion Mehedinţi
aducea certificatul Legaţiei din Ankara şi Consulatului
din Istanbul, dovedind activitatea sa pentru interesele
ţării, dar şi neîntemeierea acuzaţiilor care i se făcuseră.
Află că numele i-a fost şters de pe cărţile de şcoală
în ultima ediţie. Se întreabă retoric: „Se putea o răsplată
mai nimerită pentru un dascăl care, de bine, de rău, s-a
ostenit întâi şi întâi pentru şcoală?”
„Listele de cărți interzise reprezintă un gen foarte
vechi al scrisului european”, scria Virgil Cândea în Cuvântul înainte al cărții Gândirea interzisă – Scrieri cenzurate. România 1945-1989. Cel mai vechi index de
acest fel a fost impus de Biserica Romei în 494, iar în
scrisul românesc în 1667 „patru file, copiate paralel cu
originalul slavon, de Stoica, grămăticul din Târgoviște,
într-un miscelaneu al Bibliotecii Academiei Române, cuprinzând titluri de opere catolice, reformate, armenești,
ș.a.” [...] În România epurarea a început în 1945,
activiștii comuniști care o făceau fiind de fapt incapabili
de o asemenea operație.
[…] Casa i-a fost rechiziţionată şi odată cu ea biblioteca – 5000 de volume de specialitate geografică. În decembrie 1946 îi scria cu tristeţe lui G.T. Kirileanu: „Fiind
însă despărţit de casă şi de bibliotecă, stau ca un copac
răsturnat de vânt şi cu rădăcinile pe jumătate rupte”.
Totuşi, Simion Mehedinţi, om puternic de la munte,
nu renunţă să lupte, cerându-i prim-ministrului să dispună eliberarea locuinţei din str. Dimitrie Racoviţă 12.
În scrisoare îşi prezintă argumentele: ştiinţific, social,
politic, internaţional. Vorbeşte despre sine la persoana
a treia, silit să-şi amintească reformele din învăţământ,
lucrările apreciate de străini, cărţile didactice, atitudinea
verticală în politică, premiile.
În 23 septembrie 1946, savantul îl ruga pe C.I. Parhon, colegul său academician, să îi înlesnească două
audienţe, una la Ministrul Afacerilor Interne şi alta la
Preşedintele Confederaţiei Muncii (Gheorghe Apostol),
pentru a-şi recăpăta biblioteca, „fără de care nu pot executa contractul cu Fundaţiile Regale pentru tipărirea
Operelor complete” şi locuinţa, „scutită de rechiziţie, prin
Ordinul Ministrul Afacerilor Interne cu nr. 179 din 15 ianuarie 1946, ca şi tuturor membrilor Academiei Române
[...], pensia, cum se ştie, nemaiajungând nici pentru
plata unei femei de serviciu, necum oricărui muncitor
SAECULUM 7-8/2018
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intelectual”17.
Rezultatul se lăsa aşteptat, de vreme ce, o lună mai
târziu, Mehedinţi adăuga anexa numită Sub regimul
celor trei dictaturi la petiţia către Miron Niculescu, ministrul Educaţiei Naţionale, trimisă în august, arătând
concret, în şapte puncte, neaderenţa sa politică din
acele perioade. Considerându-l pe ministru „omul de ştiinţă care ştie că un atom de adevăr este mai greu decât
un munte de minciuni”, îl considera judecătorul situaţiei
sale, dorinţa sa fiind ca rândurile pe care le scrisese să
ajungă la Teohari Georgescu, ministrul de Interne, pe
care îl credea dezinformat în ceea ce îl privea. Scopul
profesorului nu era obţinerea unui confort de burghez,
ci recăpătarea bibliotecii şi a locuinţei pentru a lucra la
tipărirea Operelor complete, la care era obligat de Fundaţiile Regale prin contractele din 1941.
Scrisoarea către Gala Galaction, deputat în Parlament, conţine aceeaşi cerere, dar invocă şi argumente
care ţin de suflet şi conştiinţă, destinatarul fiind şi preot
şi familist, tată a patru fete.
Octombrie 1946 este luna petiţiilor fără rezultat pentru Simion Mehedinţi. Câteva luni mai târziu, el nota în
Jurnal: „În anul acesta (1946), am învăţat mai mult
decât totdeauna câte umbre se ascund în sufletele oamenilor”. Profesorul ştia mai de mult că până în fundul
unui suflet omenesc nu pătrunde nicio sondă.
Obosit şi dezamăgit chiar şi de cei din familie, luptătorul se refugiază în tranşeele Jurnalului său zilnic, de
unde observă lumea şi se observă. Concluzii politice,
istorice, literare, sociale, psihologice, medicale. Decalogul pe care i-l scrie lui Tucu, nepotul care urma să
plece la Paris, reprezintă, de fapt, regulile după care
trăise profesorul până la 78 de ani şi pe care avea să le
respecte până la sfârşitul vieţii, la 94 de ani:
22 XI 1946
Decalog
Pentru Tucu,
1) Viața atârnă de creier: cine cugetă bine, trăiește
bine.
2) Sănătatea creierului atârnă de stomac: stomacul
vătămat de mâncare (prin mâncare și băutură) vatămă
mintea.
3) Cine batjocorește stomacul, batjocorește sufletul
lui.
4) Gimnastica și curățenia, în toate privințele, ajută
mintea.
5) Somnul regulat curăță corpul de leziune... Cine
pierde nopțile își pierde viața.
6) Ferește-te de orice ademenire. Nu începe...
7) Fă zilnic socoteala vieții: ce-ai adăugat și ce-ai
pierdut.
8) Ziua și noaptea trebuie să însemne muncă apoi
repaus.
9) Adu-ți aminte că nu trăiești numai pentru tine.
10) Fii credincios ție însuți, adică gândului tău cel
mai bun18.
În iulie 1947, profesorul Mehedinţi era îngrijorat pentru soarta ţării ca şi pentru el şi ai lui: „Căldură mare.
Dacă pierdem porumbul, va fi greu pentru neamul românesc. Porumbul e valuta noastră”19.
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Gândul, care revine la senectute în cele mai grele
momente din viaţa sa, că se apropie somnul cel de veci,
îl face să noteze în jurnal pe 2 octombrie 1947: Ultima
datorie: asigurarea soţiei, să nu ajungă cerşetoare.
Iar pe 3 octombrie 1947:
Dorinţa mea din urmă,
1) Să-mi petrec zilele din urmă la Căldăruşani, zidită
tot de Matei Basarab, ca şi Biserica din Soveja.
2) Să fiu înmormântat pe loc, ca să nu tulbur pe nimeni cu grija înmormântării.
3) După 7 ani, când voi fi dezgropat, ţărâna să fie
dusă în mormântul părinţilor mei, la Soveja20.

Mânăstirea Căldăruşani nu era singurul ultim popas
la care se gândise profesorul. Mai apar înscrise în Jurnal, cu ani în urmă, şi Mânăstirea Neamţ, apropiată de
meleagurile natale, mânăstirile Bistriţa şi Pasărea, ctitoria Sfântului Calinic, dar şi Soveja.
Între 1946 şi 1950, Simion Mehedinţi a locuit în casa
lui C.C. Giurescu de pe strada Berzei nr. 47, „într-o singură cameră”. La 30 iunie 1950, după arestarea lui Constantin C. Giurescu, în noaptea zilei de 5 mai 1950,
casa familiei Giurescu este confiscată, iar familia evacuată împreună cu bătrânii Mehedinţi, şi duşi în strada
Alexandru Moruzi nr. 27, unde patru persoane urmau
să locuiască într-o cameră „plină de plosniţe”21.
Prin acţiunea salvatoare a Patriarhului Iustinian, „în
vara anului 1951, au primit repartiţie în casa parohială
a Bisericii Sfânta Maria în spatele cimitirului Sfânta Vineri, pe lângă Karol Knappe (...). Am nimerit la preotul
profesor Niculae Şerbănescu, care locuia cu familia, cu
care ne-am şi împrietenit, de altfel”22 povesteşte peste
ani academicianul Dinu Giurescu.
În toamna anului 1953, cu aprobarea Patriarhiei şi
cu ajutorul preotului Dimitrie Balaur, Simion Mehedinţi,
soţia sa Maria, fiica şi nepotul Dinu, student, au fost
adăpostiţi într-o cămăruţă din casa parohială a Bisericii
Mavrogheni, lângă Piaţa Victoriei. Tot aici a revenit şi
Constantin C. Giurescu după ce a fost eliberat de la Sighet, în noiembrie 1955.
În însemnările sale zilnice, începute la 1 aprilie 1906,
nocturnele cum le numea, pentru că scria noaptea, bătrânul profesor Mehedinţi nota în deceniul al cincilea al
secolului XX:
„Ora 3 noaptea. Mă duc la coadă la gheaţă.
21.XII.1951 ... Zile foarte grele: cozi şi iarăşi cozi...
Câte trei-patru pe zi, pentru pâine, morcovi, cartofi, ulei,
fasole, orez. Să îngheţi în stradă ceasuri întregi, în loc
de a face în tihnă ceea ce făcuseşi o viaţă întreagă!!
Vorba ştiută, nu da Doamne, omului cât poate el
răbda!!” iar peste câteva zile: „...Pe la ora 7 s-a luminat
binişor. Am tăiat şi cărat 4 coşuri de lemne. Topor bun,
treabă bună, măcar că doctorul m-a oprit să mai tai
lemne”23. [...]

Prietenul de o viaţă, Kirileanu, şi jurnalul erau martorii frământărilor şi temerilor sale: „Cetind cândva cu
nişte şcolari Ifigenia lui Goethe, mi-au sunat grav la ureche două cuvinte foarte simple: Toate scad (Alles).
Le-am repetat de multe ori în ceasurile cele grele. Le
repet şi acuma, – parcă ar fi fost o prevestire”24.
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La 2 martie 1957 proprietarii s-au întors în casa lor
din strada Dimitrie Racoviţă nr. 12. Profesorul vedea din
ce în ce mai greu, dar continua să își scrie lucrările, iar
soţia şi nepoata îl ajutau, descifrând scrisul şi transcriind. Voia să lase totul în ordine, ca un bun gospodar.
În rugăciunea din urmă, din 31 octombrie 1954,
Mehedinți scrisese: „Dacă se vor mai găsi niscaiva cărți
sau manuscrise, aștept cu recunoștință să mi se arate
lipsurile și să mai îndrept ce se mai poate îndrepta”.
Pentru Simion Mehedinţi, cuvântul rugăminte nu exista,
rugăciune îl înlocuia cu uşurinţă, conotaţia religioasă
nefiind piedică, ci ajutor.
Vremurile liniştite păreau să se întoarcă. Îşi va fi
amintit, poate, de anii Seminarului când îl citea pe Sfântul Atanasie cel Mare, episcopul creştin din secolul al
IV-lea, din Alexandria Egiptului, care spusese în anii în
care se dezlănţuise prigoana împotriva creştinismului:
„Nibicula est, transibit”.
Simion Mehedinţi e deja străbunic. El, cel atât de
atent cu onomasticile, scrie pe o cărticică de Creangă
„Punguţa cu doi bani” pe 8 noiembrie 1957 (de ziua
Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril): Străbunicul urează
celui dintâi strănepot, Mihai, viaţă lungă şi plină de fapte
vrednice, iar la anul 2000 să vină în grădina din Strada
Dimitrie Racoviţă 12, să vadă poteca pe unde număra
1, 2, 1, 2, 1, 2 25.
Anii dinaintea morții se scurg aproape în întuneric
pentru vederea trupească a profesorului, am intrat de
viu în noaptea cea fără de margini, (...) pentru ochii mei
cerul nu mai are stele, dar cu vederea interioară deschisă puternic spre retrăirea vieții sale, pe care o judecă
fără părtinire, căci greșește omul cât trăiește.
În septembrie 1941 îl rugase pe Kirileanu, poate cel
mai statornic prieten, să-i arate toate greşelile de limbă,
dar la sfârşitul anului 1955, pe 23 decembrie, pregătindu-se de mărturisire, altfel de rugăciune îi face acestuia: „Vreau să aflu de la un om drept care au fost
lunecările mele care trebuie să fie mai mult ispăşite? În
faţa eternităţii nu încape nicio cruţare...”26.
Există o pagină de amintiri în Premise și concluzii la
Terra, în capitolul Popas la Soveja, poate cea mai încărcată de dramatism din toate mărturisirile publicate
de Simion Mehedinți. Era doctorand și se întorsese
acasă epuizat, să-și refacă forțele pentru a continua lucrul. Naufragiatul aruncat de val la țărm este îngrijit de
sora mai mare, ca odinioară când rămăseseră orfani.
Se împlineau șapte ani de la moartea tatălui și aproape
15 de la moartea mamei. S-a făcut dezgroparea, după
tradiția locului. Brusc, timpul cronologic nu s-a mai scurs
pentru tânărul Simion și memoria voluntară s-a oprit la
o imagine: Fruntea mamei… ...Atâta se mai cunoștea.
Timpul subiectiv, trăit, îi aduce, ca lui Proust odinioară,
pe cei care au murit, dar au rămas pe retina lui sufletească:
„M-am întors acasă pe drumul cel lung, prin pădurea
de brazi. Până seara, cei mutați de ani de zile la cimitir,
au venit după mine. Unii treceau pe drum; alții își făceau
de lucru prin curțile lor. Pe poartă a intrat tata călare, a
legat calul de mărul cel mic, cum îi era obiceiul. Pe
prispă se joacă cu păpușile Marina și Maria, surorile mai
mici; în grădină, bunica stă pe un scăunel, se pleacă să
PRO
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ia ghemul care i-a căzut din poală; din prag, mă strigă
mama, i-aud glasul, îi văd lumina ochilor blânzi și fruntea cea senină. Mai puternică și decât moartea, amintirea învie toată viața de altădată, toată frumusețea și
bunătatea pe care pământul n-a putut-o ascunde, semn
că undeva, cândva, tot ce-a fost va mai fi; că ceea ce a
trecut prin fața negrului pământ s-a răsfrânt pentru vecie
în lumina înaltă a cerului și în veșnicia timpului, unde
măcar ceva din ființa lor trăiește fără de sfârșit”27.
Marin Popescu-Spineni descrie ultima întâlnire cu
Simion Mehedinţi: „Cu două săptămâni înainte de a închide ochii definitiv, când era culcat pe un pat, pe scânduri, cu capul rezemat pe un sul de paie, mi-a arătat un
mare caiet, pe coperta căruia scria: Istoria neamului
nostru. Şi-a completat: Într-o ladă sunt aşezate în ordine, multe manuscrise care aş vrea să ajungă în depozitul Academiei.
Mi-a făcut un «curs» despre Geografia ca ştiinţă şi
mi-a spus că definiţia se găseşte admisă şi publicată în
Enciclopedia Universală. Mintea îi era întreagă. A unui
om de mare cultură.
La 14 decembrie 1962 a încetat din viaţă.
În Capela Cimitirului Bellu în faţa familiei, 10 preoţi
în frunte cu preotul paroh al bisericii Caşin, Ianculescu,
au făcut slujba de înmormântare. Lume nu multă”28.
În 1947, Mehedinţi scrisese în jurnalul său: „Cad bătrânii repede. Toamna, iarna, cad frunzele”29.
După moartea profesorului soţia lui rămâne în casă,
alături de familiile care locuiau deja acolo. Neputând
plăti sumele mari pentru succesiune şi actul de moştenire, doamna Mehedinţi este sfătuită să doneze casa
Institutului de Geografie al Academiei, cu o clauză: atât
timp cât trăieşte fiul lor, Emil Mehedinţi, să rămână în
casa părintească, ceea ce s-a şi întâmplat, până în
1981, când el a murit.
Numai că în toată această perioadă, fiul lui Simion
Mehedinţi a plătit chirie pentru a locui în casa tatălui
său30.
Dintre toate antinomiile traiului pământesc, cea mai
dezgustătoare este răsplătirea binelui prin răutate, scria
savantul, devotatului său prieten Kirileanu, în aprilie
1949.
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Domnilor din Bucureşti, Editura Vremea, 2006, p. 69.
2. Acad. Dinu C. Giurescu, Amintiri despre bunicul meu
Simion Mehedinţi, Buletinul Asociaţiei Personalului didactic
„Simion Mehedinţi” Editura Terra, Focşani, 2004, p. 8.
3. Ibidem, p. 9.
4. S. Mehedinţi, Caiete vol. II, Editura Terra, Focşani 2015,
p. 292.
5. La cununia civilă, unul dintre martori a fost Titu Maiorescu.
6. Simion Mehedinţi, Scrisori către Constantin Brătescu,
Editura Convorbiri literare, Iaşi 2001, p. 57.
7. Victoria Dragu Dimitriu, op. cit., p. 72.
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ediţia a VIII-a, Editura Viaţa Românească, Bucureşti 1997,
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Maria Nițu

ȘTEFAN GOANȚĂ – 85

EXCELENȚA VINULUI ROMÂNESC

Sacrul din pridvorul casei
Tema rurală este predilectă, pliată pe convingerea
autorului, blagiană, că „veșnicia s-a născut la sat”, sub
semnul credinței în Dumnezeu. Orice sat se întemeiază
în jurul unei biserici, aceasta fiind în centrul comunității,
124

întru dăinuire. Conform credinței din satul românesc,
Dumnezeu e cel din bisericuța de lemn, nu cel din catedrale, e ca un simplu țăran din pridvorul casei, cu care
vorbești prietenește, ca de la om la om. Așa apare
Dumnezeu în toată lumea satului lui Șt. Goanță.

Pattern-ul viziunii rurale. Miticul și memoria colectivă
În proza scurtă și romanele de sorginte rurală,
Șt. Goanță creează un univers omogen, compact, ca
un bloc de granit, unitar în teme, motive, personaje, atmosferă, scriitură. ca o epopee a spiritualității poporului
român, în coordonate istorice, sociale, folclorice, ancestral-mitologice, în viziune universalizantă, ca în realismul magic al romanelor sud-americane, acel fabulos
mitic à la Márquez, Llosa ş.a.
În fieful literaturii române, este o atmosferă mitică
deopotrivă à la Ștefan Bănulescu, din Cartea milionarului, sub semnul metopelor, dar mult mai puternică, mai
pregnantă. Cotidianul proiectat în ancestral configurează satul în prefacerile istorice, păstrând esența, arhetipul, dintr-o lume a subconștientului colectiv.
În cheie psihanalitică, de la Freud la Jung, cum Sinele adevărat este în inconștient care este de fapt cea
mai mare parte a aisbergului, aflată sub apă, identitatea
adevărată este încapsulată în memoria colectivă, ancestrală din cultura și memoria populară. Astfel că se
configurează în romanele despre sat un pattern, în
formă și fond, atât în trama epică, în narativ, cât și în viziunea fundamentală, baza comună a construcțiilor,
într-o simbioză dintre realitate și legendă. Diferă doar
nuanțele, „încarnările” reprezentanților ideilor, ca
variațiuni pe o temă de Bach.

Tripticul iconic
Într-un eseu comparativ, în configurarea pattern-ului,
PRO

În bibliografia lui Ștefan Goanță (1933-2010), autorul
trilogiei Popescu E. Napoleon, Vinul de piatră este un
roman surprinzător prin scurtimea sa (nici 100 de pagini), pentru un romancier consacrat prin romanele
lungi, de anvergură. Dimensiunile de microroman i-au
permis formula de publicare la calup cu un grupaj de
nuvele, într-un volum cu titlul Vinul de piatră: zece nuvele și un roman, în 1997, la o editură din Cluj pierdută
între timp în peisaj, „Recomfinas-Fapta Transilvăneană”
(R.F.T.). Este reeditat în 2008, tot la Cluj, la Editura
Casa Cărții de Știință, de data aceasta în companie firesc romanescă, cu alte două romane, Altarul de nisip
(romanul de debut, din 1993) și Patul de zăpadă (romanul următor, din 1995).
În cele trei titluri ale romanelor se observă preferința
pentru o construcție sintagmatică similară, dintr-un substantiv – elementul central și un determinant tot substantival, precedat de prepoziția de, într-o definiție
metaforizantă incitantă. Opusă logicii clasice, fiecare
sintagmă este provocatoare, printr-o contradicție în termeni, alăturând proprietăți insolite: „vinul” nu e din struguri ori de altă sorginte lichidă, ci din una solidă, „de
piatră”, „altarul” nu e din domeniul sacrului, al veșniciei,
ci al vremelniciei și nestatorniciei, „de nisip”, iar „patul”
nu e din intimitatea caldă a căminului, ci „de zăpadă”,
al purității veșnice de pe vârf de munte.
Romanul este reeditat, în integritatea personalității
sale, postum, în 2017, în proiectul lăudabil al integralei
operei lui Ștefan Goanță, la eLiteratura, coordonat de
Vasile Poenaru.
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elemente fundamentale din structura de bază a viziunii
rurale le decelăm din similitudini și compliniri intarsiate
în trei romane exponențiale: Patul de zăpadă (apărut în
1993), Vinul de piatră (1997) și Cartea Frumoasei sau
Marele Nespus (apărută postum, 2014).
Având în vedere că satul său e proiectat blagian în
mit, proiecție simțită intuitiv, nu sunt localizări concrete,
particularizări regionale înscrise restrictiv în ideea geografiei literare, cu miză imediată. Miza este una simbolic-mitologică, acoperind istoria omenirii de la facerea
lumii, proiectarea în mitologie prin fantasticul și fabulosul tiparelor și tipologiilor de basm și legendă, emblematic-arhetipale. Sunt proiecții ușor recognoscibile din
viața actuală, în ideea că realitățile istorice imediate nu
alterează esența (chiar dacă o agresează). Este o ipostază spiritualizată a romanului realist, investigarea socială și politică fiind codată și decodată în cheie
mitologic-metaforică.
În logica discursului, toponimele și onomastica sunt
generice.
Satul din Patul de zăpadă este La Nouă Izvoare,
satul întemeiat de Cucu în Vinul de piatră este pe locul
Râpa Mare, un loc retras, al încercărilor.
Eroii principali, lideri, autoritatea satului, sunt arhetipali, acei bătrâni ai satului din Agora înțelepciunii.
Moșul-Moșului îl are ca urmaș pe Moș Cucu – „nod principal în ierarhia satului”, așa cum în Patul de zăpadă
era Starostele – urmaș al Marelui Staroste, nemuritor.
Personajele emblematice nu mor, ci dispar în
veșnicie, prin trecerea în legendă. Acesta este datul lor,
să se dea pe sine mereu oamenilor, iar ca răsplată
aceștia îi trec în nemurire „pe tine n-o să te lase oamenii
să mori”.
Cucu a dispărut – ca și Zarea din Patul de zăpadă,
mai întâi ca nălucă, apoi definitiv simbolic în mentalul
colectiv, ca în așteptarea venirii lui Mesia.
Raportările biblice sunt în cheie morală pugnitivă, în
Patul de zăpadă „sfârșitul lumii” a fost prin foc, a ars
totul, în Vinul de piatră prin furtună, ploi fără apă, când
totul s-a surpat, în alunecări de teren ca o revoltă a pământului din adâncuri.
Pe această coordonată mitică – axis mundi, se înscrie, extrapolare din motivul Tatălui – personajul tutelar, tema Bătrânului, a Strămoșului, Moșul-Moșului –
arhetip prin care se salvează lumea, conștiința morală
în lupta cu răul degradant.
În fiecare nuvelă există un avatar al acestuia: Bădiucu (din „Portret anonim”), Moș Crăciun (din „Noaptea
minunilor”), Țâru (în „Zodia Țârului”), Bătrânul savant
(în „Cap de afiș”), Dâmbu (în „Nu e nimeni acasă”) ş.a.
Numele personajelor, consonant, apar generice:
Frumoasa, Cățeaua, Zarea, Muntele ş.a. În cotidian,
personajele sunt consemnate cu porecle, după dominanta caracterologică, derivate din rolul social, comunitar, semn al interrelaționărilor în comunitatea rurală.
Chiar fraza de debut din Vinul de piatră fixează și
prin aceasta personajul principal: „Cucu – acesta îi era
și numele și porecla – știa și singur că e bătrân”.
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Comun celor trei romane, numele adevărat al tuturor
țăranilor este Ion, cel cu care s-a născut în fața lui Dumnezeu și cu care trebuie să moară, să se întoarcă la
Dumnezeu. Aici pe pământ mai merge cu nume de căpătat, de împrumut, dar acolo trebuie să te duci cu numele adevărat: „numele cu care ai fost botezat și cu
care ai fost sădit vremelnic în lumea asta”. Frumoasa
din Cartea Frumoasei chiar vrea să facă statuia Tatălui,
siglă a Țăranului român, a țăranului Ion, a tuturor Ionilor.
Pentru ca proiecția în mit să fie completă, pandant
apar personajele feminine, ca o complinire, în ideea cuplului, de refacere a unității ying-yang de la facerea
lumii, tot cu dimensiune mitică, de basm.
Este Baba Zâna, ca Baba Dochia din folclor, care la
moarte va avea o troiță, semn al atitudinii de respect a
satului, întru sfințire a memoriei strămoșilor; este Frumoasa, cea de o sută de ani, din Cartea Frumoasei,
este Zarea din Patul de zăpadă, fiica Starostelui.
Pandantul Zarei, fiica Starostelui este aici fiica lui
moș Cucu, fără nume, profesoară, necoruptă de soțul
ticăloșit, care ține la tată și apără împreună satul.
Viziunea mitologică este construită și prin inserarea
de legende, adiacente personajelor: Moșul-Moșului, în
tinerețea sa, fusese Făt-Frumos care a furat fata împăratului; despre moș Cucu, sătenii credeau că sigur
caută o comoară, potrivit legendei că de mult acolo fusese Cetatea Uriașilor (legenda Uriașilor apare consemnată și în Patul de zăpadă).
Cheia mitică, în varianta mioritică este și prin
prezența câinelui însoțitor, precum câinele zeu egiptean, Anubis, psihopomp, însoțitor al lui Isis, în bolgiile
infernului în căutarea lui Osiris. De veacuri țăranul e
însoțit de un câine credincios, tovarășul de nădejde, cu
funcția taumaturgică de alungare a dușmanilor, a duhurilor rele din oameni și lucruri. Cucu îl fluieră pe câinele
Dulău, Silicozistul îl are pe cățelandrul Chiper; în Patul
de zăpadă apare câinele negru însoțitor în călătoria
inițiatică spre Muntele Negur.

„Cei de sus” și „cei de jos”. Sacru/profan. Satul/
orașul
Cum dihotomiile bine/rău, sacru/profan se percep
doar prin raportările la reperele divine, metaforic este
ales, integrator, binomul antagonic sus/jos, ca simbol
spațial al maniheismului moral, de filosofie existențială,
al dominației binelui sau răului.
Comuniunea cu Dumnezeu se realizează la
înălțime, întru spiritualizare, iar cei refuzați de spirit, grobieni, rămân târâtoare pe pământ. Astfel că implicațiile
sunt și moral-sociale în disjuncția „cei de sus”/„ăi de
jos”.
Corolar este disjuncția sat/oraș care implică binomul
tradiție/modernitate. Astfel, „Cei de sus” sunt cei buni,
țăranii păstrători ai tradițiilor și ai veșniciei de la sat, ai
sacrului, iar „ăi de jos” sunt cei răi, cu invazia capitalistă
a orașului. Modernizarea prin urbanizarea distrugătoare
de tradiții îi are ca agenți negativi pe comuniști, atei, fără
Dumnezeu, meschini, legați de terestru. cu nicio
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aspirație celestă în ei, râme pe veci, versus fluturele din
cocon. Orașul pervertește valorile tradiționale, civilizația
nefiind obligatoriu progres.
Satul rămâne vatra strămoșească a identității poporului român, până-n fabulosul ancestral. Orașul este
doar o navetă adusă de ciclonul civilizației, nituită
printr-o verigă criminală, prin depopularea satului și
exodul la oraș, într-o urbanizare forțată, contra legilor
firești ale naturii.
Conservarea tradițiilor nu e simplă sarcină de cămin
cultural, cum s-a confundat în diverse consemnări, ci
este un act apărat cu disperare, cu implicații ontologice,
altfel ar duce la pierderea identității.
În Patul de zăpadă comunitatea rurală aleasă era
cea de la cea mai mare înălțime, a ciobanilor de la
munte, unde poți atinge cerul cu mâna. Aceștia obțin licoarea vie a vieții – laptele matern, de la sânul mameinatură.
În Vinul de piatră vatra e dealul cu vița-de-vie – la fel
născând licoarea vieții. E vinul sacru folosit de Iisus la
Cina cea de Taină, la împărtășanie. E locul cu legătura
cer-pământ, sacrul în profan, prin nevoia de lumină pentru coacere. Locul se află mereu în bătaia soarelui, să
absoarbă lumina pentru desăvârșire, cea fizică și cea
spiritual, divină, a comuniunii cu Dumnezeu.
În Cartea Frumoasei, se reia disjuncția, cei de sus
și cei de jos, în dimensionarea morală, interioară, caracteriologică, până la extreme chiar, „cei de jos” sunt
suboameni, abjecți, fără nicio înălțare spirituală,
ticăloșia absolută, „cei de sus” sunt supraoameni, deasupra masei de jos, excepționali.
Ca o triadă – trecut/prezent/viitor, strămoșii din
adâncurile istoriei / cei prezenți deasupra pământului /
și urmașii în viitorul virtual, toate sunt din înaltul vrerii
lui Dumnezeu.

Legi scrise/legi nescrise
Binomul sat/oraș cu pandantul tradiție/civilizație este
sub semnul cărții, al literei scrise, învățat,
înșcolit/neștiutor de carte, fără absolutizare însă, totul
e relativ, într-o interpretare deschisă, astfel că fiecare
siglă, firesc, are variantă pozitivă și negativă.
Licențiatul (ginerele lui Cucu), poreclit așa peiorativ
de către Cucu, nu a terminat facultatea, nu a obținut nicicând diploma, dar fusese promovat de partid. E impostorul, pandantul negativ al Înșcolitului, al Muntelui
din Patul de zăpadă.
În schimb, fiica lui Moș Cucu e profesoară, înșcolită
cu adevărat, și ea reprezintă orașul, pozitiv, cu binefacerile civilizației. Îl îmbracă pe moș Cucu la costum, cu
cravată, cu palton în locul șubei mițoase, precum Zarea
din Patul de zăpadă, unde Starostele, când
se-ntoarce-n munți, la fel își reia blana mițoasă de cioban.
În ipostaza pozitivă, constructivă e Învățătorul, bătrânul dascăl, prietenul lui Cucu.
Învățătura scrisă din cărți e mimetică, artificială și relativă față de învățătura nescrisă,de secole a naturii din
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înțelepciunea populară. Legile scrise sunt întocmite
după necesitățile omului aflat sub vremurile schimbătoare, pe când legile nescrise dăinuiesc prin strămoși și
Dumnezeu.
În legile nescrise este și reluarea ideii „datului” – fiecare are soarta sa, datul său, animat și inanimat, chiar
și plantele, mărăcinișul, „mărăcinii ăștia... au și ei datul
lor”.

Sub genericul „Omul și Istoria”, romanele rurale sunt
deopotrivă romane sociale și politice, prin perioadele
concrete prezentate, sunt adevărate manifeste politice
contra tarelor istorice: colectivizarea forțată și triumful
socialismului (în Patul de zăpadă), momentul „pseudo
revoluție”, în latura negativă, sub semnul distrugerii (în
Vinul de piatră) (chiar dacă și această distrugere este o
lege istorică: orice schimbare de regim e sub semnul
ghilotinării a tot ce detronează).

Personaje tipologice
Deși pare că personajul principal este Cucu, în fapt
formează o triadă necesară cu ceilalți doi, cei trei muschetari, Cucu, Învățătorul și Silicozistul, pentru a mări
complexitatea lui Cucu, prin lentile adiacente. Întru complementaritatea echipei, apare al patrulea personaj, feminin, Baba Zâna, sora lui Cucu. La colectivizare, Cucu,
nevoit să-și dea pământul, pleacă miner: dacă nu era
lăsat pe pământ să lucreze, se duce sub pământ.
Personajul negativ, absolut în rău, este „Licențiatul”,
ginerele său. De la început, lui Cucu nu-i place de ginere, că e spilcuit și prefăcut, cu vorbă mieroasă necinstită,uns cu toate alifiile.
Conflictul cu ginerele nu e doar conflictul între
generații, e mai grav, e dintre două lumi incompatibile –
conștiințele morale ale vechii societăți versus parveniții
noului regim. Pentru ginere, moș Cucu nu era „tata
socru”, ci „boșorog”, „mortăciune ambulantă”,
reacționar. Pentru Cucu, ginerele se îngrășase ca o matahală, lepădătură, de care se ferea de silă, era „urâtul
cu chip de om”.
Cucu își „cultiva grădina”, peticul de vie și savura voluptuos din ulcică licoarea cu toate aromele câmpurilor.
E ritualul vinului, ca o moștenire dacică, vinul e singurul
care nu se face în grabă: „vinul nu se bea, se ia ca
împărtășania”. „Era vin de piatră, nu orice, și trebuia
respectat și lăsat să se împlinească”, „costișa, mama
lui e de dimineața până seara numai în ochii soarelui”.
Ginerele refuza vinul, poșircă, bea doar șampanie.
Vinul de piatră nu e pentru „tovarășii” care se-mbată ca
porcii: „nu e băutură de băut în toanta, ci de înmiresmat
trupul și sufletul cu o căniță, două”.
Cucu își ia toporișca și urcă pe costișă, unde era un
loc devenit al nimănui, năpădit de mărăcini.
Motivul mărăcinilor, metafora pentru degradarea
frumuseții, umanul ticăloșit, îl întâlnim și în Patul de zăpadă – legenda-parabolă a trandafirului devenit mărăcine și mobilizarea răului, parodie la lozinca
Internaționalei proletare, „Mărăcini din toate țările,
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În Vinul de piatră, măcieșii sălbăticiți devin mărăcini,
iar printre ei șarpele, ticăloșia fără coloană vertebrală,
târâtoare, așa cum în Eden șarpele a degradat
frumusețea umană, inducându-i păcatul.
Lupta lui moș Cucu cu măcieșii făcuți tufiș de
mărăciniș, cu țepi e simbolică pentru lupta cu cei răi,
munca lui de defrișare a unui pământ bun căzut pe
seama buruienilor – vegetale și umane „tizii tăi s-au
mutat în sate și orașe și se ghiftuiesc”.
Descrierea desișului cu buruieni și deopotrivă a pământului sănătos mustind de apa izvorului este plastică
și tensionată „aici se trăiește și se moare într-o foame
cumplită de viață și de moarte, prea sunt sănătoase și
una și alta”.

Antologică prin veridicitate, duritate și cinism, pamflet hiperbolizat, e scena devastărilor de la Revoluție,
ca la Răscoala de la 1907: jaf în toată regula, trei zile
ca la nunțile din povești, orice e bun la casa omului,
dacă e de pomană, dacă nu poți lua, distruge; victime
colaterale nu contează „morții la înghesuială, doi bătrâni
și un copilandru, au fost înmormântați în fugă”.
Satul deja se-mpărțise în două tabere: „deștepții
care se pricopsiseră și proștii care nu apucaseră”, primii
erau cei de la orașe, dezrădăcinații reveniți în sat,
ceilalți erau stăpânii de drept, cei din sat, văduve, bătrâni, pensionari. Lupta dintre cei ai lui Dumnezeu și cei
ai lui Ucigă-l Toaca.
Unul din sat, Cârlanul, adunase ziare, tăieturi și-și
deschisese o firmă de consultanță în ale politicii: „La
domnul Ilie Cârlan, specialist în dandanale politicești”.
Curat ca în Caragiale!
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Învățătorul, împătimit și de arheologie, prieten din
copilărie, era și el un fel de cuc, mic, firav, împuținat la
trup din anii de temniță, vorbea continuu și nu avea
somn, să recupereze tăcerea din închisoare, de izolare
totală, și timpul pierdut cu somnul. Îi plăcuse să facă
multe compuneri, dar i le luaseră gardienii (știutele manuscrise confiscate). Era Moș Plaivăs, unealta lui era
pixul, precum toporișca lui Cucu.
Cucu era pentru el „Vărul Robinson”. Scrie o compunere, „Robinson Crusoe al II-lea”, și primește răspuns
la Poșta redacției cu comentariile critice ascuțite și
indicațiile necesare privind implicarea liniilor directoare
de partid. Episod similar cu cel din partea a doua a nuvelei Am fost publicat, crochiu la Patul de zăpadă, cu
felicitări pentru victoriile țărănimii cooperatiste, dar
acuze că nu e implicat Partidul în aceste victorii. Cucu
trebuie făcut membru de partid, și fost miner ilegalist,
abonat la „Scânteia”.
Silicozistul „un fel de băț îmbrăcat în haine de împrumut și îndoit de la mijloc” ca fost miner, plecase cel
mai sănătos și mai puternic bărbat și se-ntorsese doborât de boală. Mielușel cu cei mari, arțăgos și îngâmfat
cu cei mai mici, se-nscrisese și-n partid, ajunsese șef,
voia să aibă copiii doctori, ingineri, muierea doamnă,
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casă mare. „Crezi că eu am venit aici ca să trăiesc? am
venit ca să mor de tot că pe jumătate am murit când am
pus coasa în cui. Pentru bani mă vând și Necuratului,
darămite ăstora?”
Credea că aici, Cucu, roșu în obraji, a găsit buruieni
tămăduitoare și vine să-l primească și pe el la munte,
că nu voia să moară, „Bădiucule, eu aș mai face o țâră
umbră pământului ăsta, că destul am stat sub el și l-am
ținut în spinare”. Cu tusea lui ca un hârșâit, la revoluție
devine „toboșarul vremurilor noi”.
La Revoluție vine ginerele cu asociatul său, un
harap cu bani grămadă, cu act de proprietate ca
revoluționar pe terenul lui Cucu, că va construi un complex turistic, care va face toți sătenii miliardari, când toți
cei din Occident vor veni să se tămăduiască la aerul
curat și la vinul de piatră (ca în Patul de zăpadă, unde
satul Starostelui urma să fie vestită stațiune balneară
„La Nouă Izvoare”)

Respectarea datinilor funerare
Deși nu era iubit de nimeni, Silicozistului îi aranjează
Cucu o înmormântare frumoasă. Chiar dacă a trăit ca
neom, fiecare trebuie să plece ca omul așa cum a venit:
„pe lumina curată a făcliei, pe fumul sfânt de tămâie și
pe jelitul clopotului” (și în Patul de zăpadă, după conflictul sângeros între „cei de sus” și „ăi de jos”, sunt
îngropați la fel, creștinește, și dușmanii).
Cucu dispare apoi... Se zvonea că umblă ca strigoi
și-și va bântui dușmanii, mai ales pe Licențiat. „Cucu
este peste tot și nicăieri.”
Moartea Licențiatului, ajuns primar, îngropat de viu,
dintr-o piesă de teatru bufă prost regizată, cu încurcăturile de butaforie à la Commedia dell’Arte, umor negru,
macabru, parcă o pedeapsă pentru blasfemia la legenda Meșterului Manole.
După moartea și a Învățătorului, a rămas deasupra
tuturora Troița, cu înscrisurile morților „aici locuiește
Zâna... și Ion Silicozistul... și Ion Dascălul”; „părea o pasăre uriașă răstignită de bună voie să-și sature în tihnă
auzul și văzul și mirosul de tainele locului”.
Matricea stilistică
Stilul discursului narativ al lui Goanță este recognoscibil, unic, inimitabil, fără posibili epigoni.
Un fundal permanent este satira limbajului de lemn,
pamflet grotesc, batjocoritor al clișeelor verbale și ideologice, într-un caraghioslâc monstru, prin interpretările
pe dos,aberant contorsionate.
Păstos expresivă este satira ședințelor de partid în
care se discută „cazul Cucu”. Acesta când e supererou,
care poate scoate „vin și din piatră seacă”, vin roșu ca
drapelul clasei muncitoare (așa cum în romanul Altarul
de nisip, fanaticul Tovionescu vopsește în roșul partidului chiar și acordeoanele confiscate, pentru taraful de
lăutari) când este criminal, trădător de țară, sabotor,
bandit, care va vrea să comercializeze la capitaliști
vinul, bandit care fură din avutul obștesc. Acuzele și laudele se schimbă de-a valma, după cum crede fiecare
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că ar bate vântul indicațiilor de partid, pentru că nimeni
nu gândește, nu are o părere proprie. Retragerea lui
Cucu, patetic ilar, o definesc ca a lui „Daniil Sihastrul
din fața vicisitudinilor burghezo moșierești”!
Fraza este amplă, păstoasă, discursivă, fără multe
dialoguri.
Uneori este apăsat descriptivă, cu multe fraze poematizante, cu personificări generalizate, procedeul preferat, întru familiaritate și coabitare cu natura și vietățile
din jur, singura realitate simțită ca lume a lui, într-un dialog și comuniune firească, în stil ghiduș: „Ochioasele
stele au și ieșit la zbânțuială. Treaba lor”.
Natura e parte din personaj, e el însuși, e seismograful senzitiv al său.
Gerul nu mușcă, ci ocrotește straiul de pulbere al
brumei ucigătoare: „frunzele galbene, roșii, arămii în
toate nuanțele s-au îmbrăcat în cele mai alese straie ca
să-și sărbătorească propria moarte”. Nu plâng, ci e
dans ritualic și bucurie: „s-ar părea că moartea gătită
ca o fată mare nu este decât o altă viață care trăiește
așa, moartă. Doar calcă pe giulgiul alb al brumei”.
Alteori, discursul este eseistic, cu multe fraze aforistice, sentințe, ca dintr-un dicționar de înțelepciune paremiologică. Fraza curge firesc în caruselul scrisului,
fără artificios, amplificându-se ca un boule de neige, de
spunere sfătoasă a unor personaje cu înțelepciunea din
moși strămoși, dintr-o experiență ancestrală. „Fiecare
trăiește pe cont propriu în lumea lui, chiar dacă lumile

acestea se întâlnesc și ar putea fi considerate una singură. Viața cealaltă, de deasupra, cea trăită pe văzute
și pe auzite e în toate una și aceeași și prea știută ca
să mai fie nevoie să se cotrobăie în ea. E un bun
comun, mai bine zis, un trup al tuturor în care se
locuiește, se trăiește și se moare câte puțin în fiecare
zi.”
În frazele despre Revoluție surprinde psihologia de
turmă a maselor. „La vreme de revoluție oamenii sunt
ușor de prostit. Mai are cineva timp de pierdut cu gânditul?”; „În grămadă oamenii sunt proști. Se ia unul după
altul și renunță la propria judecată”.

Proza lui Ștefan Goanță este densă, monumentală,
chintesență a prozei românești rurale, sociale și politice.
Este un creuzet de istorie literară, ca o scoică în interior cu sunetul mai multor valuri, cu ceva din
moromețianismul lui Preda, din naturalismul cinic și
atroce ori fantasticul întunecat al nuvelelor lui Caragiale,
până la modernismul distopiilor anticomuniste à la Orwell, ori Bujor Nedelcovici.
Universul ei este un tablou amplu, complex și complet, precum Guernica lui Picasso, cu fresce sumbre,
de la perioada dejist-stalinistă, a anilor ’50-’60, la colectivizarea forțată, la comunismul lui Ceaușescu, la neocomunismul postdecembrist, având câte ceva din
toate, ca un compendiu de istorie politică.
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CENTENAR
GUILLAUME APOLLINAIRE

Un secol de tăcere, Guillaume Apollinaire!
Tu, poetul format în atmosfera poeziei simboliste,
dar neo-romantic prin temperament, atras, vizibil, îndrăzneţ către toate formele artistice moderniste care
pendulau în zorii secolului al XX-lea! Ai fost un încercat
al sorţii – şi-n viaţă şi-n plan artistic!

încerca să se descurce singur, pentru a supravieţui.
Pana sa de scris îl va ajuta, atât cât să poată supravieţui. Scrisul său va reflecta, în cea mai mare parte, experienţe aventuriere, prea bine cunoscute, deloc
ortodoxe. Zbuciumat sufleteşte, în urma mai multor
aventuri erotice, decide să se înroleze. După un scurt
stagiu de instrucţie, este trimis pe front, voluntar, ca infanterist, în perioada 1914-1916, neîncetând să scrie
versuri, deşi se afla în primele rânduri ale frontului. În
martie 1916, este grav rănit la cap şi trepanat. Experienţele sale de pe front vor fi reflectate într-o formă
poetică, inedită, care vor lua forma unor Caligrame. Publicate în 1918, din nefericire, nu vor fi tocmai bine apreciate de critica literară. Moare de gripă spaniolă, la
Paris, în noiembrie 1918. Ceea ce-l particularizează pe
Guillaume Apollinaire este imortalizarea propriilor trăiri
emoţionale, reflectate într-o formulă proprie, modernistă, care-l particularizează în comparaţie cu generaţia
sa, oferindu-i un loc privilegiat între scriitorii francezi interbelici.
Fără a se supune unor rigori precise, respectate cu
stricteţe, versul său se distanţează de clasicitatea poeticului francez, el trasând, îndrăzneţ, linii convergente
preluate din romantism şi simbolism, pentru a le proiecta într-o nouă armură a liricului, numită suprarealism.

PRO

Fără să-şi fi cunoscut tatăl, crescut de o mamă, şi
ea, o rebelă, tânărul Wilhelm Albert Wladimir Alexandre
Kostrowitzky (după alte surse, Wilhelm Apollinaris de
Kostrowitzky) va absolvi doar cursurile liceale (la Monaco, Cannes şi Nisa), iar din momentul în care se va
stabili la Paris, împreună cu mama şi fratele Albert, va
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Grigore Codrescu

LA MOARTEA SCRIITORULUI
DORU KALMUSKI

13 aprilie 1944-12 iunie 2018

130

trinseci ale omului care s-a manifestat, mai totdeauna,
ca un rebel, incomod, anxios, inteligent şi singuratic.
Cele şaisprezece cărţi publicate de-a lungul anilor ni-l
arată ca pe un autodidact sagace, lacom în absorbţia
noutăţilor, cu un acut simţ al cuvântului şi o mare capacitate de acumulare a informaţiilor.
Însăşi biografia sa exprimă o cale de viaţă neobişnuită, cu reacţii neobişnuite, ale unui om sensibil şi talentat literar, dar care a respins, la început, ca şi Emil
Cioran, un premiu acordat de Uniunea Scriitorilor. Mai
târziu, când a văzut că mulţi infractori din închisori scriu
cărţi numeroase pentru a beneficia de diminuarea pedepsei, a încercat să-şi dea foc la cărţile răstignite în
faţa Primăriei în chip simbolic, gest de revoltă şi respingere a unei justiţii corupte şi compromise. A trecut prin
viaţă călare pe două veacuri cu ideologii diferite, fără a
reuşi să se aşeze nicăieri liniştit, căutându-şi satisfacţia
în creaţia literară.
Adevărul e că toate cărţile sale poartă amprenta
unui talent puternic; credem că marea critică aproape
l-a ignorat şi din motive extraliterare.
Cartea Mesaj către manechine are o structură
PRO

Prozatorul băcăuan depăşise, la moarte, puţin,
şapte decenii de viaţă. Observăm uşor că a venit pe
lume odată cu hoardele sovietice, pe când mama sa,
profesoară de franceză, plecase în refugiu pe la Piteşti
(aprilie 1944), iar tatăl era – nefericitul! – jurist şi primar
al Bacăului. Erau toate motivele ca acest exponent al
burgheziei să fie băgat în temniţă. Va fi deţinut la Balta
Albă, apoi Aiud; înnebuneşte şi i se pierde urma. Informaţia este din ultima sa carte, Mesaj către manechine
(Bacău, Ateneul Scriitorilor, 2018), lansată recent la Filiala USR Bacău. În condiţiile regimului de „democraţie
populară”, după anii de liceu la Bacău, fiul „duşmanului
poporului” încearcă studenţia la Filologie, Drept şi Medicină, dar se poate integra şi intră muncitor la fabrica
de bere, apoi corector la tipografie, ciclist, lider sindical,
tehnoredactor, iar pe la Iaşi, după ce „vorbeşte mai
liber”, suferă şi o condamnare; ajunge şi conservator la
muzeu, bibliotecar, inclusiv, prin anii ’90, militant în cadrul dispărutului Partid al Alianţei Civice. Astfel, Doru
Kalmuski, cu toată discreţia şi modestia lui, ne apare
drept un simbol al unei generaţii pline de talent, dar lovită năprasnic de istorie, evenimente şi de reacţiile in-
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compoziţională neobişnuită, căci e o colecţie de note,
aforisme, meditaţii, parabole, alegorii, amintiri, analize
literare, mituri, moravuri şi satire, credinţe şi păcate româneşti şi universale. Toate se aşază în registre diverse: ironic, reflexiv, sarcastic, oniric, solidar şi
deprimat, ideologic şi plin de tâlc, haos şi vibrant, istorico-evocator şi psihologic. De fapt sunt secvenţe şi
note aşezate întâi în spaţiul on-line sub titlul Critica civilizaţiei. Aproape toate sunt adevărate perle de inteligenţă şi expresie. Cele 262 de pagini sunt delectante,
dar şi răscolitoare pentru spiritul comod; actualitatea
celor mai multe este neîndoielnică, iar radiografia socială şi moral-politică frizează spiritul cioranian, ori célinian, sondând maleficul, dar şi visceralul.
Iată unele dintre ideile desprinse rezumativ:
Revoluţia franceză şi cea rusă sunt surori gemene
hemofilice. Ambele au decimat propria nobilime, după
care au năpârlit producând foetuşi.
Geniile scriu istoria, mediocrii o conspectează, idioţii
o trăiesc.
Există o legătură mai trainică decât iubirea, mai
puternică decât glasul sângelui, mai statornică decât
SAECULUM 7-8/2018

prietenia; este complicitatea.
Huliganii literari sunt necroforii specializaţi în
calomnierea morţilor. Boia se munceşte să şteargă
aurul de pe vesela lui Eminescu şi are pretenţia că
demitizează.
Doctoratele de la noi, un soi de colive academice,
preparate din citate datorate postumilor, adesea
exoneraţi de proprietatea intelectuală.
Suntem un popor care-şi ignoră condiţia. Revoluţia
a fost doar un schimb de apartament. Vecinii sunt
aceiaşi.
Paradoxal şi imprevizibil, D.K. răstoarnă clişee, se
aşază în puncte din care lumea se vede altfel, caută
sensuri insolite, punând alături termeni şi entităţi care
nu se suportă fiind originare din lumi total diferite. Compară pe Marin Preda cu Ioan Slavici, observă în balada
Mioriţa doar invidie şi crimă, iar poporului din care face
parte el însuşi îi distinge multe păcate şi slăbiciuni. Sunt
disocieri care nu rezistă într-o analiză mai de aproape.
Dar un creator literar nu poate fi decât subiectiv...
Titlurile cărţilor sale de proză sunt edificatoare pentru spiritul autorului acestora: Epilog pentru alţii; Îmbunătăţirea funciară; Antonie şi ceilalţi; Fiul;
Ultimele ştiri despre gepşi; Isus la Bucureşti; Adevăratul Eden; Gara Milano; Formula supravieţuirii;
Religia minciunii; Spre vest prin nord-est; Patru meditaţii despre predestinare.
Tradus şi în limbi străine, scriitorul D.K. a fost neglijat
mai degrabă de ai săi, locali ori dintr-un areal mai larg;
poate şi pentru că a fost tot timpul incomod, făcând loc
ideilor şi evaluărilor sale, căutându-şi mereu „adevărul
fiinţei” printr-o natură de polemist necruţător.
Câteva voci l-au detectat corect. Tânărul Laurenţiu
Ulici, cu mai mulţi ani în urmă, scria despre cărţile lui
D.K.: „Un aliaj halucinant de realitate şi ficţiune; incizia
de o sută de pagini, într-o plagă din ţesutul viu al societăţii româneşti de astăzi”.
În spaţiul nostru literar, cu greu poate fi găsit un alt
autor de proză în care să coexiste sarcasmul cu insolitul
şi noutatea asocierilor lexicale în registrul eseistic cu
evocarea istorică.
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SERTARUL CU AMINTIRI

„CUM MĂ ÎNVELII EU
ÎNTR-O NOAPTE A MEMORIEI…”
IN MEMORIAM AUREL SASU

(21.07.1943-27.09.2018)

„Vă scriu din colivia de beton (în)armat plutitoare precum
cei patru cavaleri ai apocalipsului prin nesfârşitul univers al strigătelor.”
În 27 septembrie 2018, într-o toamnă clujeană „nebun de frumoasă”, profesorul Aurel Sasu, critic şi istoric literar, eseist
şi traducător, a aflat „cum mor scriitorii români”… Sau poate a plecat să se întâlnească cu Mircea Zaciu şi Marian Papahagi,
dornic să refacă trioul de aur şi să scrie un alt dicţionar, al îngerilor…Acum, când şi ultimul dintre cei trei autori ai „Dicţionarului
scriitorilor români” a pornit spre stele, credem că nimic nu-l poate evoca mai bine decât propriile-i cuvinte. De aceea, am
ales să-i aducem un omagiu omului Aurel Sasu reproducând două epistole, amândouă avându-l destinatar pe domnul Niculae Gheran: una extrem de lirică, trimisă de la Cluj la mijlocul unui decembrie ce-l apropia, inevitabil, de finele anului, provocându-i nostalgii bine ţinute în frâu; în a doua, expediată de la Seattle, la început de vară, după aproximativ doi ani de
stat în America şi în apropierea revenirii în ţară, expeditorul este „mai epic decât altădată”. Ambele dezvăuind cititorului un
condeier sensibil, atent la propriile-i trăiri, dar şi la cele din jur, înregistrând cu fineţea unui seismograf mişcările interioare,
dar şi agitaţia unei mari metropole americane – când ironic, când ludic, când plin de umor, dar şi cu mult spirit de observaţie
şi curiozitate intelectuală.*

[Cluj, 13.12.1979]

cum se duse acel tramvai numit dorinţă; şi cum
mă învelii eu într-o noapte a memoriei de adolescent,
rătăcind pe malurile Bahluiului în acea meditare mlăştinoasă despre care vorbeşte poetul. Am dat onorurile
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cuvenite producţiei naţionale viticole şi am ridicat în
grad etichete necunoscute, însă bătăile sufletului aşteptau la mal sirena imprevizibilului naufragiu. Se va scrie,
probabil, un memorabil roman epistolar pe care, obosiţi,
îl vor citi ultimii fluturi la lămpile de petrol marin din secolul atomic. Mi-am şi zis: Doamne, când ne întoarcem
urechea spre inima celuilalt, suntem mai aproape cu un
PRO

Ehei, Domnule Gheran,
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pas de tine. Pentru bucuria trăită, vă dau voie să nu
acordaţi două zile prioritate de dreapta.
Cu prietenie,
Aurel

Stimate Domnule Gheran,

Seattle, 24 iunie 1982

PRO

voi fi mai epic decât altădată, aşa cum mi-au cerut
mai mulţi prieteni şi aşa cum, bănuiesc, vă face plăcere
Dvoastră înşivă. Nu pot, nu ştiu scrie mai frumos decât
am scris, de desenat să nu mai vorbim, tot ce-mi rămâne e să „mânzgălesc” un colţ de oraş, o stradă, un
fel de hartă pe care să vă plimbaţi gândurile, deocamdată, înţeleg eliberate de colbul manuscriselor rebreniene. Aici ar trebui să fie păstrăvii Moldovei şi vinul bun
de pe malul Bahluiului: cu cât cumperi mai mult, cu atât
cumperi mai ieftin. Iei un pahar de bere, plăteşti un
dolar, iei şase, plăteşti doi şi jumătate; iei două costume
de haine, pe al treilea îl primeşti gratuit: developezi
două filme, ţi se oferă în dar un album; iei benzină mai
mult cu doi litri, îţi poţi alege un frumos stilou cu ceas!
Stau într-o intersecţie, e o căldură plăcută, aşa cum o
visează uneori ardelenii când plouă în Cluj trei luni la
rând, stau deci şi mă-ntreb câtă imaginaţie trebuie să
aibă aceşti oameni pentru a supravieţui. Da, pentru a
supravieţui, fiindcă mai săptămânile trecute una dintre
marile companii aeriene a falimentat cu o datorie de
peste şapte sute de milioane de dolari. Într-un pepsicola rece trebuie descoperită uneori o complicată filosofie (în locurile de odihnă pe marile autostrăzi cafeaua
e de asemenea gratuită, în marile aeroporturi cutare
agenţie oferă micul dejun pentru toţi călătorii din aerogară – evident gratuit – în magazinele alimentare în
semn de preţuire eşti întâmpinat cu tava cu prăjituri!).
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Am în stânga un „Radiator Shop” (maşinile se repară
numai pe tipuri, ani de fabricaţie, material de construcţie
etc.), în dreapta e „Factory Direct Draperies”. Deasupra
clădirilor, într-un fel de uscată câmpie californiană desenată pe o imensă pancartă, invitaţia de a fuma „Camel”
(„Where a man belonge”). De ce sunt uriaşe reclamele
americane, de ce atât de colorate, de ce se consumă
atâta lumină, de ce atâtea semne de orientare cu sute
de metri înaintea punctului spre care eşti îndrumat?
Americanul e generos, înţelegător, bine dispus, iubitor
al discuţiilor serioase sau nu, însă este înainte de toate
şofer. Să nu-ncerci să-l scoţi din maşină, dacă până la
primul colţ se poate merge pe jos câteva minute, fiindcă-l indispui pentru toată ziua. Se călătoreşte enorm,
zece-cincisprezece ore de condus continuu e nimica
toată, viteza o bănuiţi, hotelurile sunt în general în afara
oraşelor, ele trebuie anunţate de departe, trebuie să-şi
facă simţită prezenţa cu aceste sonore, mişcătoare,
atractive, bizare uneori reclame. Iată, am în apropiere
un „Jack in the Box”, un fel de „gospodină” cu hamburger-ul întotdeauna pregătit pentru omul de la volan:
plata se face pe geam – scaunul devine un fel de metaforă a nemişcării –, banii din bancă se scot automat
dintr-o maşină controlată pe geam, tichetul de parcare
e primit la fel pe geam ş.a.m.d. Aş spune că există două
(numai două) niveluri ale construcţiilor americane: unul
reprezentat de terasele zgârie-norilor, altul de această
linie a uşii automobilului dincolo de care nu se ridică
măcar un deget pentru „cerere şi ofertă”. Farmecul multor locuri ale oraşelor îl dau tavernele: interioare de
crâşme demodate, pe pereţi încă mai păstrează vechi
unelte agrare, arme albe etc., taverne cu o oră de
„Happy hour” (spun o oră, fiindcă în ciuda anunţului sunt
cazuri când se poate bea pe nimic aproape două sau
trei ore), lume amestecată, bine dispusă (n-am văzut
un singur om beat pe stradă în doi ani de zile). La margini de drum anunţuri – mereu altele – adresate tinerilor
de a se înrola în armată: Get Air Force Experience. A
great Way of Life (dacă ai norocul poţi lupta chiar în El
Salvador!). Dar aici totul este super: un corp frumos e
super-body, o staţie de radio e super-station, un actor
e super-star, iar America e – se înţelege – o super-putere. Preţurile, cum nu pot fi super, vor fi cele mai mici:
Traillway. Lowest Fares in The West. Guaranteed. S-au
luat şi chinezii după americani: un „China Aragon – Restaurant” e mai mic decât o vărzărie românească. Când
se deschide un simplu oficiu e un „Grand Opening”;
până şi un lemn de stejar pentru uşi e… un stejar regal.
Locurile de vânzare a maşinilor sunt mai multe decât
numărul străzilor; însă dacă pentru vreo defecţiune oarecare apelezi la „bunăvoinţa” vreunui specialist, înainte
de a face acesta un pas spre motor, trebuie să plăteşti.
Sunt cazuri rare când se acceptă o estimare gratuită a
reparaţiei. Rugând eu însumi, într-o zi, pe cineva să
vadă ce are televizorul m-a taxat, înainte de a-l vedea,
cu douăzeci de dolari. Pentru simplul fapt c-a acceptat
afacerea. Hotelurile îşi anunţă de departe nu numai prezenţa, dar şi serviciile oferite. Printre ele şi acel „cable
T.V.” – un ciudat abonament prin care obţii numai pe
firul tău (nu şi al vecinului de apartament) un anume
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film, un anume program, în sfârşit ceea ce doreşti să
vezi numai tu pentru o sumă în plus. N-am înţeles niciodată cum atomii în mişcare pot fi îndreptaţi numai
spre un punct şi nu spre toate deodată. Când mi-am instalat telefonul mi s-a pus o întrebare absolut imposibilă: pe ce perete se află priza? De unde era să cunosc
eu o locuinţă primită cu două zile înainte? N-a fost însă
o problemă: au întrebat computerul şi li s-a spus. Poziţiile de acest fel ale întregului oraş stăteau ascunse în
câteva celule electronice. Având, acum în urmă, ceva
de întrebat la o altă agenţie, mi se spune pur şi simplu:
răspunsul Dvoastră nu apare pe ecran. Omul de la ghişeu a rămas mut, orice comentariu devenise inutil.
Chiar birocraţia e computerizată aici (nu te poţi lupta cu
circuitele integrate). Dacă ieşiţi cumva la plimbare cu
căţelul şi pisica şi se întâmplă ceva neprevăzut, nu va
fi nicio problemă: „Dog and Cat Hospital” se află la tot
pasul. Spitale cu saloane, cu săli de aşteptare, ce mai,
un nivel de viaţă dintre cele mai ridicate. Plus că în magazine încurci uneori conservele, într-atât bietele animale sunt invitate să încerce ba ficat de porc şi peşte
oceanic, ba muşchi de vită în sos, ori pui pregătit în stil
italian. Americanul este inventiv, uneori distruge un perete numai spre a fi văzut din stradă făcând lucruri „perfecte” şi, paradoxal, în faţa produsului ideal trăieşte un
fel de umilinţă (precum în faţa articolelor japoneze). Extrema cealaltă e cea a extraordinarului ca spectacol. O
simplă invitaţie de a-ţi întinde cortul într-un colţ de natură devine: „Adventure in Camping”. Fiecare te invită
să-i accepţi, deci, o convenţie şi implicit faptul că, în
final, totul este literatură.
Cu mulţumiri pentru tot ce-aţi făcut şi veţi face pentru
carte; sărutări de mână pentru Vali.
Cu prietenie,
Aurel

P.S. Voi pleca spre ţară pe la sfârşitul lui august.
*
Scrisorile fac parte dintr-un fond mai mare, de aproximativ
două sute, în care se cuprind şi epistolele provenind de la ceilalţi doi cărturari clujeni, profesorii Mircea Zaciu şi Marian Papahagi, scrisori ce se învârt nu numai în jurul „Dicţionarului
scriitorilor români”, ci şi al altor subiecte de interes literar, lăsând pe alocuri să se întrezărească şi câte ceva din trăirile intime ale expeditorilor.
Cu puţin timp înainte de „marea trecere”, prof. Aurel Sasu
convenise să tipărească în volum, sub semnătura sa şi a
domnului Niculae Gheran, corespondenţa lor. Domnul Gheran
însă îmi încredinţase deja cele aproximativ 60 de epistole de
la prof. Aurel Sasu, cu sugestia de a le publica într-un volum
întregit cu scrisorile de la Mircea Zaciu şi Marian Papahagi.
În acest sens, directorul Editurii Casa Cărţii de Ştiinţă de la
Cluj, domnul Mircea Trifu, îşi dăduse aprobarea, sugerând
aceeaşi propunere. Aceasta presupune adunarea într-un
volum a tuturor scrisorilor ce au circulat între cei patru corespondenţi, care, ordonate cronologic, ar avea drept rezultat un
inedit jurnal epistolier. În paralel cu ce s-a publicat, acest jurnal
ar întregi tabloul epocii şi profilul celor implicaţi.
Ce frumos, dar, mai ales, cât de util istoriei literare ar fi
dacă s-ar reuşi această reunire în eternitate, cu atât mai mult,
cu cât încă am putea profita de existenţa martorilor din epocă
ce ar putea răspunde eventualelor întrebări generate de
aceste scrisori! Rezultatul ar concura, probabil, cu textele diaristice date sau (încă) nu publicităţii. În orice caz, ar fi o fericită
întregire a acestora. (Rodica Lăzărescu)
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Dumitru Velea

„EUROPEANUL MARIN SORESCU
S-A ÎNTORS ACASĂ”

PRO

CCES al judeţului Hunedoara, Secţia de critică a
ATM , revista Vatra din Târgu Mureş şi Teatrul de stat
„Valea Jiului” din Petroşani au organizat în 13-15 februarie 1981, la Deva, Seminarul de Dramaturgie şi
Teatrologie – Marin Sorescu, având ca obiect de dezbatere opera sa dramatică şi spectacolele realizate de
Teatrul de Stat „Valea Jiului” Petroşani, Teatrul de Stat
Sibiu şi Teatrul Naţional Craiova cu piesele sale: Pluta
Meduzei, Răceala şi A treia ţeapă.
După cele două Seminarii, de la Cluj-Napoca şi
Focşani, realizate cu operele lui Teodor Mazilu şi
D.R. Popescu, la Deva s-a desfăşurat cel de-al treilea
Seminar cu opera celui mai important scriitor contemporan, Marin Sorescu, cunoscut nu numai ca poet, ci şi
ca dramaturg aproape în întreaga lume. Alături de poezia tradusă în marile limbi de circulaţie europeană, o
parte dintre piesele sale se bucură de succes pe scenele unor teatre din Helsinki şi New York, din Geneva
şi Paris, din Italia şi Germania, Polonia, încât o premieră
pe ţară cu o piesă de Marin Sorescu devine, în acelaşi
timp, mondială. Este cunoscut faptul că Teatrul din Petroşani a adus în lumina rampei, în pofida barierelor
ideologice, la 13 martie 1980, piesa Pluta Meduzei, iar
în confruntarea din cadrul Festivalului de teatru contemporan 80 – Braşov, a devenit punctul fierbinte al
dezbaterilor şi a obţinut două distincţii (Premiul pentru
regie – Florin Fătulescu; Premiul pentru interpretare feminină – Mirela Cioabă), fapt ce a generat ideea ca în
judeţul Hunedoara şi nu în altul să se organizeze
această manifestare teatrală, cu caracter naţional, facilitând o întâlnire cu scriitorul a cărui operă rezonează
în universalitate.
Alături de Teatrul din Petroşani, în calitate de organizator, care a prezentat spectacolul Pluta Meduzei, au
fost invitate Teatrul Naţional Craiova, cu spectacolul A
treia ţeapă, Teatrul de Stat Sibiu, cu spectacolul Răceala şi Teatrul Bulandra, cu un fragment din Răceala,
prezentat de Ion Caramitru şi Virgil Ogăşanu. Spectacolele şi Seminarul s-au desfăşurat în sălile Casei de
Cultură din Deva.
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Acestor instituţii şi lui Marin Sorescu li s-au alăturat
aproape 50 de invitaţi din întreaga ţară: dramaturgi,
scriitori, critici şi cronicari de teatru, regizori, scenografi,
actori, directori şi oameni de teatru, esteticieni şi poeţi.
În ziua a treia au avut loc dezbaterile Seminarului, începând de la ora 10, până seara la ora 22, cu o pauză
pentru masă de 2 ore. Dezbaterile, sub semnul unei solidarităţi intelectuale, au fost conduse de scriitorul şi
dramaturgul Romulus Guga, uneori susţinut de Valentin
Silvestru. Fireşte, deschiderea şi închiderea s-au făcut
de preşedintele Comitetului judeţean de cultură, Rafila
Iacob. A participat un număr impresionant de profesori
şi elevi din Deva. Comunicările, expunerile şi luările de
cuvânt – adevărate explorări ale „continentului Marin
Sorescu” – au încercat pe cât posibil să deschidă pe
toate laturile analizele către sinteză, în vederea conturării profilului dramaturgic al lui Marin Sorescu. Ca o
echipă aflată în cercetare, participanţii au străbătut,
după puteri dar cu rigoare, un drum imprevizibil, al creaţiei soresciene. Comentariile lor au răspuns unei exi-

Marin Sorescu
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genţe de un ridicat nivel intelectiv, pentru ca imaginea
obţinută în final să aibă coerenţă aidoma unităţii operei
dezbătute. Totodată, în subtext, intelectivul, uneori, se
mişca subversiv faţă de forţele ideologice; apele fierbinţi
şi albastre ale culturii presimţeau şi încercau să se
opună vântului ce avea să aducă un al treilea îngheţ.
Un îngheţ definitiv pentru dramaturgia lui Marin Sorescu.

Romulus Guga, conducătorul Seminarului, în deschiderea dezbaterilor face precizări de esenţă privind
dramaturgia lui Sorescu:
Începem lucrările propriu-zise ale Seminarului de
dramaturgie şi teatrologie „Marin Sorescu”, călăuziţi
în primul rând de un număr impresionant de comunicări
de o mare diversitate şi aş sublinia, încheind foarte bine
această excelentă iniţiativă, care a adus aici la Deva
scriitori, critici, esteticieni, directori de teatru, oameni de
artă – dar mai presus de toate – una din marile valori
ale literaturii române de astăzi şi pe care ne-am obişnuit
s-o numim Marin Sorescu.
S-au făcut şi se fac, din păcate, încă prea puţini paşi
de către Secţia de critică şi aş sublinia, din nou, că se
luptă încă prea puţin pentru ca aceste mari valori pe
care le avem să fie cunoscute.
Am impresia că acest Seminar, prin el şi prin modul
în care el se desfăşoară, va constitui o experienţă foarte
reuşită, va sublinia cu hotărâre că la ora actuală teatrul
românesc, ca şi literatura română, au certitudini sigure.
Marin Sorescu a fost apropiat de cele mai multe ori
de către mulţi comentatori, mult mai mult de o anumită
mişcare a teatrului contemporan european şi mult mai
puţin de realitatea literară românească, creându-se
analogii cu marii scriitori occidentali contemporani, ba
într-o anumită etapă, vorbindu-se de unele influenţe. În
realitate, însă lucrurile stau altfel. Ne-am obişnuit să acceptăm priorităţi străine, când multe din descoperirile
noastre pot să ne aparţină şi nouă şi pot să devină europene. Fiecare piesă a lui Marin Sorescu, teatrul său
este în primul rând scris într-un mod de gândire specifică – aş spune eu – omului mijlociu, aşa cum este evident, de altfel, că demitizarea pe care teatrul său o face
în raport cu istoria este de asemenea o atitudine firească la noi, la români.
Poet şi prozator deopotrivă, fiecare piesă a sa este
în fond una din piesele important pe care autorul le reia
ca pe un motiv orchestral sub diverse forme ale sale şi
traversează cu aceste piese teatrul său, fiecare în parte
fiind un moment de construcţie. Atunci când citeşti piesele lui Shakespeare şi traversezi cu aceste piese teatrul său vei vedea că fiecare în parte este o geneză.
Întotdeauna Marin Sorescu porneşte convins fiind că
momentul în care scrie este al genezei. Atunci când
speranţa dispare şi când omul pătimeşte, precum în finalul din Paracliserul, tot un moment de geneză se
cheamă că avem, autorul fiind partizanul universurilor
închise, aceste universuri pe care le reia întotdeauna
cu o şi mai mare migală, cu o aplecare asupra lor.
Este foarte important să vorbim de aspectul politic
al teatrului lui Marin Sorescu, pentru că este unul din
puţinii autori în care politicul şi-a găsit o acoperire estetică. Este în acelaşi timp unul din puţinii autori care fac
136

politică în literatură, în sensul bun al cuvântului şi nu
orice fel de politică, ci cea convenabilă întotdeauna
omului „uman”. Din acest punct de vedere, a modului
închegat în care se prezintă şi care reuşeşte să-şi propulseze ideile spirituale pe care le propune literaturii române, prin toate acestea, spun eu, aş vorbi în cadrul
teatrului său de o continuare firească – desigur la alt
nivel – a ceea ce Ion Creangă a dăruit literaturii române.
Pentru că, în faţa lui Marin Sorescu simţi nevoia să spui:
„Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la locul
naşterii mele…”
Din acest punct de vedere, apropierea de absurd şi
grotesc, făcută de unii comentatori, este după opinia
mea exagerată, pentru că absurdul şi grotescul care
există uneori în această literatură este în măsura în
care viaţa este la fel.
De asemenea, cred că sublinierea mereu greşită a
ideii de perisabilitate, de lume dublă sau triplă, este tot
o exagerare, pentru că oricât pare de ciudat, în Marin
Sorescu, literatura română are un mare tradiţionalist. El
nu este – şi dacă luăm termenii sintezei – puţini scriitori
au un atât de mare respect faţă de această literatură,
puţini scriitori conservă atât de bine această moştenire
literară, iar când apar inovaţii literare, acestea se săvârşesc dinlăuntrul literaturii şi nu din împrumuturi. Iată de
ce cred şi rămân la această poziţie că Marin Sorescu
este un scriitor profund românesc, este în acelaşi timp,
prin tot teatrul său, profund european şi adânc ancorat
în problematica nefericită a acestui sfârşit de mileniu.
Se pune fireasca întrebare: trebuie oare o literatură să
ofere soluţii atunci când o umanitate nu este în stare să
le găsească? poate un scriitor să rezolve ceea ce o
lungă cultură a fiinţei nu a reuşit să rezolve? Iată de ce,
cu atât mai mult, mă alătur unui scriitor care încearcă şi
reuşeşte şi o face, chiar dacă ştie că soarta l-a aşezat
şi pe dânsul într-unul din peştii despre care ştim încă
prea puţin, rămânând încă mai preocupaţi de felul cum
trăim, de călătoria noastră de la un peşte la altul, decât
de conştiinţa acestei întrebări. Iată de ce universurile la
care mă refeream îşi găsesc atât de bine concretizarea
în el, iată de ce spre acest teatru – pentru că am început
cu acest gând al meu – ajungem şi la efectul direct al
unui autor modern, dar tradiţionalist, prin respectul tradiţiei, realist, prin aceasta mai puţin plăcut publicului,
chiar supărător.
Ne aflăm la 15 ani de când teatrul acesta se joacă
aici şi în lume. În diverse teatre ale lumii de astăzi,
Marin Sorescu este o prezenţă dorită şi, cu toate acestea, mai întâlnim nu-uri categorice, funcţionăreşti desigur, care în contact cu teatrul lui Sorescu au sentimentul
primejdiei. Fenomenul nu se produce decât la impactul
cu lucrurile adevărate, viabile şi întotdeauna unul din
semnele bune ale literaturii bune, unul din sentimentele
pe care le-a creat a fost al primejdiei.
Iată de ce am spune noi că încă teatrul lui Sorescu
întâmpină dificultăţi, când anumite piese îşi aşteaptă reprezentarea, pe măsura lor, încă mai sunt absurde neînţelegeri, când toate trăsăturile şi cuvintele s-au spus
şi când toate sunt foarte clare şi de înţeles. Există o relaţie directă în ceea ce se cheamă inovaţiile pe care teatrul lui Sorescu le-a adus literaturii române. Aş propune
chiar odată, când acest lucru va fi posibil, să vedem
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cam ce aventură interesantă a străbătut replica în teatrul contemporan în ultimii 30 de ani, cam ce identitate
a primit teatrul de astăzi.
Este prin aceasta, prin tot ceea ce am mărturisit aici,
o evidentă dragoste a mea faţă de această literatură.
Pentru că mă apropii de încheierea acestor câteva propoziţii dorite a fi spuse aici, Marin Sorescu face parte
din fondul meu personal de sentimente. Este în aceasta
nu numai o atitudine a mea în raport cu literatura autorului în discuţie, ci este în ea, în primul rând, o atitudine
de solidaritate intelectuală şi implicit scriitoricească faţă
de un program de sănătate şi demnitate a unei literaturi,
care zic eu, a îndurat suficient, a avut destule neplăceri
personale ca să nu beneficieze în fine de străluciţii ei
scriitori.
Cu acest gând, aş dori să-l felicit din toată inima pe
Marin Sorescu pentru ceea ce înseamnă literatura sa şi
să fie convins că acest Seminar va lumina şi mai profund această operă, o va propulsa şi mai adânc spre
înaintarea noastră şi că acest drum înseamnă de fapt
drumul literaturii europene la noi acasă, pentru că Seminarul de la Deva are pentru mine următoarea semnificaţie: Europeanul Marin Sorescu s-a întors acasă!
Marin Sorescu se prezintă cu câteva „mărturisiri
despre sine” într-un scânteietor Extemporal despre
mine. Autorul se exprimă în legătură cu „teatrul ca meserie”, asupra drumului său spre teatru şi în teatru, asupra dimensiunii estetice a teatrului istoric şi a relaţiei
conştiinţei sale artistice cu acesta.

Valentin Silvestru, de fapt sufletul şi mentorul acestui Seminar, criticul care solicită expres criticii de teatru
eficacitate şi implicare responsabilă în evoluţia mişcării
teatrale, pune în pagină însemnătatea pe care o acordă
criticii, oamenii de teatru formei de dezbatere pe care a
iniţiat-o Seminarul de dramaturgie şi teatrologie. Ca
dovadă – spune acesta – stă şi prezenţa celei mai mari
părţi a biroului Secţiei de critică (ATM) la această manifestare de la Deva, prezenţa numeroasă a scriitorilor,
criticilor şi oamenilor de teatru. Criticul, trecând la analiza propriu-zisă, propune delimitări istorico-teatrale,
precizării în ceea ce înseamnă integrarea dramaturgiei
soresciene în cea românească, stabilind analogii ale
dramaturgului cu Macedonski sau Dan Botta. Configurează Conceptul Sorescu cu care să se opereze în
dramaturgie şi teatrologie. (Amplul studiu Conceptul Sorescu, prezentat în două părţi, va fi publicat ulterior în
revista Teatrul, parţial reprodus în caiet-programul
spectacolului Paracliserul, de la Petroşani, şi, în fine,
în cartea Ora 19,30 (Ed. Meridiane, Buc. 1983, pp. 173200).
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D.R. Popescu, aflat în posesia a două texte, unul
scris la Cluj, Iona, stelele şi caprele, şi altul la Deva, pe
unul s-a decis să-l „povestească”, iar pe celălalt să-l citească. Ambele eseuri, de o pertinentă analiză a dramaticităţii operei soresciene, au inserat rafinat şi subtil
personajele lui Marin Sorescu în ramificările celor universale, îndeosebi, de natură folclorică şi mitologică; uimitoare penetrarea analizei şi a înserierilor, revelatoare
pentru viguroasele şi insesizabilele rădăcini ale acestei
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opere, uneori de adânci stratificări, parcă, geologice,
care reverberează într-un mod particular de a privi
lumea, care o „sorescizează”, pentru a folosi verbul propus.

Mircea Cornişteanu, regizorul spectacolului A treia
ţeapă al Teatrului Naţional din Craiova, invitat să depună o „mărturie de autor”, dă citire articolului Dramaturgia istorică a lui Marin Sorescu, publicat prin august
1980, în România literară. El face un excurs în ceea
ce priveşte structura, închisă sau deschisă, a pieselor
istorice ale lui Sorescu. De aici, tratarea istoriei ca metaforă şi simbol, pe autor interesându-l „sensurile filosofice ale evenimentului istoric, înglobând în ele ideile
de patrie, libertate şi unitate naţională, putere, eroism,
sacrificiu, moarte, supravieţuire”. Mai mult – a reamintit
cuvintele lui Ciulei – că Sorescu face parte din dramaturgii români care „influenţează în bine dezvoltarea regiei româneşti”.

Ion Caramitru, interpret al mai multor personaje soresciene şi regizor al spectacolului A treia ţeapă, realizat la I.A.T.C., prezent la Deva cu un fragment din
Răceala, din spectacolul Teatrului Bulandra, împreună
cu Virgil Ogăşanu, ca un adevărat „practician” al artei,
a pus problema privirii din interior a teatrului lui Marin
Sorescu:
Eu nu aş vrea să fac o expunere teoretică, nici nu
am calitatea să apreciez ce reprezintă Marin Sorescu
în teatrul nostru, pentru că antevorbitorii mei au expus
foarte limpede şi generos ceea ce reprezintă. M-aş lega
în discuţie de problema trecerii de la teorie la practică
în teatrul lui Sorescu. Se remarcă tendinţa de a fi tratat
prea simplist de unii şi prea complicat, de alţii.
Sorescu este un dramaturg care poate fi foarte bine
cunoscut în piesele lui, citindu-i foarte atent poeziile.
Construcţia dramatică a unei poezii este apropiată de
aceea a unui personaj. După părerea mea, a recita o
poezie de Marin Sorescu înseamnă a-ţi imagina un personaj şi a-l plasa într-o realitate socială cunoscută. De
aceea, teatrul său nu poate fi despărţit de poezie,
printr-un principiu cunoscut de toată lumea.
Lucrând pentru spectacolul A treia ţeapă,
lovindu-mă foarte tare de o serie de mijloace scenice –
lucru care mi s-a întâmplat când am început repetiţiile
cu Ciulei – mi se părea la început că piesa se tratează
prea uşor, că nu se poate şi nici noi nu am putut să
redăm o imagine perfectă a unei modalităţi găsite în a
face ca dialogul lui Sorescu să aibă acel efect de geniu,
care în mod paradoxal şi absurd ar trebui să se petreacă în teatru, în lipsa limbajului.
Visez la un teatru ideal, în care relaţiile dintre personaje, construcţia personajelor, implicaţia piesei trebuie
să se facă atât de bine, încât să ai senzaţia că nici nu
mai trebuie să-i rosteşti textul. Zic că este un paradox.
Marin Sorescu este un autor anarhic, atât de îndrăgostit de cuvinte, încât nu poate renunţa la nimic. În discuţiile pe care le-am avut cu el – şi părerea aceasta
mi-o păstrez în continuare –, teatrul lui trebuie considerat, pe de o parte, un teatru de metafore şi, în al doilea
rând, aş zice, că teatrul lui este periculos de adevărat,
periculos de suferind, că toate piesele lui stau pe un
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butoi de pulbere. Concepţia lui despre spectacolul de
teatru trebuie să ţină seama de această tendinţă, de
această explozie de conştiinţă. Spectacolul molcom şi
fără această încordare a spiritului, care se desfăşoară
în mici bucăţele, nu serveşte teatrului lui. Sorescu este,
după părerea mea, un autor violent, rău, dar în acelaşi
timp, plin de înţelepciune, iubitor de oameni, încât piesele lui nu vor face niciodată să dărâme o lume pe care
o iubeşte atât de mult. Piesa lui nu poate încheia pace
şi nu poate declanşa un război. Teatrul lui este un teatru
de idei, de metafore, în care concordanţa de idei se materializează şi se curăţă de efectele de tragedie prin râs.
Această curăţenie sufletească se naşte prin râs.
Altă idee este că la orice început de drum, la orice
noutate în stil şi structură, Sorescu cere schimbarea mijloacelor. Spectacolul lui cere o schimbare de unelte, un
nou tip de actor, un regizor care să ridice spectacolul la
aceste dimensiuni violente, în sensul bun al cuvântului,
cere foarte multă cultură de la interpreţii lui, o anume
putere culturală a omului, pentru că ceea ce are esenţial
este această detaşare de realitate prin a face „haz de
necaz”, care este o trăsătură specifică, veşnică, a poporului nostru.
Nu cred că în tot ce s-a dat până astăzi putem spune
că am avut încă spectacolul ideal. Este prea devreme!
Este un fenomen care se va naşte, se va marca prin
etape, dar cred că nu greşesc să spun că dacă până
astăzi cotarea teatrului contemporan a fost exacerbarea
spectacolului scenic, aici teatrul începe să se sărăcească în mijloace scenice propriu-zise, începe să se
cureţe, pentru a lăsa cuvântul, metafora, să iasă afară,
să joace singură. Nu cred într-o încărcătură de efecte
de scenografie, pentru că există o muzică a sferelor
care populează dramaturgia lui Sorescu.
Tipul de actor care trebuie să-l joace pe Sorescu
este acela care trebuie să facă o mutaţie, personajele
lui au o psihologie de stat, dar atât cât suportă metafora.
Jocul de replică al altor dramaturgi nu-şi are locul aici.
Este o modalitate a lui, un stil propriu, de neconfundat,
care trebuie servit ca atare şi în evoluţia teatrului românesc. Am văzut multe schimbări a modalităţilor de teatru; suntem în faţa unui asemenea fenomen, se
schimbă capacitatea de înţelegere, se creează nu un
realism fantastic, ci unul derivat.
Deşi Sorescu pare simplu la prima vedere, el ascunde, printr-un paradox de cochetărie, o dramă de o
bogăţie şi profunzime încă nedescoperite, după părerea
mea, decât parţial.

Radu Dinulescu, tânăr regizor, împreună cu Florin
Harasim, scenograf, au fost invitaţi (colaboratori) să
realizeze spectacolul Paracliserul, în premieră absolută, pe scena Teatrului din Petroşani. S-a început lucrul
– era o strategie de forţare –, dar aprobarea întârzia, în
pofida bunăvoinţei lui Constantin Măciucă, directorul Direcţiei Teatrelor din CCES, care anterior dăduse aprobare pentru Pluta Meduzei. În cadrul Seminarului s-a
ales această modalitate de a se deschide porţile, prezentându-se în faţa oamenilor de specialitate viziunea
regizorală şi schiţele scenografice. (În cele din urmă
CCES a hotărât ca acest spectacol să se realizeze, dar
să nu se reprezinte până nu va fi vizionat de chiar di138

rectorul teatrelor, Constantin Măciucă. În fine, acesta a
venit la Petroşani şi a dat cale liberă spectacolului.)
Radu Dinulescu a înşirat pe jos schiţele de decor şi costume, şi-a explicat viziunea regizorală, spunând de la
început că „prezenţa noastră aici este un semn”.

Amita Bhose, din Calcutta, profesoară de limbă
bengali la Universitatea din Bucureşti, traducătoare din
literatura română în limba bengal (poezie şi teatru, fireşte şi piesa Iona a lui Sorescu), „cel mai bun cunoscător din India a literaturii române şi a gândirii filosofice”,
cum a prezentat-o Romulus Guga, încheie prima parte
a Seminarului cu emoţionanta comunicare Iona şi gândirea indiană, stabilind zone de confluenţă, la nivel cultural, între opera soresciană şi determinantele
fundamentale ale culturii indiene, în aşa fel încât să
apară într-o lumină mai limpede creaţia dramaturgului
cu ceea ce are specific românesc şi universal.
Teatrul lui Marin Sorescu – lasă câteva fraze pentru
presă traducătoarea – deschide un nou capitol în dramaturgia română. Sorescu nu este un autor al dramaticităţii intense, ci al ideii profunde. Spre deosebire de
teatrul convenţional care trebuie văzut pentru a fi înţeles, piesele lui Sorescu trebuie şi citite, fiindcă ele solicită meditaţia asupra lor, spectatorii trebuie să vină
pregătiţi să asculte la desfăşurarea ideii susţinute în
opera respectivă, ci nu să vadă cum se depănă şirul întâmplărilor. Într-un cuvânt, piesele lui Sorescu oferă un
aspect poetic, aşa cum poezia sa ne surprinde cu un
aspect dramatic.

Constantin Barbu, pornind de la unele sugestii ale
Amitei Bhose, face unele asociaţii pentru a se vedea
mai bine fenomenul de convergenţă sau de complementaritate existent între cultura indiană şi cea occidentală, europeană.
Cred că nu mă înşel dacă spun că Sorescu nu a citit
Upanişadele şi a scris Iona, ci după ce a scris Iona a
citit Upanişadele. Ar fi două posibilităţi: una de confluenţă – că a stat în faţă cu cărţile indiene –, sau alta că
nu le-a cunoscut şi a ajuns la aceeaşi gândire.
Marin Sorescu a fost obligat în finalul Paracliserului
să-şi facă un sistem filosofic propriu – necesitatea de
identificare a Eu-lui, care apare în Paracliserul cu majuscule. Am adus această plăcută completare că este o
identificare, graţie unei intuiţii originare, a modului de a
explica această asemănare între două gândiri profunde.
Acolo unde poezia şi gândirea fiinţei se adună este
vorba de două prăpastii, între aceşti doi munţi se întâlneşte gândirea din Iona şi din Upanişade.
…Sunt stupefiat de faptul că nu s-a aprobat încă să
se joace Paracliserul în România. Este cazul să se
treacă odată dincolo de a se spune că o piesă este
bună sau rea. Interpretări pot fi foarte multe, dar sunt
foarte puţine piesele care se joacă – din nu ştiu ce motive. Mă bucur că la Petroşani colegii noştri pregătesc
spectacolul şi aşteptăm cu nerăbdare să se joace aici.
Alexandru Firescu, secretarul literar al Teatrului
Naţional din Craiova, aduce câteva nuanţări în ceea ce
priveşte teatrul istoric al lui Marin Sorescu şi ale personajului său:
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Spuneam aseară în prezentarea spectacolului nostru că Marin Sorescu nu scrie teatru istoric, ci teatru
despre istorie, obiectiv. Obiectivitatea lui este îngemănată cu istoria. Faptul că adversarii sunt prezentaţi caracterologic cu obiectivitate, îl face să se detaşeze de
toţi ceilalţi dramaturgi de teatru istoric. Asanarea morală
de care se vorbeşte este proprie teatrului lui Marin Sorescu. S-au făcut nişte delimitări care mi se par totuşi
cam prea categorice între structura închisă a teatrului
filosofic şi structura deschisă a teatrului istoric. Personajele în ambele categorii se mişcă liber. Este de ajuns
să adaug că procedeul de dedublare a personajului
este o coordonată foarte insinuantă. Aşa se întâmplă
cu Ţepeş, care dedublează pe toţi cei din jur şi fiecare
în parte pe el, regăsindu-se această modalitate de creaţie şi în Casa evantai, care este deosebită.
Dacă teritoriul românesc este pregnant transpus,
prezentat în dramaturgia istorică, mi se pare că acest
lucru se face printr-o mişcare de translaţie în universalitate şi ar fi foarte important de subliniat faptul că teatrul
istoric este un teatru cu deschidere în universalitate,
teatrul lui Sorescu nu are nevoie de o decodificare pentru o societate sau alta.
Sunt impresionant de calitatea superioară a acestei
reuniuni la care am asistat la o discuţie de ţinută intelectuală, dovedindu-se şi calitatea organizatorilor, mentorilor acestei reuniuni. Am asistat aici la un calm de
elevată ţinută intelectuală, la expunerea şi statornicia
de puncte de vedere asupra dramaturgiei lui Marin Sorescu; de acum înainte orice expresie va avea ca reper
acest moment, Deva.

Cornel Ungureanu, criticul literar de la revista Orizont, Timişoara, prezintă eseul Zodia peştilor, stabilind
apartenenţa dramaturgiei soresciene la ceea ce s-ar
numi „literatura Leviathanului”; decelează mişcarea simbolurilor, dinamismul acestora, coerenţa şi structurarea
lor în opera lui Marin Sorescu. Remarcă, totodată, faptul
că organizarea la Deva a Seminarului constituie o demonstraţie de energie culturală şi de deschidere ce trebuie continuată:
Nu sunt om de teatru – spune el –, sunt un admirator
al celor din teatru, un om de cultură. Cultura nu poate
trăi fără dezbateri; dacă nu discutăm înseamnă că abdicăm de la poziţia noastră de semeni ai culturii. Dacă
într-o dezbatere nu se pun probleme, înseamnă că este
formală, că noi nu mai trăim pentru idei. Toate aceste
dezbateri au fost nişte dezbateri pătimaşe.
Nu trebuie să vedem într-un colocviu de poezie
scandal, trebuie să vedem o dezbatere ce contribuie la
spiritualizarea, la dinamizarea vieţii spirituale a unui
timp românesc. Aceste dezbateri ale Seminarului
Marin Sorescu sunt foarte importante.
Faptul că această dezbatere se desfăşoară la o asemenea altitudine intelectuală trebuie să ne facă să angajăm alte dezbateri posibile în viitor.
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L. Boboşa, profesor de la Liceul pedagogic din
Deva, cunoscător îndeaproape al familiei Sorescu şi al
spiritualităţii olteneşti, exprimându-şi bucuria de a fi participat la acest colocviu, subliniază câteva note ale piesei Răceala şi încheie:
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Îl văd pe Marin Sorescu apropiat de Blaga, de
Creangă, de spiritul baladesc care are ceva din acea
regiune fosforescentă care este Oltenia, apropiat de înlănţuitul Prometeu, încât râsul acela care se strecoară
în piesă este râsul dăruirii, situaţie în care Sorescu
poate spune cu fruntea sus …să-mi port prin veacuri,
râsul meu stingher!
Poate că teatrul său va continua pe linia aceasta ascendentă şi de ce să nu spunem că teatrul este viaţa
noastră. Este frumos şi generaţiile de intelectuali vor recepta cu dragoste creaţia unui om care a luptat cu ideea
pentru prezenţa noastră românească.
Pictorul Teodor Botiş, lector la Institutul de arte
plastice „Ion Andreescu” din Cluj, cu ocazia Seminarului, a deschis în holurile Casei de cultură din Deva o
Expoziţie de pictură. În catalogul expoziţiei, Marin Sorescu scria:
Teodor Botiş, cu mijloace proprii, originale, ar putea
fi încadrat, credem, în categoria „dinamicilor discreţi”.
O mişcare cu surdină, ca rotirea nevăzută ci doar simţită a galaxiilor – şi ele colorate –, ori ca plăcuta metamorfoză a înfloririi: fenomen ce bucură deopotrivă
floarea, cât şi pe cel care-o priveşte îndelung.
Pe lângă „mărturisirea de credinţă” şi de „afecţiune”
cu opera soresciană, subliniază plasticitatea existentă
în teatrul lui Sorescu:
Am însoţit pe Marin Sorescu în multe oraşe ale ţării
şi am încercat să aduc o contribuţie cromatică la Seminar. Privindu-l ce a realizat, mă gândesc ce ar spune
Luchian care şi-a pictat autoportretul în condiţii tragice?
Ce ar spune Van Gogh, care zicea „când văd o pată
albă îmi vine să mă reped asupra ei să o acopăr”?
Aceasta implică ordinea noastră interioară, convergenţa între creaţia lui Sorescu şi arta plastică. Marin Sorescu este un foarte mare pictor în organizarea spaţiului
plastic al dramaturgiei, în dozarea acestuia, a elementelor plastice, a raporturilor dintre ele, pentru a crea un
echilibru în cadrul mişcărilor, în interiorul creaţiei plastice, a calităţii artistice. Construcţia suprafeţei, structura
este condiţia esenţială generatoare a creaţiei artistice.
Legat de structură m-aş referi la partea palpabilă, care
poate fi atinsă, pentru că Arta este un act de iubire şi
am convingerea că Marin Sorescu este un mare îndrăgostit de iubire, iubeşte viaţa în sensul spiritual al lucrurilor.
El este un foarte mare colorist. Muzica în secolul
nostru s-a implicat foarte mult şi în adâncul creaţiei.
Dacă în secolele trecute se putea vorbi despre legătura
dintre plastică şi anecdotă, astăzi se vorbeşte foarte
mult despre muzicalitatea şi plastica lucrurilor. Sorescu
este în primul rând un foarte mare armonist în decantarea, nuanţarea cromatică.
Ceea ce mi se pare deosebit de semnificativ la Sorescu este faptul că suferă în muzica lui; referindu-mă
la alţi creatori, spun că nu-i doare nimic, ori în creaţia
lui Sorescu se simte această durere. Lucrurile sunt frumoase în adâncurile lor şi cred că acest Seminar, de o
deosebită calitate a dezbaterilor, a spectacolului, ne dă
un moment de reflecţie şi contribuie la frumuseţea vieţii,
este închinat oamenilor şi bucuriei noastre de a trăi.
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Poetul Ion Horea, de la România literară, face biografia unui timp „al dogmelor violente din cultura românească” prin care Marin Sorescu a trecut, îi determină
geneza operei în acel „semn al interdicţiei”:
S-au spus atâtea lucruri încât nu pot decât să vă rog
să mă consideraţi ca ultimul spectator care ar putea să
spună un gând, un punct de vedere referitor la ceea ce
am văzut de două zile la Deva, şi să mă ajutaţi să înlătur
gândul care mă chinuie de câteva ceasuri, acela că prezenţa mea aici este o eroare.
Pentru cei mai tineri dintre dv. vreau să spun totuşi
că eu cunosc întregul itinerariu al lui Marin Sorescu, biografia de timp. Marin Sorescu a apărut într-un timp al
dogmelor violente din cultura românească, sub semnul
interdicţiei iniţiativei sale creatoare în fondul lucrurilor
şi, deci, având în spate cioburile unor dogme sfărâmate
de-a lungul timpului.
Nu v-aş dori să cunoaşteţi acele timpuri când a început Marin Sorescu să scrie şi când el a simţit acel
destin pe care îl cunoaşteţi şi îl ilustrează cu numele
său. Trăim, în aceeaşi măsură, o realitate a idealurilor
noastre, dar şi un ideal al realităţilor noastre şi Marin
Sorescu a fost acela care a avut curajul, într-un climat
literar supus acelor peceţi, să arate cu degetul spre conştiinţa noastră şi să râdă pe înfundate sau în hohote de
toată prostia omenească. Râsul acesta este sublim şi
este ca o ironie în literatura noastră. Este un personaj
bacovian din acest punct de vedere şi singurul poet –
personaj din Lacustră – care stă în faţa unui gol istoric
şi se teme de o mare primejdie – prăbuşirea piloţilor
care îl susţin.
Acest sentiment la Sorescu vine din tradiţie şi este
curat şi bun şi mă îndreptăţeşte să cred că venirea mea
aici este o eroare.
Îl iubesc cu o iubire totală, aşa cum iubesc un copil,
aşa cum iubesc o floare, un arbore, în afara noastră şi
a lucrurilor.
Privitor la spectacolele pe care le-am văzut, îmi pare
rău că mi s-au răpit ideile şi de Valentin Silvestru şi de
maestrul Caramitru. Ideea ar duce la despuierea spectacolelor lui Sorescu, la simplificarea scenică, la punerea în scenă într-un alt mod, chiar dacă acele elemente
pot să reprezinte o concepţie modernă.
După opinia mea, teatrul lui Sorescu nu este un teatru istoric, ci este un teatru profund contemporan şi
toate elementele creaţiei sale sunt o trimitere la teatrul
contemporan – dovadă, eliberarea limbajului, un limbaj
al nostru, al tuturor, un lexic modern neologist, aşa cum
nu se putea vorbi acum câteva sute de ani, chiar dacă
susţinem cu toată convingerea teza lui Sorescu că nu
limbajul din scrierile de acum câteva secole este specific, ci limbajul vorbit, viu.
Sorescu, într-o inteligenţă fantastică, fără precedent,
lasă să se vorbească prin această totală lipsă de teamă
a fantomelor, limbajul lui este în plină contemporaneitate, cu profunde implicaţii, ceea ce stârneşte satisfacţii
publicului şi reacţii, aplauze, pentru că se demască părerile noastre, prin punerea în scenă într-un fel sau altul,
chiar dacă se prezintă o curte bizantină, chiar dacă este
un joc al curţii, faptul că în jocul de-a timpul, de-a istoria,
de-a spaţiul, trimiterea cu personajele, dovedeşte că
aceasta este o metaforă, este o trimitere în timp pentru
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explicarea unui destin, prezentarea a ceea ce suntem
noi. De aceea îl iubesc pe Marin Sorescu, pentru că şi-a
aşezat acest destin cu preţul multor forme de acceptare
sau neacceptare a creaţiei sale, într-o încredere a voinţei sale, a structurii sale şi a neamului său lăuntric, ceea
ce se comunică şi ne face să spunem că România este
exportatoare de genii.
În Marin Sorescu avem imaginea geniului care se
afirmă în lume din inima ţării şi din inima realităţilor ţării,
din inima limbii şi a spiritului acestei ţări. Îl văd într-un
car cu boi în continuare, traversând spaţiul literar românesc cu aceeaşi candoare şi descoperire a Craiovei, pe
care am auzit-o ieri în două interpretări.

Constantin Cubleşan, critic şi director al Teatrului
Naţional din Cluj-Napoca, în comunicarea Marin Sorescu sau semnul captivităţii a relevat felul în care sub
semnul captivităţii se pecetluieşte sensul ideatic şi destinul personajelor: din captivitatea propriilor lor aspiraţii
se desfăşoară nevoia supremă de libertate.
Natalia Stancu, critic de teatru de la Scânteia, prezintă comunicarea Sarea de destin, pornind de la cartea
de eseuri cu acelaşi titlu a lui Sorescu, şi disociază, în
două părţi, modalităţile de realizare a tragicului, specificul acestuia, ajungând la concluzia memorabilă: „Aici
destinul nu este învins, ci infirmat”.

Grigore Smeu, estetician, de la Institutul de Filosofie Bucureşti, fin cunoscător al seducţiei estetice şi al
culturii populare româneşti, prezintă surprinzătoarea comunicare Tragicul ecoului uman. Lupta omului cu limita,
a ecoului cu nenumărate obstacole – aceasta relevând
nevoia de dialog, refuzul disperat al pierderii de fiinţă şi
putinţa de re-fiinţare. Ecoul devine măsură umană,
semn al prezenţei omului, comunicare şi neputinţă de
comunicare a omului cu celălalt şi cu sine. Îi găseşte rădăcinile în cultura populară, dar şi în cea europeană.
„Ecoului sorescian îi răspunde expresionistul Ţipăt al lui
Munch” – conchide Grigore Smeu.
Doina Modola, critic de teatru, de la revista Steaua,
relevă pentru încă o dată valoarea spectacolelor prezentate şi, îndeosebi, a spectacolului Pluta Meduzei,
al Teatrului din Petroşani, şi faptul că acestea pot constitui cel mai puternic suport al discuţiilor.
Ion Cocora, poet şi critic de teatru, de la revista Tribuna, în comunicarea susţinută pune în lumină modalitatea de îmbinare a tragicul cu comicul, pentru a
ajunge la o coexistenţă naturală.
Romulus Diaconescu, critic de teatru, de la revista
Ramuri, consemnează ca temă fundamentală a teatrului lui Marin Sorescu „căutarea spirituală”, care reprezintă chinuitorul drum al omului spre absolut şi
certitudine.

Petrişor Ciorobea, scriitor de la Deva, în comunicarea Text şi subtext, distinge între text şi subtext, unul
de suprafaţă şi altul de adâncime, stabilind o serie de
conexiuni, pornind de la cel de adâncime, cu opere din
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dramaturgia universală: Răceala şi Romulus cel Mare;
A treia ţeapă şi Caligula.

Marian Popescu, critic de teatru, de la revista Luceafărul, prezintă un fragment din eseul Despre labirint
la Marin Sorescu, care va trece mai târziu în cuprinsul
unei cărţi. El pune în evidenţă ideea de sistem dramaturgic care acaparează dramaturgia soresciană: Marin
Sorescu construieşte – spune criticul – labirinturi cu
conştiinţa, nu a iniţierii personajelor – iniţierea presupunând misterul, enigma în slujba căreia se află câţiva
aleşi –, ci a curajului pe care trebuie să-l asume fiinţa
umană în faţa unei aparent-deconcertante proliferări a
semnelor, percepţiilor, judecăţilor.

Dumitru Velea, secretar literar al Teatrului din Petroşani, prin eseul Periplul Meduzei (trecut ulterior în
cartea Banchetul, Ed. Cartea Românească, 1984),
pune în lumină contemporaneitatea piesei Pluta Meduzei, determinările genetice ale acesteia şi felul în care
ironia răstoarnă negativul în afirmativ – un proces dialectic pe care îl realizează arta timpurilor moderne.

restituiri
Ion Pecie, critic literar, în comunicarea „Eu, umbra
ochiului tău sfânt, geana-i”, a adus în dezbatere forţa
ironiei soresciene, felul cum se realizează în limbajul
dramatic şi în cel spectacologic.

Patrel Berceanu, critic de teatru de la revista Ramuri, în comunicarea Umorul? Un fel de homeopatie
face o schiţă asupra retoricii comice soresciene, distingând două forme de umor: unul de limbaj şi altul de
structură morală, cu o analiză restrânsă la A treia
ţeapă.

Iulian Vişa citeşte comunicarea Noi aspecte ale absurdului la Marin Sorescu, trimisă de Edgar Papu.

Victor Bibicioiu, critic de teatru şi reprezentant al
CCES Bucureşti, îi relevă succint ironiei de la nivelul replicii soresciene existenţa în structura personajului şi a
operei, ea devenind marca Sorescu.
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lumina românească din Voivodina

Traian Doban

PIERDUȚI ÎN VIJELII
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buie odihnă. Suntem epuizaţi!
Pe Duţu îl cuprinse un sentiment de mândrie la gândul că şi o unitate militară a armatei române a luat parte
la eliberarea Banatului de trupele cuceritoare. Repede
se recomandă căpitanului Nemoianu, promiţându-i că
vor fi încartiruiţi şi aprovizionaţi cu toate cele necesare.
În timpul acestor discuţii, sosiră şi alţi oameni din sat.
Iulian îl anunţă pe comandantul Micea despre unitatea sosită. Acesta îi transmise că a primit ordin telefonic
de la Comanda judeţeană din Panciova să adăpostească compania de ostaşi români. Imediat s-au dat dispoziţii să fie repartizaţi toţi ostaşii prin casele oamenilor.
Iulian se despărţi cordial de căpitanul Nemoianu, fiindcă
trebuia să se ducă la cantină să comande mâncarea
pentru unitatea de curând sosită.
Totul era pregătit, învăţătorul abia a aşteptat momentul întâlnirii cu căpitanul, fiindcă îl interesa să audă
de la dânsul cum de a ajuns aici această companie a
Armatei române. Patrula îl anunţă că toţi soldaţii au şi
fost cazaţi. Căpitanul a rămas să se odihnească puţin,
iar înspre seară va sosi la cantină să ia masa...
PRO

Iulian era încă obosit după atâtea nopţi de nesomn,
dar nu-i venea greu, fiindcă aripile negre ale războiului
le-au luat zborul de pe aceste meleaguri bănăţene. La
aceste gânduri se trezi cu Ginu care intră brusc pe uşă.
Acesta era un tânăr miliţian din sat, a cărui patrulă era
în sat. Ginu era agitat, grăbit. Zise pe nerăsuflate:
– Învăţătorule, trebuie să ieşi afară că a ajuns la noi
în sat o unitate română de cătane şi cer să fie încartiruiţi
la noi.
Învăţătorul tresări, fiindcă nu-i venea să creadă cele
auzite. În ciuda încurcăturii temporare, reuşi să zică:
– Cum se poate? De unde soldaţi români aici? Nu
cumva ai greşit, Ginule?
– Nu, învăţătorule! – se grăbi Ginu, pe strada lungă
a satului, să vadă ce unitate este şi ce vor. Trecură două
colţuri din stradă şi imediat văzură pe şoseaua pietruită
coloana de soldaţi români, în cunoscuta uniformă de culoarea cafenie – deschisă, cu căşti pe cap. În fruntea
coloanei mergea în marş un ofiţer chipeş, ce purta
cizme mari de piele moale. Când cei doi tineri ajunseră
aproape de ostaşi, coloana se opri la ordinul ofiţerului.
Acesta se dete la o parte, adresându-se noilor veniţi:
– Nu cumva vorbiţi româneşte?
Duţu răspunse repede:
– Da, vorbim. Suntem şi noi români, originari din
aceste locuri.
Faţa ofiţerului se lumină când auzi graiul cunoscut.
Întinse mâna lui Iulian şi zise:
– Daţi-mi voie să mă prezint. Sunt căpitanul Nemoianu. Aceasta este compania pe care o conduc. Am fost
îndrumaţi de la comanda din Panciova să ne încartiruiţi
temporar în satul d-voastră. Poftim ordinul! – şi căpitanul scoase hârtia din geantă. Venim de pe front. Am luat
parte la curăţirea terenului de ultimele unităţi germane
răzleţe până la Dunăre. I-am izgonit pe toţi de dincolo
de râu, în Srem, şi ne-am îndeplinit misiunea. Ne tre-
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În timpul mesei, avuseră timp de discuţii, însă după
mâncare, limbile s-au desfăcut, când au urmat câteva
închinări şi ciocniri de pahare cu vin. Au băut în cinstea
eliberării, apoi în cinstea victoriei şi încă o dată în cinstea terminării cât mai grabnice a războiului.
Dispoziţia s-a creat. Veselia era în toi. Iulian îl întrebă pe căpitan cum de a ajuns aici şi ce a păţit în război. Erau teme actuale de discuţii. Nemoianu tresări
puţin, apoi, după o clipă de ezitare, fruntea i se încreţi.
Cu voce calmă, înceată începu să povestească:
– Am fost trimis pe frontul de răsărit imediat după ce
terminasem academia militară. Eram pe atunci tânăr încrezut, dornic de afirmare, de fapte vitejeşti. Prima dată
am intrat în foc la Odesa. Lupte crâncene s-au mai dat
acolo! Nemţii şi noi românii am avut la început avantaj.
Reuşisem să înaintăm. Trăgeam în ruşi, ei cădeau ca
snopii, însă alţii veneau în locul celor căzuţi, de parcă
ar fi răsărit din pământ. Se prăvăleau şi aceştia, dar alţii
tot veneau ca un fluviu. Totuşi am reuşit să străbatem
poziţiile de rezistenţă ale ruşilor. Când am văzut cum
se prăbuşesc oamenii ca snopii de grâu copt, cum se
văicăresc, cum strigă, cum ţipă în agonia morţii, mi s-a
făcut rău, am îngălbenit ca turta de ceară şi m-a apucat
un vomitat de credeam că-mi ies ochii din cap. Aceasta
mi-a fost prima experienţă pe front, botezul meu de foc.
Căpitanul Nemoianu oftă adânc din piept, îşi luă aer
şi un obiect de fier mototolit, răsucit, deformat, întortocheat, scoase din buzunar cu sfinţenie, de parcă ar fi
un giuvaer. Avea acest obiect o formă ciudată, chiar bizară, încât nu putea spune ce este.
Învăţătorul încearcă să ghicească la ce îi serveşte
căpitanului acest obiect ciudat, încât îl purta în buzunar.
Acum îl ţine în mână cu atâta atenţie. Căpitanul curmă
nedumerirea, continuându-şi istorioara:
– Vezi matale acest obiect deformat. Te întrebi ce
este? De ce îl port în buzunar? Îţi spun numaidecât.
Această bucată de fier mi-a salvat viaţa. Când îl priveşti
nu ştii ce este! Se pare o nimica toată! Are formă bizară.
Iată ce era cândva! Acest mototol este rămăşiţa briceagului meu, pe care îl purtam tot timpul în buzunarul
stâng de sus al bluzei militare. Acesta îmi era obiceiul,
obişnuinţa, aşa mi-a venit să-l ţin chiar în acest buzunar,
deasupra inimii. Şi chiar această deprindere inexplicabilă a făcut să rămân în viaţă.
Iulian şi ceilalţi ascultau cu mult interes spusele căpitanului. Îşi punea sute de întrebări. Cum? De ce? Se
poate aşa ceva? Citindu-le nerăbdarea pe feţe, căpitanul continuă, după o mică întrerupere:
– Atacam liniile de apărare ale ruşilor la Stalingrad.
Nemţii trăgeau cu artileria, bombardând oraşul prefăcut
în ruine şi punctele de rezistenţă ale apărătorilor. Nici
ruşii nu se lăsau mai prejos. Răspundeau cu vehemenţă la aceste atacuri. În jurul nostru numai fum şi
praf. Gloanţele şi schijele vâjâiau ca un roi de viespii de
pădure în jurul nostru, deasupra capului. În toiul asalturilor, deodată simţii o izbitură puternică în piept, care
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părea că este parcă o lovitură de ciomag. Căzui în genunchi, fiind contuzionat. Tot corpul mi s-a zguduit. Credeam că sunt pierdut. Bluza îmi era sfârtecată chiar în
piept, deasupra inimii, dar n-am observat nicio picătură
de sânge. Ce este? Sunt viu, sau visez? Începui să-mi
pipăi obrajii, capul, gâtul. Mi-am dat seama că sunt viu,
bătăile inimii îmi loveau mai puternic în piept. Le simţeam cu palma proprie. Atinsei şi buzunarul de sus. Am
dat de briceagul meu. Dar ce minune? Acesta nu mai
era briceag, ci bucata aceasta de fier, mototolită, răsucită parcă de o forţă diabolică. Să fie briceagul meu
această bucată ciudată? Nu pricepui imediat ce minune
era aceasta. Privi încă odată acest fier ciudat şi nu-mi
veni prin minte de unde s-a făcut în buzunar. După ce
mă transportaseră brancardierii în spatele frontului, reuşii să găsesc răspunsul la această enigmă. În timpul
asaltului un glonţ de mitralieră, îndreptat în mine, nu
reuşi să lovească în carne şi oase, ci drept în briceagul
meu, însă cu atâta forţă, încât l-a răsucit ca pe un covrig. Pierdusem briceagul, însă el mi-a salvat viaţa.
Glonţul nu nimerise în inimă, briceagul fusese obstacol,
scut. De atunci îl port cu mine în acelaşi buzunar. Nu
mă voi despărţi de el niciodată. Îl păstrez cu sfinţenie,
este talismanul meu care mi-a adus atâta noroc în viaţă.
Căpitanul Nemoianu ţinea bucata de oţel în palmă,
o privea lung, o sărută, punând-o cu multă grijă în buzunarul stâng al bluzei. Nu le dădu răgaz să se mire, ci
continuă povestea de război:
– Situaţia pe front se schimbase. Ruşii au preluat iniţiativa după luptele crâncene şi armata germană dădea
în retragere. Să vedeţi ce învălmăşeală, ce haos! Fugeau nemţii care au mai rămas ca puii de potârniche.
Dar şi ostaşii noştri. Sosiră şi câteva avioane de transport în care începuse îmbarcarea la repezeală. Primeau
numai pe apartenenţei formaţiilor SS şi pe ofiţerii germani. În camioanele ce erau la dispoziţie dădeau buzna
ceilalţi soldaţi germani de rând. Au încercat să urce şi
bieţii soldaţi români, însă nemţii îi loveau în spate, în
piept cu puştile, iar cu baionetele peste mâini, peste
obraji, în cap, aruncându-i din camioane. Eu am încercat să intervin, spunând să suntem aliaţi. Ei nici nu se
uitau la mine. Strigau în mod obraznic: „Loss, loss!” –
fiind gata să tragă în noi cu mitralierele. Iată ce soartă
am avut!
Căpitanul Nemoianu îşi întrerupse monologul, ducându-se cu palmele la frunte. Respiră adânc, dădu din
cap şi adăugă:
– M-am îndreptat, scârbit de cele ce văzusem. Rătăceam buimăcit, îngrozit până la disperare. Am dat de
o pădurice. Acolo m-am pitulat câteva ore, până ce nu
au plecat nemţii şi în fine m-am înrolat în divizia de voluntari români, formată în Uniunea Sovietică. Am primit
o companie, şi de la Sevastopol am luptat contra naziştilor, alături de ruşi. Iată aşa am ajuns şi până la Dunăre,
aproape de Belgrad. Atâtea mii de kilometri! Ce să mai
zic. Sunt nespus de fericit că mi-am dat obolul la elibe143

rarea unei părţi a Iugoslaviei.
Faţa căpitanului se lumină puţin, în ochi îi apăru o
scânteie. Îşi continuă mărturisirea:
Comandantul nostru ne-a dat ordin să continuăm
lupta alături de unităţile Armatei Roşii până la Dunăre,
iar după aceea ne vom opri, până ce nu vom primi ordinul de retragere în ţară. Am alungat inamicu’, împreună cu ruşii şi cu unităţile de partizani iugoslavi din
râturile Panciovei, peste Dunăre. Am ajutat şi la instalarea unei baterii de artilerie grea sovietică aproape de
Dunăre, pentru a supune focului punctele de rezistenţă
germane din Belgrad. Iată-ne aici, după ce ne-am îndeplinit cu succes sarcina militară primită. Aşteptăm ordinul de a ne retrage în România, după trei ani de lupte
grele, permanente. Abia aştept să-mi văd părinţii, fratele
şi sora mai mică, celelalte rubedenii. Să-mi văd şi Brăila
mea, cu mahalalele ei, să sărut ţărmul ei, să sorb apele
domoale ale Dunării.
Căpitanul Nemoianu îşi isprăvi istorioara, satisfăcut,
mândru, triumfător. Duţu îl privea cu admiraţie şi spuse:
– Multe ai suferit, căpitane, ai însă satisfacţia că ţi-ai
îndeplinit onorabil misiunea de ostaş şi om de cinste.
Răcoarea nopţii cuprinse satul. Căpitanul Nemoianu
se ridică de la masă ordonă soldaţilor să plece la
odihnă. Duţu îl petrecu până la casa unde era încartiruit.
Pe drum tăceau, meditând asupra vieţii şi morţii, asupra
lumii, asupra destinului omului în vâltorile războiului.
Numai o zi de când se cunosc şi li se păru că se cunosc
de ani de zile. Între ei se stabili tacit o apropiere sufletească sinceră, de nezdruncinat. Se despărţiră ca doi
fraţi de cruce, în acea noapte răcoroasă de sfârşit de
octombrie, când praful de brumă s-a prins pe acoperişurile caselor.
După trei zile de şedere la Franjevo, compania căpitanului Nemoianu primise ordinul să plece. Soldaţii
erau parcă cuprinşi de delir. Mare zarvă printre ei. Erau
cuprinşi de febra întâlnirii cu ţara. Se ordonă alinierea,
apoi încolonarea pentru pregătirea plecării spre ţară.
Oamenii din sat i-au petrecut cu aplauze, cu urări de
bine. Duţu şi căpitanul Nemoianu se îmbrăţişară prelung, ca doi prieteni din copilărie. Înainte de plecare, învăţătorul se adresă căpitanului:
– Dragă prietene! Sper că ne vom întâlni odată, în
alte împrejurări, când ţările noastre vor fi libere şi independente.
Căpitanul Nemoianu aprobă din cap, zâmbi şi zise:
– Te aştept, prietene din altă ţară, în Brăila mea,
când se va face odată pace în lume. Te voi primi ca pe
un frate!...
Povestea căpitanului Nemoianu l-a impresionat profund pe Duţu. Acest tânăr a trecut prin multe primejdii.
Totuşi rămase teafăr şi se va întoarce acasă cu lauri.
Şi-a îndeplinit misiunea de soldat cu onestitate. Şi el va
porni în curând pe drumul sortit, spre izbândă. Va trece
încă o zi de muncă, iar înainte de a se încadra în Armata de Eliberare Naţională se va repezi până la Cără144

şel. Îşi va lua rămas bun de la cei de acasă. Le va fi
greu, însă trebuia personal să le anunţe plecarea.
(Fragment din partea a III-a a romanului
Pierduţi în vijelii, Editura Libertatea, Panciova, 1985)

Prozator şi publicist, n. 5 octombrie 1920 la Voivodinţ, în
familia lui Lazăr şi a Elenei (n. Licăreţ) – d. 3 iulie 2008 la Vârşeţ. Primele patru clase elementare le face în satul natal, iar
liceul la Biserica Albă. Absolvă Şcoala Normală cu prima generaţie de elevi, la secţia cu limbă de predare româna (1940).
Învăţător la Marcovăţ, Bariţe şi Iabuca. Participant în Lupta
de Eliberare Naţională a Iugoslaviei, perioadă invocată în romanul „Pierduţi în vijelii”. După eliberare îşi continuă studiile
de bibliologie şi chimie la Şcoala Superioară de Pedagogie
din Novi Sad, pe urmă şi la Facultatea de Ştiinţe Naturale şi
Matematici din Belgrad. A fost profesor la liceu, şcoala normală şi conferenţiar la Academia pedagogică din Vârşeţ.
Primele sale scrieri literare datează încă de pe băncile
şcolii, când era elev în clasa a III-a la Şcoala Normală şi preşedintele Societăţii de lectură a elevilor români de la şcolile
secundare din Vârşeţ – „Junimea bănăţeană”. La primul Concurs literar, deschis de Uniunea Culturală a Românilor din Voivodina, a obţinut Premiul II pentru proză, iar la 11 august 1946
îl găsim printre participanţii la momentul înfiinţării Cercului Literar „Lumina” la Coştei (din 2006, Panciova, „Cercul Lumina
– Honoris Causa”), unde citeşte proza „Durere de mamă”.
T.D. a fost mereu prezent în paginile revistei „Lumina” de care
a fost strâns legat cinci decenii, fiind câţiva ani şi membru al
redacţiei.
Între anii 1948-1954 şi 1956-1959 a fost membru în prima
redacţie a revistei „Bucuria pionierilor/copiilor” şi redactor responsabil al revistei „Satul” (1954). A publicat în mai multe reviste în limba sârbă. A tradus în limba română mai multe
manuale şcolare din domeniul interesului profesoral – chimie
(1951, 1961), despre animalele folositoare şi păgubitoare
(1954), din domeniul zoologiei (1956), al ştiinţelor naturale
(1960) şi al fizicii (1963). Concomitent, a tradus din ambele
limbi (română, sârbă) şi proză, respectiv teatru, cum ar fi „Năpasta” de I.L. Caragiale. Cu un grup de autori, a contribuit la
scrierile monografice despre Şcoala Normală, semnând câteva capitole în „Hora luceferilor” – contribuţii la monografia
Societăţi Cultural-Artistice „Petru Albu”/„Luceafărul” din Vârşeţ, precum şi la scrierile monografice despre satul natal Voivodinţ împreună cu Cornel Mata.
La Editura Libertatea a publicat romanele „Pierduţi în vijelii” (Panciova, 1985) şi „Mireasma iluziilor” (Novi Sad, 1989).
În primul său roman, Traian Doban, impune cititorului imaginea istoriei cu nuanţe autobiografice, dar şi cu toate vicisitudinile care s-au abătut peste capul omului în timpul celei de a
doua conflagraţii mondiale, iar în al doilea, vorbeşte despre
destinul omului în timpul colectivizării, stalinismului şi al naţionalizărilor.
Acestei succinte note lexicografice – revăzute de autor
[după „Compendiu biobibliografic. Scriitori”, Colecţia revistei
„Lumina” (1997)], am putea adăuga şi manuscrisul lui T.D.,
„Spovedanii intime”, din care unele fragmente au fost publicate în revista „Lumina” (1996). (Ioan Baba)
PRO
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Ce vei spune acum se va scrie cu mâna lungă
ca un fir de păianjen
a Celui de Sus,
niciun cuvânt nu se va lăsa pe dinafară
și orice rugăciune a ta se încheagă în cer
deodată cu sângele mortului.
Frica de șomaj te macină,
să nu intri în apa cea neagră a deznădejdii,
mai bine spune rugăciunea de luat rămas bun,
cea cu locul de verdeață,
cursurile de reconversie profesională
au început de o lună,
dar ai să recuperezi
din mers…

răzmeriŢă
evADAre

Pe la noi ultima suflare de viață se cântă subțire,
cei care râd de ea
o șuieră ireal de frumos.
Uneori o trag de coadă, râzând
sau o schimbă ca pe o bancnotă de o sută,
veninul ei, șerbet dulce cu ierburi de pădure se lipește
de buze.
Fiule, cuvintele ei răzbesc
până la corul ce cântă aria judecății ca pe o comedie,
ia aminte, disperarea ei se face magie
un pic mai albă decât somnul în noapte,
cad în dizgrație
tristețile
și rămân fără sens.
Numele ei este iubire,
„preaiubitule” trebuie să fie numele tău,
de aceea acoperă-ți fața
cu hainele celor ce pornesc spre eșafod
ca spre un loc cu verdeață.

reconverSie

Orice îmi veți spune,
nu voi atinge cuvintele ce bocesc
peste sicriul celui mort în camera de sus,
ele sunt cu gândul la vasul de pâine dulce cu vin
ce miroase din șură,
voi sări peste privirea lor umedă
până la îngerul care stă părăsit lângă ușă
ca un prost.
Hei îngere păzitor, prinde curaj,
bea un pahar de sufletul mortului tău
și zi Dumnezeu să-l ierte.

PRO

Eugen Barz (n. 20 noiembrie 1959, Săliştea Nouă, județul
Cluj), preot, este stabilit în Parla-Madrid. A colaborat în ţară
cu poezie la diverse reviste („Luceafărul”, „Steaua”, „Caiete
silvane”), precum şi cu versuri şi proză la mai multe publicaţii
spaniole. Face parte din conducerea Asociaţiei Scriitorilor şi
Artiştilor Români din Spania (ASARS).
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Între coastele
mele
se răzvrătesc îngerii,
curg
ca laptele,
în ascuțișul
unui pumnal.

FrAŢi cu Don Quijote

Cu mâinile mele voi modela
piticul de neon,
în memoria tuturor cavalerilor
irișii mei vor confirma vitejia lui,
îl voi duce la buze
ca pe vinul cel nobil.
Un menestrel galben va cânta
frumusețea dansului moale ca spuma
și semnele de punctuație
ale marilor dueluri,
ne unduim corpurile,
clătinând capetele împreună.
Să nu înțelegeți greșit,
suntem frați de cruce
cu Don Quijote,
el este ecoul prelung
ce se aude acum ca un scâncet.

SAncho PAnzA guvernAtor

Cu mândria în traistă
Sancho Panza și-a scuturat ghetele
la intrare,
a ocupat muzeul insulei
cu ferestre largi,
câini de rasă
și tablouri vechi.
De atunci se vorbește
tot mai frumos despre el,
ca pe vremea când petrecea
cu prostituatele.
145
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Don Quijote cel ÎnŢelePt

De obicei anulez cu precizie
ce e bine și ce e rău,
păsările fără ochi
din părul meu
vă sunt cunoscute.
Mă veți întreba
despre glasul lor
ce plantează
silabe ascuțite
în urechile mele,
eu vă voi spune
despre primul cântat
al cocoșilor
din vremea când Petru
plângea cu amar,
iar libertatea
nu era doar un moft.

De Sânziene

Netezesc
primul cântat al ielelor
ca un purtător
de coroniță.
În noaptea aceasta
a fi slobod
e un capriciu,
printre holdele fustelor
mi se năclăiește
memoria.

un taur
îmi vrea sufletul.

rugăciuneA Din coPilărie
Am scris mamei
să îmi caute
rugăciunea
din copilărie,
în care învățasem
să plâng cu Iisus.
Ea crede
că am visat urât,
că nu trebuie să cred în vise,
iar rugăciunea aceea
s-a stafidit.

Fără mine

Egal cu timpul vostru,
lichidul meu amnezic
îl cântăriți
ca pe aurul
de multe karate.
Scriu cereri
la spațiul locativ,
pentru un loc mai bun
fără mine.

AlienAre
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Onisim Colta - Icoană
PRO

Cu oglinda speriată de ochii mei
vorbesc
despre luminile ei
ce-mi pipăie corpul
ca niște melci slinoși
și despre Sancho Panza –
scutier laş
ascuns sub epidermă.
Îmi vine să țip,
dar m-au declarat
eroul anului –
o pâclă gălbuie
îmi învăluie privirea,
broaşte îmi orăcăie sonete
masându-mi fruntea rece
ca paharul de vodcă
pe care degetele mele
scrâşnesc.
Ah, din oglindă
pojarul cireșelor
îmi cuprinde creștetul,
în coarnele nebuniei
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Aici zăcea un avocat care locuise pe strada mea.
Crucea de marmură albă era cam aplecată într-o parte.
Pe cruce era fotografia lui cu țigara în gură. Nimeni nu
mai era cu țigara în gură prin cimitir, nici măcar preotul
și nici chiar groparii. O doamnă de o anumită vârstă
trecu pe alee cu niște lumânări în mână, se opri o clipă
și bombăni că avocatul „fumează în cimitir ca un păgân.
Toată viața a fost un păgân și păgân a rămas. Nu degeaba îi zicea lumea Paganini.” Pe vremea lui Carol I
şi sub Ferdinand, avocatul scotea săptămânal o foaie
locală de scandaluri, Castranova nova, mai citită decât
ziarul „Universul” de la București. Titlul publicației sale
devenise supranumele orașului. Ca să consolideze
acest supranume, l-a subminat în felul lui dibaci. Se
pare că tot el lansase, prin oamenii săi de încredere, că
nu-i lipseau așa ceva, avea peste tot oameni, să zică
lumea Castravechia vechia sau mai simplu Castraveția,
ca să rimeze cu Veneția și Elveția. Când ploua, unii
știolcăiau prin băltoace în galoși de ploaie cu catarame
și ziceau că erau la Veneția, în gondole catamarane.
Avocatul, sau mai degrabă ziaristul, reușise să dezbine
locuitorii urbei, mai rău decât se dușmăneau partidele
conservator și liberal sau hoții cu vardiștii. Unii apărau
supranumele Castranova, iar mucaliții râdeau de ei și
ziceau Castraveția. Castranovanii se aveau cu
castravețanii mai rău decât conservatorii cu liberalii. Și,
ca să fie confuzia cât mai pe dos, castravețanii le strigau castranovanilor că erau castravețani. Ca să-i facă
să turbeze de furie.
Mi-l amintesc din copilărie pe avocat, un bătrân încovoiat, pe care toată lumea îl saluta cu respect de
parcă ar fi fost preot sau director de bancă. Iar el le răspundea la salut ca la niște copii cuminți. Avea obiceiul
să se oprească şi să scormonească cu bastonul prin
gunoaiele adunate de vânt lângă trotuare, în rigolă. Întorcea cu bastonul câte o hârtie, îşi potrivea ochelarii,
se apleca, o ridica, o citea, apoi o arunca sau o băga în
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buzunarul de la haină. Înseamnă că era o hârtie importantă. Bunica râdea din dosul perdelei şi zicea că avocatul culegea din gunoaie informații pentru ziar sau
strângea dovezi zdrobitoare pentru la tribunal. Așa făcuse toată viața, așa făcea și acum, când nu mai avea
de ce și ar fi cam fost vremea să ia drumul bisericii. Nea
Ristică Pencioiu, tutungiul, zicea că bătrânul avocat rămăsese cu reflexul lui Pavlov și ne explica ce e aia: câinele lui Pavlov a murit, iar Pavlov era așa de ramolit,
încât a continuat să zdrăngăne cu clopoțelul, fără să
mai știe de ce.
Odată, când era foarte tânăr, avocatul a jignit în ziarul său un căpitan de la regimentul de cavalerie, care
pierduse din buzunar o scrisorică de amor de la o duduie respectabilă din elita simandicoasă a oraşului. A
publicat scrisorica în săptămânalul său, la rubrica
Rochița transparentă, cu numele expeditorului şi destinatarului. Foicica lui săptămânală s-a vândut cât ai bate
din palme. Lambe Ziaristu, zis Parkinsonistu, cu ziarele
într-un fel de paporniță făcută dintr-o matriță de ziar de
la tipografie, ținută pe umăr cu o curea, bătea pasul pe
loc, tremura din toate balamalele și striga cât putea: „Ia
ziaru, ia ziaru! Ia că frige! Ia Rochița transpirată!” S-a
vândut mai bine decât covrigii calzi, cum striga
Bașandrică Împăratu: „Ia covrigi cu ou, ia şi fără ou, ia
neamule, că mâine nu se mai știe!” Căpitanul de cavalerie a apărat onoarea onorabilei dudui şi l-a provocat
pe avocatul ziarist la duel. În felul acesta, a făcut-o pe
doamnă să ajungă şi mai mult în gura lumii. Civilul avu
de ales arma. El, care nu pusese niciodată mâna pe
nicio armă, a ales pistolul. Pistolul, bată-l vina.
Părţile beligerante au sosit în zori de zi, fiecare în
landoul său cu cai, cu birjar, la marginea pădurii de
lângă cimitir. Fiecare cu suita sa de martori, toţi cu redingotă neagră, ca cioclii. Aveau bani de aşa ceva. Care
nu, găsea de închiriat, la Țecu Berbecu, ceaprazarul.
Ocaziile cam erau. Au adus şi un doctor, aşa cum tre147

buie, cu pălărie cilindru, Zeiss. Căpitanul, în uniforma
de paradă, cu tunică roşie şi pantaloni albi de plezneau
pe el, nici nu se putea apleca pe vine. Cizme negre, de
îţi făceai mustaţa în ele, coif ca soarele cu pene. Îşi lustruia decoraţia militară de pe piept, cu gesturi ca la
operă, ca să poată adversarul să ţintească mai bine cu
pistolul. Le-au prezentat, cu ceremonia necesară, ca la
liturghie când țârcovnicul ține popii Biblia să citească,
cutia neagră matlasată cu catifea roșie sau cu mătase,
ce o fi fost, și cu pistoalele bine lustruite. Avocatul tremura ca frunzulița de mesteacăn. S-a uitat bine și a zis
printre dinții clănțănindu-i de frică: „Eni-meni, mic-mac,
pic-pac”. A pus mâna pe un pistol, de parcă ar fi apucat
șarpele boa de la circul Bernea. Când a văzut căpitanul
cum ţinea avocatul pistolul în mână, a râs şi a zis: „Ține
bine pistoala cum trebuie, să nu te împuști!”. La noi în
Castranova, dacă voiai să-i zici una dură vreunuia, nu-i
ziceai „prostule!”, îi ziceai „proasto!”. Mai dur de aşa nu
exista. Nu știu cum se numește această figură de stil.
Castravețanii aplicau în practică mai multă stilistică și
retorică decât cunoșteau profesorii universitari de la
București pe vremea aceea.
Avocatul s-a bâțâit pe picioare ca un om beat sau
bolnav și a tras înainte de semnal. A nimerit pălăria cilindru a doctorului. Doctorul a leşinat şi s-a prăbuşit în
iarbă. Martorii la duel au căutat în geamantănaşul lui cu
trusa medicală, să-i dea ceva, să îl trezească. Dar ce
ştiau ei ce să-i dea? Auzeam că cineva dintre martori
ar fi strigat să vină un doctor. De unde să vină? Nu era
niciun doctor prin cimitir în zori de zi și nici prin pădurea
de alături.
Căpitanul a izbucnit în râs, şi-a aruncat pistolul peste
umăr şi s-a urcat în landoul său, de unde i-a salutat pe
toţi de parcă el ar fi fost însuşi regele Carol I.
Avocatul ziarist a învăţat lecţia şi s-a potolit. După
Război, adică sub Ferdinand, a uitat lecţia. De data asta
a publicat o scrisorică mică-mică, dar cam mare, nevoie
mare, nu ca aia cu căpitanul. Găsise scrisorica tot aşa,
pierdută pe stradă, căzută cum cad lucrurile importante
din buzunarul cuiva. De data asta era vorba de generalul de la regimentul de artilerie. Un bărbat la fel de lat,
pe cât era de lung. Mai bine zis, pe cât era de scurt. Se
vându foicica săptămânală, ca ţuica fiartă iarna, în piaţa
de porci în postul Crăciunului. Cititorii râdeau şi ziceau
că de data asta avocatul, ha, ha, haaa. Să vezi, că o
să-i fie mai uşor să nimerească ţinta. Generalul l-a provocat bineînţeles la duel. Civilul a trebuit şi de data asta
să aleagă arma şi a scris în ziarul său:
– Împotriva unui căpitan am ales pistolul. Dar împotriva unui general de artilerie, aleg tunul. Generalul să
se înfățișeze cu dotarea necesară!
Generalul extraplat tocmai era la bărbier când i-au
adus ziarul. A citit ziarul şi i-a căzut lornionul de la ochi.
A râs, încât toate decoraţiile de pe piept i-au zdrăngănit
ca zurgălăii la calul de la sanie. Şi-a smuls şervetul de
la gât şi l-a aruncat în capul bărbierului. Unii cică ar fi
zis: „Unde e avocatul să-l pup pe frunte!” Şi l-a iertat.
După ce s-a pensionat, avocatul a continuat să pledeze, în calitate de avocat onorific, așa e titulatura, dar
numai în procesele cele mai importante şi mai dificile.
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Procesele mai onorifice, ziceau castravețanii, de nu se
înțelegea prea bine ce voiau să spună cu asta. E și asta
o figură de stil, să nu înțeleagă nimeni ce vrei să spui.
L-a apărat pe un client care lucra la fisc şi era acuzat
că a furat banii Statului. Era cea mai mare escrocherie
din istoria oraşului şi poate cea mai gravă din ţară, pe
cât îşi mai aduceau unii aminte. Toate escrocheriile, ca
şi toate iernile sau secetele, erau cele mai grave din istoria țării. Mai era încă un acuzat, însă acesta era apărat de un avocat venit de la Bucureşti, un profesor
universitar de drept roman și de retorică de la facultate.
Cel mai renumit avocat din toată țara. Și care nu a pierdut niciodată niciun proces. Niciun proces. Cei doi acuzaţi aruncau vina unul pe altul. Cei doi avocaţi aveau
să se dueleze pentru clienţii lor, însă de data asta cu
cuvinte, arma bine ascuţită a fiecăruia dintre ei. Avocatul ziarist avea acum arma cea mai potrivită lui pentru
un duel. Însă adversarul de la București era cine era.
Nu pierduse niciun proces în toată cariera lui. Toate personalităţile cele mai importante din Castranova, toţi juriştii, politicienii, atât conservatorii, cât și liberalii, ba
chiar şi prefectul judeţului, boieri sau negustori veniţi de
prin alte părţi, cât şi asistenţii profesorului, veniți special
de la Bucureşti, toţi abia mai aveau loc în sala mare a
tribunalului, chiar și sus la cucurigu, unde stăteau în picioare, toată lumea luminată, ca să-l asculte pe celebrul
profesor, care le făcea onoarea să vină şi să pledeze în
urbea lor.
Profesorul le-a dat o lecţie practică de retorică şi artă
a apărării în dreptul roman. Un model de oratorie cu figuri de stil superbe şi cu gesturi teatrale. Unii avocaţi
mai tineri fuseseră studenţii lui, iar acum îşi luau notiţe.
Șușoteau între ei că fostul lor profesor putea să dea
lecții lui Cicero și lui Quintilianus. Între timp, bătrânul
nostru avocat, ziaristul, a adormit pe scaun. Profesorul
şi-a continuat nestânjenit pledoaria cu cuvinte bine
alese şi cu figuri de stil bine elaborate, după toate regulile artei retorice. Uneori, punea o întrebare în vânt
pentru a trezi sentimentele judecătorului şi completului
de judecată, sau judecata lor dreaptă. Alteori făcea câte
o pauză de efect. Publicul înceta să mai respire. Atunci
se auzea bătrânul avocat sforăind cu gura căscată şi
cu capul căzut într-o parte sau pe spate. Bietul său
client stătea ghemuit şi cu privirea pierdută în pământ.
Era fiert, nici nu mai îndrăznea să-și trezească avocatul,
ziceai că era mort sau va muri pe loc. Tinerii avocați chicoteau pe înfundate, făceau pronosticuri ce putea visa
acum bătrânul adormit, în calitate de avocat onorific
onirific. De la Oniros, zeul viselor. Câteva stenografe locale stenografiau pledoaria. Profesorul venise și cu stenografele sale de la tribunalul din București.
Judecătorul indignat abia se abţinea să nu izbească
cu ciocanul său de lemn în masă, ca să-l trezească pe
bătrânul pensionar adormit. Îl cunoștea bine și nu s-a
putut aștepta la atâta indolență din partea lui. Ce dezonoare pentru un avocat onorific. Judecătorul se stăpânea să nu izbucnească, să nu întrerupă astfel
fermecătoarea pledoarie a profesorului. Profesorul,
când striga în gura mare, când şoptea, bătea cu piciorul
în podea şi ridica ameninţător pumnul. Cu gesturi bine
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studiate, şi-a sfâşiat anteriul negru de avocat şi panglicile albe de la gât, și-a smuls părul, şi-a tras singur
palme, s-a repezit la propriul său client să-l sugrume,
ca apoi să plângă pe pieptul lui, în hohote. Unora din
public le-au dat lacrimile. Până şi clientul lui a început
să plângă de milă pentru sine însuşi.
Tribunalul şi publicul erau profund mişcaţi de emoţionanta apărare. Pe de altă parte, erau uimiţi și
indignați de indiferenţa nesimțitului de avocat, prea bătrân şi adormit, ca să mai aibă ce căuta acolo. Ce
greșeală că l-au mai lăsat să fie activ, când dovedea
acum că era așa de pasiv. A dormit şi a sforăit tot timpul.
Toţi îşi ziceau că gata, acuma s-a terminat cu cariera lui
de avocat sfoiegit şi de ziarist tot așa. La gunoaiele din
rigolă cu el!
Profesorul îşi încheie pledoaria trântindu-şi peruca
pe masă, un procedeu retoric pe care Cicero nu-l știa,
că nu avea perucă, și la care nu mai recursese nici chiar
la vreun recurs de proces. Roşu la faţă şi plin de năduşeală, s-a șters cu o batistă imensă și a înghiţit un pumn
de pastile albe, cu un pahar de apă. Mare parte din pastile i-au căzut pe jos, cu efectul bine calculat. Se înclină
spre judecător şi căzu aproape mort pe scaunul său.
Abia mai respira, extenuat.
Acum, era clar pentru toţi că el câştigase din capul
locului duelul împotriva bătrânului său coleg adormit ca
un bălălău. Judecătorul, cu un ochi ţintit asupra sălii și
unul pe jumătate închis, îşi ţuguie buzele cu satisfacţie,
cum ar fi supt o caramea acră şi lovi cu ciocanul în
masă. Bătrânul avocat se trezi, se frecă la ochi şi căscă.
Judecătorul, cu o mânie profesional stăpânită, îl întrebă
ce are de obiectat.
– Onorată instanţă, şi respectabili juraţi! sau cam
aşa ceva, răspunse el cu voce răgușită. Să-mi fie iertat,
dar eu sunt răcit şi nu pot vorbi.
Publicul a început să murmure, iar unii din completul
de judecată s-au înşurubat pe scaune.
– De altminteri, a continuat bătrânul avocat tușind,
după măiastra pledoarie magnifică a ilustrului meu
coleg, eu nu mai am nimic de zis. Cu permisiunea dumneavoastră, onorate colega, voi publica stenograma genialei pledoarii, în hebdomadarul meu.
Profesorul de la București i-a acordat permisiunea,
cu un gest larg, binevoitor ca un împărat roman, pe
când publicul a fluierat din degete.
– Huo! La oase! La Chitila! La Mărcuța!
Judecătorul a lovit în masă şi a ameninţat că evacuează sala.
Bătrânul avocat moșmonea ca un ramolit prin servieta sa cu hârtii şi tot căuta, până găsi o hârtiuţă şi o
întoarse pe toate părţile ca s-o vadă mai bine cu ochelarii, dacă era cea pe care o căuta. El, care în ziarul său
întotdeauna a condamnat „...nerușinata indiscreție insidioasă și infamă, a detectivilor particulari, niște nemernici mârșavi, cu metodele lor pe cât de murdare, pe atât
de abjecte de a se infiltra direct sau prin intermediari
plătiți, în viața particulară a oricui și a tuturor, pentru a
spiona intimitățile oamenilor cinstiți și a leza integritatea
lor atât personală și cât și individuală a cetățenilor noștri
onorabili, acei netrebnici de detectivi particulari ticăloși
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și impertinența lor mizerabilă cu care...” așa și pe dincolo, el, adineauri, pe drum încoace spre tribunal, tocmai găsise din întâmplare o hârtiuță, care doar era
acolo în rigolă, chiar lângă trotuar, desigur căzută din
buzunarul cuiva. La fel cum întotdeauna el găsea scrisorici pierdute, pe care le publica în ziarul său. Dar
acum, el, bătrânul, tușea, îl durea în gât şi nu putea să
citească cu voce tare. Întinse judecătorului scrisorica
aia mică, pe care nu avusese când să o depună la
dosar.
Judecătorul i-o luă din mână şi o citi. O citi de câteva
ori uluit, își mai puse încă o pereche de ochelari, o privi
și cu lupa, o compară cu alte hârtii de la dosar. Așadar,
era o scrisoare scrisă de mâna clientului profesorului,
trimisă din arestul preventiv și adresată către șeful său
de birou de la fisc. Trimisă prin cineva, prin vreun
deținut eliberat sau prin vreun gardian corupt, care o fi
pierdut-o din buzunar, sau poate că o fi pierdut-o destinatarul, șeful de la fisc. Și a căzut hârtia în rigolă, unde
a găsit-o bătrânul avocat ziarist. La fel cum întotdeauna,
dar întotdeauna, găsea scrisorici compromițătoare. În
cele din urmă, judecătorul clătină din cap, oftă, ochii îi
sclipiră de o bucurie profesională cum nu mai avusese
de multă vreme, se scărpină sub bărbie, suspină, își
frecă mâinile și o citi cu voce tare.
Clientul profesorului îl ruga pe șeful său să-i pună
cel mai bun avocat din țară, chit că îi vor plăti toată
suma pe care o furaseră împreună de la Stat. Dacă nu,
amenința el din arestul preventiv, o să-l denunțe pe șef,
ca să obțină o pedeapsă mai ușoară. Și continua cam
așa: „Nicio grijă, șefu, o să recuperăm banii, ba chiar o
să punem mâna pe și mai mulți, fiindcă între timp mi-a
venit o nouă idee, și mai bună, pentru o lovitură și mai
grasă. Am și aranjat cu grecul ăsta de încredere, care
îl vezi că e un om cinstit, să fugim din țară cu banii în
Turcia.”
Profesorul de la facultatea de drept, alb la față ca
varul, acum, chiar că avea nevoie de un doctor, dar nimeni nu-l mai lua în serios.
Bătrânul avocat onorific, care în mod sigur terminase
de dormit, s-a înclinat cuviincios dinaintea judecătorului
și a completului de judecată, la fiecare în parte. Apoi s-a
întors către mai tânărul profesor, care se sufoca, și i-a
dat cu tifla. A râs și a dansat vals ridicându-şi faldurile
togii negre de avocat ca nişte aripi, a țopăit și a tropăit
precum călușarii. Publicul din sală l-a aplaudat cu frenezie, iar el chiuia ca la horă. Judecătorul s-a ridicat uitându-se la el cu un ochi admirativ și cu un ochi
mustrător. Parcă ar fi vrut să spună: „Să-mi faci tu mie
una ca asta? Pehlivanule!” Castravețanii strigau: „Bis,
bis! Maestro! Bis! Paganini! Trăiască Castraveția veselă!” Avocatul onorific și-a aruncat peruca în tavan şi
i-a dat o lovitură cu piciorul, de a proiectat-o nu mai ştiu
unde.
Acum zăcea aici, în cimitir. Pe mormântul lui creşteau buruieni. Își avea fotografia pe cruce, cu țigara în
gură și cu pălăria pe o parte. Se uita țintă în ochii mei și
parcă zâmbea pe sub mustață. Parcă voia să-mi spună
ceva.
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Nicolae Dan Fruntelată

POEME

Ubi Troia, ibi guerra

Oare unde e Troia, mii de savanţi
o caută-n cărţi obosite, în umbră de hărţi
unde e Troia, cetatea de aur pe care
aheii lumii o tot visare?
Poate fi în Vietnamul lovit cu napalm
în Coreea spartă de bombe, în Afganistan
în ţinutul râvnit de ruşi, de aliatul american
apoi transformat într-un rug taliban
în Kosovo, însângeratul
de sârbi, de albanezi, de bosniaci
Unde e Troia, în veacul douăzeci
şi în al douăzeci şi unulea veac de nebuni
poate-n Crimeea, poate-n Somalia,
nu vedeţi cum vin noii huni
din toate azimuturile, din toate vrerile
cum îşi împart lacomi toate puterile?
Primăvara arabă, roza gruzină
tot universul are o vină
Numai ei, stăpânii, eternii, aheii
cinicii, clinicii, derbedeii
acestui timp sângeros, blestemat
acestui Ev Mediu, nou, întunecat
Mi-e frică şi frig
Aceasta e voia
Doamne, Dumnezeule, unde e Troia?

BAlADele moArte

Din când în când
mai facem câte-o rivuluție
mai tragem câte-o comedie inumană
în țările sărace ale Estului
câte-o mătanie mai batem ipocrit
pentru eterna oaie năzdrăvană
stăpâne, stăpâne,
mai cheamă și-un câne
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dacă n-ai aú
latră-i zilei tu
Apoi, hai la nuntă
în țara căruntă
în țara bătrână
cu brâul de lână
trăită-n furtună
Preoții cei mari
cu petrodolari
vătășei cazaci
sârbe și gopaci
fum de mititei
aromosarmale
la burțile goale
lăutari mai grași
ori sașii ori sași
până dimineața
când se lasă ceața
zeamă de schembea
ecou de manea
curvă de mătase
zvon de șase-șase
de barbut solemn
jurământ de lemn
tămâie și rugi
în curte la slugi
Unde-i țara mea
unde-i maica mea?
A plecat departe
cu limbă de moarte
N-o mai căuta
nu mai are glas
oaia năzdrăvană
din balada veche
cu un zeu ucis
și cu altul care
într-un vis proscris
și-a zidit moșia
iubita, soția
Toată veșnicia...
PRO

unDe e troiA?
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imn vechi

Eu am iubit marea
deşi ca rob la galeră am cunoscut-o
am iubit libertatea
pe care bătrânii mei nici n-au vrut-o
Eu am iubit acest drum
dintre coline cu grâu şi iarbă a fiarelor
deşi pe el au urcat barbarii spre Râm
cu cizme murdare ori în vârful picioarelor
Eu însumi, de aici, din Valahia,
alba minune, apollinic destin,
am privit cum se naşte o lume
a dacilor liberi, loviţi de blestemul latin
Doar Dumnezeului meu i-am dăruit
dreptul de a-mi jertfi turmele
de a tăinui acest mit
de a-mi pierde în istorie urmele

coroAnA De SPini

la Eminescu

Între Terra Occidentalis şi Panslavia
Coroană de spini e Patria mea
Rotundă, bogată şi nefericită
Ca o pradă de purtat sub şa
Ca o colonie de jucat la zaruri
De trădat de câinii, coadă de topor
Vânzători în casă, vânzători afară
Toţi dădură moartea pentru maica lor
Coboară, coboară
Oile spre ţară
Cu ciobani cărunţi
Cu nume de munţi
Ele vin din Pind
Balcanii s-aprind
Şi Carpaţii dor
Tot de mila lor
Apă beau din Bug
Doina mi-o înjug
La un car de slavă
Spre zarea moravă
Numa-n visul meu
Vede Dumnezeu
Grădina din Rai
Unde nu ne mai
Ştie niciun grai
Coroană de spini e patria mea
Pusă pe capul Regelui Somnului
A Eminescului care doarme de viu
Aici în Grădina Maicii Domnulu

PeDeAPSA

Lui Fănuş Neagu

PRO

Dumnezeu ne-a pedepsit cu grâu
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în Câmpia Dunării celesta
Dumnezeu a pus aur din plin
în podișul transilvan acesta
Și petrol ne-a dat, un fund de mare
Oase de cumani și de sarmați
Dumnezeu, cu sarea și cu gazul
Ne-a lovit, să fim în veac bogați
Țară ca o pâine aburindă
Într-un țest de pofte, la răscruce
De imperii tot mereu hulpave
Răstigniți precum Iisus pe cruce
Între Occident și hoarde slave
Am avut de dat și înc-avem
și istoria ne fură anii
Vin și astăzi cai și tancuri, vin
Iar în vis coboară otomanii
Fă-ne, Doamne, dacă poți, săraci
Și analfabeți și fără școală
Dă-ne drepturi, dă-ne compensații
De minoritate națională

poesis

unDevA În eSt

Aș fi spus că nu-mi pasă de voi
atâta timp cât am pâine pe masă
cât mi se joacă fiii pe străzi
cât mai pot să mă-ntorc seara acasă
dar tornada a ajuns și la mine în vis
mi-a sărăcit limba, mi-a făcut țăndări istoria
m-a făcut să trăiesc întâmplări de coșmar
Estul meu blând, bleg uneori, mioritic
s-a contaminat de virusul scitic
apăs pe blestematul buton al televizorului
din sufrageria prezentului și viitorului
văd comploturi și trădări fioroase
frigul pătrunde fraged în oase
în ziua de Sfânt Crăciun, când ne strângeam neamul
când veneau colindători să ne ureze geamul,
văd o cazarmă neagră și doi bătrâni
prăbușiți în genunchi, plini de gloanțe
ca niște câini turbați, ca niște câini
Ș-am fi putut să fim în rândul lumii iar
de i-am fi judecat întru dreptate
i-am fi lăsat să moară-n boala lor
și în lor firească răutate
ca alții, estici, foști prieteni și vecini
de ce volgarii-au fost mai milostivi
de ce polacii-au înțeles mai drept
de ce răsăritenii nemți, de ce hungarii,
slovacii, cehii-au inimă în piept?
Mă doare-acel Crăciun, mă simt părtaș
la dimineața crudă din orașul
plin de biserici și de Dumnezei,
când am fost martor, n-am murit de silă
când i-am văzut căzând, cântând, ehei!

***

Istoria e-o curvă, dragii mei,
și nimeni, nimeni, astăzi nu mai are
rușinea și presentimentul ei ...
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Şerban Codrin

DUPĂ UN SECRET DESEN
DE SANDRO BOTTICELLI, COROANĂ
GRAVATĂ DE ALBRECHT DÜRER PE
FRONTONUL UNEI CIUDATE PORȚI
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Spre Sfânta Sofia conduce-alaiuri
De crini, odăjdii, aur în pârjol;
Nicio salvare nu-i din protocol,
Doar Teodora-l mai ridică-în raiuri
Secrete, fără patriarhi de pază
Ori heruvimi la pândă, încruntaţi,
Complice arătându-i cu nesaţ
Cum dinţii în căpşuni oficiază
Mustos de zâmbitori şi dezveliţi
Un ritual desculţ, de-îndrăgostiţi;
(4)
Un ritual desculţ, de-îndrăgostiţi,
Tristan nu-şi vede capul din găleata
Cu apă, însetat, Isolda, biata
Cu-obraji boţiţi, săraţi şi mâzgăliţi
De vântul mării, ce-ar ţipa, ce i-ar
Mai trage palme, l-ar zdrobi-în picioare,
Nu zgâriindu-l, ci-aruncat la fiare,
La lupi în groapa de-osândit tâlhari;
Încins de-un foc, nebun de-înfricoşat,
El simte vrăjitoarea, rabdă-arsură
Şi i-ar scrâşni-un pustiu de-înjurătură,
Să-o-întrebe cine-i rău şi vinovat,
Când fruntea-întărâtată îşi ridică,
Iar dinţii-în gura ei se sparg de frică;
(5)
Iar dinţii-în gura ei se sparg de frică,
De-aceea-s seminţie de spiţer,
De doru-otrăvii să-o frământ de ieri
Pe mâine-oricâte gheare de pisică
La pândă-ar mai avea-în dotare-amanta;
Acrită-mi las ogarul în călduri
Să-şi păruie căţeaua prin păduri,
Prea în galop făcând pe-exuberanta
Draga lui inimă de-a berbeleacul
PRO

(1)
După-un scandal feroce cu nevasta,
Ocări, învinuiri, ameninţări
Cât să-amărască şapte-ori şapte mări
Plus un potop încununând năpasta,
Merg liniştit şi meditez la soartă,
Cu mâinile pierdute-în buzunar;
M-am rătăcit de mine însumi, dar,
De nicăieri, dau peste-o Mare Poartă:
Să fie-a Infernului?… Mira-m-aş
De-asemenea misterios cadou;
Cum nu-s în zbor spre stele, nici erou
Pe gânduri abisale, numai drama-şi
Continuă teroarea-în fel şi chip:
Întâi mă-opresc şi caut un tertip;
(2)
Întâi mă-opresc şi caut un tertip:
E-o primăvară cu dureri impure
Sub ceru-îmbogăţit ca o pădure
De stânjenei cu umbre pe nisip;
Cam într-o doară trec pe sub fronton
Mai curajos decât argonauţii
Şi-aud pe ocolişul potecuţei
Cum tace-o floare de măceş: „Craidon
Mai priceput la-amante nu-i şi nu-i
Ca bardu-Ovidius în exil la Tomis,
De-unde lipsesc măslinii, în schimb pomii-s
Pe rod în bălăria orişicui,
Iar câte-o fată, cu-arta ei felină,
Încă-un poem îi urcă în lumină”;
(3)
Încă-un poem îi urcă în lumină –
Îşi dă-Împăratul cu părerea, gând
La gând cu basilissa-alături, când,
Solemn, în purpuri, smirnă bizantină,

SAECULUM 7-8/2018

PRO

Să mă răzbune…„Caterina, mor…”
Şi-un bocet de-amazoană, jelitor,
Cu martori să însemne: „Lua-te-ar dracul,
Eu şi Florenţa artelor mereu
Din suflete-exaltăm pe Dumnezeu!”
(6)
„Din suflete-exaltăm pe Dumnezeu
Şi zvăpăiata Lui bunăvoinţă;
Nu-îngenuncheaţi cu teamă şi-umilinţă,
Ci între degete-ocrotim trofeu
Lămpaşul spart al unei păpădii,
Unde-amândoi suflăm, să se aprindă
O stea cu gura strâmbă în oglindă,
De noi râzând, că prea-îndrăznim prostii.”
Se zvârcolea-Amadeus chinuit
În aşternuturi, noaptea, de coşmare
Şi-afară bântuiau furtuni cu-amnare,
Pe când Marie Antoinette sub zdrăngănit
De arme se rupea în puşcărie
De zvăpăiata ei copilărie;
(7)
De zvăpăiata ei copilărie
Încă-o-înnoda la fel de zvânturat
Pe-obrazul stâng sărutu-unui băiat
Răzdichisit, ca o păpuşă vie;
Pe clape jubila-într-o bucurie
Şi-a mia una oară, exaltat,
Pe-obrazul drept când l-a mai sărutat,
Pe loc, el a cerut-o de soţie;
Acum, trântită, jos, pe-o lemnărie
Cu puricii de-a valma la mezat,
Vis oare să fi fost, ori n-a visat;
Prin somn prea-i răzbătuse-o melodie,
Ori degetele lui, iluminat,
Cu pianul încă-o dată s-au jucat;
(8)
Cu pianul încă-o dată s-au jucat,
El pătimaş imploră, ea-i deznoadă,
Cumplită ca o pasăre de pradă,
Jabou-în zbor spre cel mai nobil pat:
„Ludwig, zi-mi Lola, să-ţi dau cu-împrumut
Ce-am de la Dumnezeu şi-mi smulg bărbaţii,
Eu, dansatoarea, voi, înfometaţii
Şi pajere cu-orgoliul absolut;
Din prea puţinul cât l-ascund extrem
De generoasă-împart, ne facem treaba,
Nici pe bijuterii, nici pe degeaba,
Doar privilegiile lumii dă-mi,
Nu sărutări, nu arte, nu trucaje,
Ci-exact felia mea de avantaje”;
(9)
„Ci-exact felia mea de avantaje
Mi-o ung fertil cu Noul Testament
Şi crucea-în loc de-un sân mai suculent:
Pe coapsele-amândouă-am tatuaje
După-un desen secret de Botticelli,
O Afrodita-ademenind zelos
Foamea şi setea lui Iisus Hristos
Stors ca măslina-în presa îndoielii;
Femeia-i dar din dar, nicicum ispită,
SAECULUM 7-8/2018
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Pe Michelangelo-l plătesc din greu
Să-o-înfăţişeze-în Pietà, iar eu
Mireasă i-o propun, împodobită,
I-o fi iubită, i-o fi mamă, nu-i
Prea o-încântare Învierea Lui.”
(10)
Prea o-încântare învierea Lui,
După, în doi, o cruntă chefuială,
Cu zâmbre Kätty le descuie, goală,
Mai hotărâtă pentru-un cui pe cui;
El pe-adormitul soţul cu nărav
De brăcinari îl tăbârceşte-în casă,
Ea chicoteşte, râde bucuroasă
Că-afacerea-şi reînnoiesc, grozavi,
Punând-o-amant cu-amantă pe-un dospit,
Ori sus, pe masă în bucătărie,
Ori jos, doar să se rupă-în frenezie
Şi-în cavalcade lângă-un prăpădit,
Tustrei în zbor spre-aceeaşi lumânare
Parşivă şi atotpârjolitoare;
(11)
Parşivă şi atotpârjolitoare,
L-aşteaptă singură, zi, noapte, zi;
Discret, în uşă bate-un deget şi,
Pe dedesubt, împinge Times, cu-oroare
Pe-o pagină-îngrădită-între chenare:
„Pentru-îndulcit, Baby Blue Eyes abia
Mai zvârle-un jack în ceşca de cafea,
Când puşti îl iau cu-asalt, calibru mare.”
Placid, Virginia-ascunde-într-o lentoare
Scobită cartea printre lenjerii
Cu-un revolver sub dragi bijuterii
Şi-observă, doi, cu perlă fiecare,
Cerceii între pudre şi rimel,
De-atunci, când prima oară ea şi el;
(12)
De-atunci, când prima oară ea şi el
Călcară pe Havana cu-aclamaţii,
Bocancii-în marş amplificau vibraţii
În inima cu barbă-a lui Fidel;
Plini, sânii Celiei primejdioşi
Sub trei cartuşiere-încrucişate
Urlau energic după libertate
Băută cu-whisky-în munţii glorioşi,
Cu votcă-în chefurile noii vremi;
Ţigări fumând, ca nişte gloanţe-amare,
Dar mânios de revoluţionare,
El Lidero se hârjonea suprem
Cu revoluţia dezvirginată –
Profetic, ceasul se-abţinea să bată;
(13)
Profetic, ceasul se-abţinea să bată
În iarna cu mestecenii ruseşti
Şi zurgălăi de-ţi vine să-ameţeşti
Se tăvălesc de râs ca niciodată;
Căciula dintr-o blană de pisică
Îngroapă-o balerină dedesubt
Şi ninge-al naibii de neîntrerupt,
Deci rătăciri şi chefuri îi dedică
Şi spovedanii într-o chiuială;
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Sus, mâna dă Serghei al ei, mai sus,
Cu viscolul, cu-amurgul, cu Iisus
Şi-o sticlă-aruncă după sticlă, goală,
Pe drumul dănţuit spre răsărit
De sania cu sufletu-ameţit;
(14)
De sania cu sufletu-ameţit
Doar poezia-şi mai aduce-aminte,
Bătrâna concubină de cuvinte
Bând, dormitând pe cărţi de necitit;

Cu muza-în cârdăşie cu-ocultişti,
Dar fragedă, dar bună, dar fertilă,
Cu-amanta împărţind, bibliofilă,
Ochi art nouveau, sâni suprarealişti,
Degeaba cu-amândouă, necăjit,
Fac pe milogul, mă smeresc să-mi scrie
Un râu, un cer, un crivăţ, o câmpie,
O salcie cu părul despletit,
Aşa că plâng şi râd de lumea asta –
După-un scandal feroce cu nevasta.

Paula Romanescu

SAPHICE
De-ţi pare râsul meu joc de petarde,
Să nu te plângi că dragostea blestem e;
De lacrima-mi ascunsă nu te teme
Că-ngheaţă! Arde.

*

Oricât mi-ar fi de greu în noaptea asta
De a te şti în casă cu nevasta,
Mă-mbăt de lună şi refuz năpasta
De-a fi eu casta...

*

*

Înţelepciune acră peste fire,
Preschimbă-te-ntr-o dulce nebunie
Şi fi-le numai altora, nu mie,
Neprihănire!

*

Potop de ploi în noua primăvară
Mă năpădeşte dar privighetoarea
Mi-aprinde-n noapte lacrimă solară
Ca-nmiresmarea…

*

Îţi cunosc bine pasul dar n-aş crede
Că bine-ar fi să-ţi ies ca într-o doară
În cale când pe lume cade seară.
Dar crângu-i verde…

*

Tu-mi spui că dragostea e hrană bio
Ce nu-i e trupului nicicând destulă,
Dar cum vrei să hrăneşti c-un biet adio
O nesătulă?…
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În noaptea asta nouă, vechea lună
Şi-aruncă secera în câmp de stele.
Ia seama-i strig, şi el e printre ele!
Ea: Ce minciună!

*

Veniţi, ni s-a tot spus, privighetoarea
A înflorit şi liliacul cântă…
Eu mă îngân cu muntele şi marea
Ce nu cuvântă.

*

De nu e primăvară, pentru cine
Să fi-nflorit salcâmul în livada
De meri cu crengile de aur pline
Sfidând zăpada?

*

Atâta verde-n crângul de mesteceni
Cu trunchiuri albe de fantome stranii
Ce parcă spun de neştiute treceri.
Prin seve – anii.

*

Culeg la ceas de taină stele coapte
Din jarul sufletului meu ce ştie
De un izvor firav de apă vie
Cu gust de moarte.
PRO

*

Pleznea mai ieri din bici pe lângă boii
Cuminţi, flăcăul îndrăgit de-o fată
Dintr-o poveste cu a fost odată…
Azi – boi flăcăii?!
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Passionaria Stoicescu

FAtum

Carte-am citit,
Carte am scris,
Carte-am mâncat,
Carte-am băut,
Într-o carte m-am prefăcut…

S-au arătat și dușmanii:
Focul –
Cel proslăvit
În tot locul,
Apa –
Confundându-mi
Sufletul cu pleoapa,
Timpul –
Rănind cu
Dintele și ghimpul,
Oamenii/fiarele –
Negăsind cheile,
Batjocorindu-mi zăvoarele
Și chiar propriul ego nefericit –
Simțindu-l pe Dumnezeu obosit,
Iremediabil trădat
De tot ce-a creat…

Frică şi iuBire

La Centenar

Ce istorie cu istoria!
În toate se pune
mult/ puţin din ce n-a fost
trăit, văzut şi se ia
mult/ puţin din ce s-a făcut
întotdeauna doar la trecut...

PRO

Linia separatoare dintre mult şi puţin,
oblica bandă simbolizează cronicarul,
scriitorul la comandă
pendulând între Frică şi Iubire
în faţa domnitorului, făuritorului
de îndemn spre adevăr,
stăpânitorului de firi şi fire...
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De nu-i va fi înjghebată izbânda
adică gloria trasă de păr,
adică totdeauna învingerea duşmanului
oricât de grea,
chiar dacă stăpânul a fost biruit,
pentru cronicar asta va fi osânda
din partea conducătorului mult iubit:
unde-i stau picioarele
și căpățâna-i va sta…

Istoria,
adică toţi cronicarii şi diecii
au stat drept şi-au scris strâmb din toţi vecii
(cu frica Celui de Sus,dar mai presus
a domnitorului în pană şi-n oase),
pe steaguri şi steme, papirus,
pe pagini de cărţi glorioase,
descoperind/acoperind
acelaşi sinistru mesaj/ peisaj:
hecatombe de schelete şi cranii,
al morţii jalnic ecou
dinspre învinşi şi învingători,
cu un mare şi singur erou:
d o m n i t o r u l,
cel viteaz cu toptanul,
(luându-l pe Dumnezeu gaj),
ales întotdeauna să biruie,
el, narcomanul, victoriei/istoriei în sevraj...
Coşmarul meu e o mare de sânge,
un popor de văduve conjugând pe „a plânge”,
acelaşi Dumnezeu peste robie şi eliberare
cu înălţate jertfelnice şi altare,
acceptând moartea corcită cu gloria...

N-am cum, nu pot să iubesc istoria!
Lăcomie, trufie, cruzime
în aceeaşi jalnică reţetă,
care de mii de ani se repetă!
Sub sigla lui „M”,
(un „V” întors pe dos şi dublat – cu ascuţişu-ncifrat!),
istoria mi se arată
de la grotesc spre nevăzutul sublim
un fel de „Hainele noi ale-mpăratului”
Fraţilor Grimm:
cu „M” de la „Minciună” şi „Moarte”,
de la „Masacru” şi „Milă”,
de la „Moştenire” şi „Mit”...
„Masculinul” o duce „Miop” mai departe,
„Măreaţa” lui forţă o cere...
„Matriarhatul” demult a murit…
Semnez resemnat
o „Muiere”.

În SolDA lui gutenBerg
Şi ce dacă-i vară?
În capul meu ninge,
impersonal ninge...
Se succed pe meninge
s t a r t şi s t r a t ...
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Şi ce dacă-i senin?
În gândul meu plouă,
impersonal plouă...
Se răsuceşte litera nouă
din cer pe pământ
şi totul se-nnoroiază
în clipa–cuvânt...
R-ul mârâie iar:
„Doar noroi,
atât e de voi!”
Din s t a r t iese s t r a t,
se răsuceşte ADN-ul
uzat...ab/uzat...”

Scriu,
şi ce dacă scriu,
şi cine citeşte?
Doar unul jeleşte
hârtia ajunsă sicriu,
cuvântul – un giulgiu strident,
mormântul – o carte-n pustiu,
cortegiul inexistent...
„Vivat computerul şi Wikipedia,
vivat reclamele Media,
vivat văzul nevăzător,
vivat scrisul de necitit!...”

Ah, de-aia scriu,
doar aşa pot să fiu,
cu gestul meu încăpăţânat
ca Bolero-ul lui Ravel,
când se-ntoarce în el
poruncindu-mi să-nviu
cu sufletul jupuit,
la s t a r t şi-n s t r a t,
iar despre circ, halei-hap,
s-o tot iau de la cap
în poeticul cap,
unde cheia sensului m-a prevenit:
„S t a r t u l a fost furat,
s t r a t u l s-a nesfârşit!”

Poem mAzochiSt

De ce s-or fi chinuind
să mă vâre-ntr-o cuşcă
închipuită de ei, când eu
mi-am ales una de aer,
de bunăvoie, a mea?
Nu-s nici premodernă,
nici modernă, nici postmodernă
după cum m-ar vedea...
Moda mi-a fost străină
şi-am scris doar
după chipul şi asemănarea mea!
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Profesorul de universală, beat,
„domnul profesor”,
pentru că l-am ajutat
să iasă din şanţul unde alunecase,
mi-a strigat cu whiskiul în oase:
„De ce dracu’ mai scrii,
tabelul lui Mendeleev e ocupat...”

Dar de când lumea totul e ocupat:
cer, pământ, văzduh...
„Scoală tu, să mă aşez eu!”
spune o vorbă de duh.
N-am ridicat pe nimeni de pe locul lui,
mi-am născocit/ înjghebat
pătrăţelul meu până i-am teşit colţurile
şi-am încercat şi încerc
să-l fac cerc...
În el îmi descânt
între o fărâmă de cer şi pământ
blestemându-mă
cu propriul îndemn dedicat:
de pătrat să mă abat,
la triunghi să nu-ngenunchi,
în rotund să mă ascund....

PreŢul nePreŢuit

Însetată
sub arșiți de nepăsare
și de prostie,
m-am aplecat peste
ghizdul fântânii tale,
Poezie,
și am căzut în afund…

M-am răcorit,
în sfârșit,
am văzut stelele
în plină zi,
dar n-am avut cui povesti…

Pentru setea astâmpărată
în fântâna fără găleată,
în apa ei,
limpezita,
mi-am deslușit ursita:
„Să fugi de arșița pustiei
ca să te bucuri de apă și frig
în izbăvitoare unde,
vei plăti prețul neprețuit …”
De atunci strig din adâncuri,
strig
și nimeni nu aude,
stelele sunt departe
în ceruri sparte
și doar ecoul răspunde,
doar ecoul e viu…
Har Ție, Doamne, că-l scriu!

PRO

R-ul mârâie:
„Te-am avertizat!
Se-nvârte cheia sensului
într-o broască de timp
uzat...ab/uzat...”
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poesis

Eu sunt poetul acestui timp.
Eu îmi fac veacul printre vulpile parlamentare
și crocodilii din Guvern, care după atâtea proteste
au găsit, în fine, o rețetă mai ieftină
pentru supa săracului.
Eu sunt poetul care aleargă pe străzi
ca să alunge întunericul.
Deja se aude că reprezentantul Guvernului,
Kalașnikov,
va negocia cu Revolta și că în semn de prietenie
o va săruta drept în frunte.

Dar de ce îți spun eu ție toate acestea, prințesa mea,
floarea mea de cireș, cireașa mea?
Mai bine mută-ți cuibul în brațele mele,
prințesa mea, cireașa mea.
Mai bine încireșește-mă!

eu Sunt Poetul…

Eu sunt poetul florii de cireș.
Și al copilăriei care îți pune ție, prințesă,
cireșe la urechi…

Eu mă scol cu noaptea în cap, cu stelele în cap,
ca să gonesc de pe străzi întunericul.
Eu îmi fac veacul printre lepre și sfinți,
printre gulerele albe din Guvern,
care de la o vreme s-au îmbrăcat în zeghe.

Eu sunt poetul acestui veac,
al acestei democrații purulente,
care își numără în fiecare zi
bolnavii de cancer în ultimă fază din spitale,
handicapații abandonați,
dependenții de insulină rămași fără ser
sau tinerii arși. Firește, nu este nimeni vinovat
pentru asta, aleșii noștri au reușit și anul acesta
să organizeze mici petreceri cu votanții lor,
la iarbă verde, și să ofere prostimii roșii mici și bere,
mita electorală tradițională. Aleșii noștri roșii.

Altfel, ei își plimbă simțul de răspundere
prin Dubai, prin insule sau pe unde își pot îngriji ei
mai bine sufletul; sufletul lor guvernamental
sau sufletul lor parlamentar,
această entitate devenită politică, ce te face să crezi
că Dumnezeu i-a părăsit cu totul.
Sunt mândru că sunt român, învață copiii
încă de mici la școală, sunt mândru…

Eu sunt poetul acestui veac.
Tricolorul meu este scris noaptea, în Piața Victoriei,
de celularele tinerilor demonstranți,
dacă nu chiar de celulele lor luminoase.

PRO

Desigur, # rezist! este prea puțin,
tricolorul trebuie întins pe toate străzile
și în toate orașele.
Acesta este tricolorul!
Cel scris de inimile tinere!
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25 04 2018

niciun Semn De lA tine

Pentru Ali

Nu mai am niciun semn de la tine –
câmpia nu mai dă rod,
bolta nu mai dă stea...
Fac dragoste cu arsul câmpiei,
dinspre adânc - numai cu bezna,
în depărtare sunt iubitul capcanei...

Car pietre pentru alte îndoieli –
și de la pietre mi se usucă mâinile,
car lănci pentru alte războaie –
și fiecare lance vorbește limba mai multor morți...
Nu mai am niciun semn de la tine –
câmpia nu mai dă rod,
bolta nu mai dă stea,
cerul de mine se leapădă...

toAmnă

Plimbare aiurea pe străzi.
Pe sub lumina leneșă a toamnei,
printre frunzele galbene
căzute peste tine din cer.

O gălăgie de copii intră la muzeul
cu păsări împăiate,
două fete aleargă de mână țipând.
În parc, bătrânii joacă șah.

Și tu pe unde naiba mai umbli?
Pe unde îți mai vinzi minunea?
Și făptura de aer și pletele
rupte din rugina ultimei toamne?
Pe unde îți mai vinzi
picioarele lungi și de piersică?
Și gureșele vrăbii de sub bluză?
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Pe unde naiba mai umbli?
Te mai pot auzi? Te mai pot vedea?
Te mai pot gusta?
Vezi, sufletul meu, peste toate,
este mai mare ca lumea...
Numai tu ai rămas într-o noapte
care-și ascunde minunea.

Și iarăși ploaia de frunze galbene
și fetele care aleargă de mână țipând și râzând.
Dar tu pe unde îți mai vinzi văzduhul?
Te mai pot auzi? Te mai pot vedea?
Te mai pot gusta?

mutAŢiA

Noapte, ascunde-te în beznele tale!
Pleacă de lângă mine!
Dă drumul zilei din beciurile tale
și las-o să alerge pe străzi,
așa cum aleargă tinerii îndrăgostiți.

Noapte, întoarce-te în pământ!
Deja femeile tinere iau în piept dimineața,
iar clinchetele vrăbiilor
mă scot afară din casă.

Focule, vino cu mine!
Copilul care mai ieri sărea gardul în curtea cireșului
nu se mai vede în bărbatul de azi,
tânărul care mai ieri fugea
seară de seară în lună cu prințesa lui,
își face acum rondul de noapte
singur și în plină zi…

Focule, vino cu mine!
Eu sunt omul care a văzut întunericul,
sunt câinele care a văzut curcubeul. –
Aceasta este mutația care va salva
specia mea lătrătoare,
vezi, nu degeaba am căutat eu în stele până acum,
nu degeaba am urnit roata înțelepciunii la Benares,
în Crângul Gazelelor, și mi-am scris pe trup
toate semnele magice ale călătoriei mele, focule,
eu întotdeauna am trecut repede strada
dintre viziunea clasică și viziunea modernă, vezi,
aceasta este mutația care va salva lumea!

Focule, vino cu mine!
Cine fură cireșe din Paradis aduce Paradisul în oraș,
cine fuge seară de seară în lună cu prințesa lui
coboară luna pe pământ.
Vezi, în țara care a uitat să vorbească
poetul are întotdeauna ceva de spus!

Focule, vino cu mine!
Lipsa de viitor a acestei clipe își strigă drepturile.
Crocodilii democrației noastre color,
care înoată liniștiți
prin apa imunității lor parlamentare,
care se strecoară de fiecare dată nevăzuți
printre degetele împietrite ale Justiției,
au scos din nou lumea în stradă.
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Focule, vino cu mine!
Noapte, ascunde-te în beznele tale!

Ziua deja a dat năvală pe străzi.
Inima mea este inima miilor de tineri
care au ieșit în stradă.
Focule, vino cu mine!
29 iunie 2018

PrinŢeSA Din mAhAlAuA SingurătăŢii
Denisei

Ea este prințesa din mahalaua singurătății,
în care îmi fac veacul. În care îmi fac
veacul acestei singurătăți cu prințesă.

Ea este negresa abia coborâtă din ceașca de cafea,
negresa pe care nu am reușit nici cel puțin să o gust.
Firește, în brațele ei nu am locuit niciodată,
în gândurile ei dulci-amare, niciodată.

Ea are gura roșie; are gura în flăcări.
Uneori, ea aruncă întunericul peste mine, seara,
când o aștept să treacă pe Strada Mare a iluziilor
mele;
a iluziilor mele, pierdute cu toate la întâlnirea cu ea.
În brațele ei nu am locuit niciodată,
în gândurile ei dulci-amare, niciodată.

Ea este amurgul violet în care rătăcesc
de mai multă vreme.
Rătăcirea mea este desigur violetă,
gândurile mele sunt violete,
tabloul pe care îl compun alături de ea
este un tablou violet.
Desigur, tabloul în care am locuit cu ea
este unul de-a dreptul suprarealist,
de vreme ce noi chiar am putut să fim o clipă alături;
și tot el este un tablou realist, mi-am spus,
de vreme ce clipa aceea s-a și pierdut în neant…
O iau de mână și mi se pare că ea este un poem
pe care l-am scris chiar eu, că ea este făcută
chiar din cuvintele mele în flăcări.
Ea este poemul pe care l-am scris cu zăpăcitele de
vrăbii
și cu florile de cireș. Vezi, florile de cireș
deja ți-au făcut public surâsul.
Dar în brațele cireșului eu nu am locuit niciodată,
în ciripitul vrăbiilor, – niciodată.

De fapt, cu prințesa-cireașă nu poți să îți faci niciun
vis,
lângă ea nu poți fi sigur de nimic. Singura mea certitudine
este văzduhul care îmi dă năvală în piept, seara,
când treci pe Strada Mare a iluziilor mele color
și dai foc întunericului în care te aștept.
Da, cu o singură privire tu dai foc întunericului.
Afurisenie!
PRO

poesis
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Florea Burtan
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Dacă mi-ar sta în putere, le-aş da foc,
Sub ochii mulţimii, în piaţa de flori,
Dar îmi e teamă să nu mă sufoc
Şi să mă acopăr, iubito, de nori.
Cineva a pus munţi de frig între noi,
Cineva a ferecat obsedanta intrare.
Tristeţea provoacă fantomatice ploi,
Îmi citeşte o îngălbenită scrisoare.

Au trecut destui ani de când ai plecat,
Chiar şi de mine mi se face dor câteodată.
Aşteptarea, în alt anotimp s-a mutat,
Stă la taifas cu o amintire îngândurată.

Cumpăr sentimente la un preţ de nimic,
Unele sunt fierbinţi, altele – seci şi uscate.
Doar tu, iubito, poţi face întunericul mic,
Să nu simt când îmi înfige cuţitul în spate…

ScoAtereA Din rânD

Au venit zidarii să mă zidească.
Au venit să mă scoată din rând.
Groapa cu var e demult pregătită,
Frunzele cad, îndoite de vânt.
Îi aud tropăind pe treptele sparte,
Fericiţi şi duhnind a rachiu.
Ei sunt purtătorii de moarte,
Spaima ochiului înlăcrimat şi viu.

Şi câinii-au venit, gata de pradă,
Au privirile triste, par rugători,
Le e milă de mine, nu vor să vadă
Cum trupul mi se umple de nori.

Mulţimea, iată, mă copleşeşte
Şi mă împinge, tăcută, la zid.
Vestitorul, şi el, va veni, pe muteşte:
Indiferent, plictisit şi perfid.

Le deschid uşa şi îmi e teamă
De chipul lor aspru şi posomorât,
Şi, într-o clipă, fără să mă bage în seamă,
Îmi aruncă, zâmbind, laţul de gât.

Pe StrADA urAnuS

Cumpăr sentimente la mâna a doua,
Poate aşa voi fi mai bogat.
Pe Strada Uranus a ruginit roua,
Singurătatea îşi răsfaţă chipul fardat.

PRO

Tăcerile tale sunt aspre şi reci,
Parcă le-ai ţinut înadins în zăpadă,
Mă însoţesc, resemnate, când treci,
Nici când dorm nu vor să mă vadă.
SAECULUM 7-8/2018

cuşcA iluziei

M-am retras în cuşca iluziei,
Să am libertatea de a visa,
Aici, nu voi îmbătrâni niciodată,
De aici, doar murind se poate pleca.

Nu am nevoie de apă şi nici
De o bucată de pâine sau câţiva bani,
Îmi e de-ajuns această lacrimă,
În care să pot locui o mie de ani.
Privirile tale nu mă mai caută,
Oraşul e înrămat în palidă ceaţă,
La uşa mea, în loc de scrisori,
Poştaşul aduce lespezi de gheaţă.

Cineva mă îndeamnă: ai grijă de tine!
Îmi numără rănile, le unge cu flori,
Să rămână întregi, să mă simt bine,
Când voi fi copleşit în ninsori.

Aici niciodată nu se face târziu,
Zilele stau pe loc – râu îngheţat,
Totuşi, îmi e teamă ca nu cumva
Fiara din mine să iasă, pe străzi, la prădat…

Îngerii ScriAu Poezii

Ea îşi purta frumuseţea ca pe o spadă,
Umbra ei tăia pârtii fierbinţi prin ogradă,
Pe gura ei înfloreau ademenitoare cuvinte
Despre clipa când va curge, în mine, cuminte.
De jur-împrejur adiau mii de păsări, zburând,
Roua văzduhului se aşternea pe pământ.
Nici nu mai ştiu dacă era iarnă sau vară,
Duhul ei răzbătea, suveran, în afară.
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Mă dureau ochii de atâta mirare,
Frumuseţea ei pulsa vie şi răbdătoare,
Mă lăsam ocrotit de mâinile ei fremătând
În mâinile mele spălate de stele şi vânt.

Mi-era sete şi dor, semănam cu un mire
Zidit, în noaptea nunţii, într-un flaut subţire.
O mie de vieţi aş fi stat cu ea la taifas,
Cercetându-i sufletul, negrăbit şi fără popas.
Nimeni nu avea habar despre spre noi,
Nu îi păsa că împărţeam tot raiul la doi,
Frumuseţea ei n-avea somn, nici hotar,
Despre ea, îngerii scriau poezii, la ziar…

DAcă Dumnezeu Ar veni…

Dacă Dumnezeu ar veni, într-o seară,
Dacă Dumnezeu ar zăbovi pe pământ,
L-aş implora să nu mă mai doară
Trupului tău dezbrăcat şi flămând.
M-aş lăsa răstignit, mi-aş da foc
Pe un rug înălţat în zăpadă,
Unde doar pentru mine este un loc
Şi pentru orbii pedepsiţi să mă vadă.

Dacă Dumnezeu ar veni, de-ar veni
Cu toţii îngerii lui, aş pune de-o oaste,
Să plec la război, prin zări fumurii,
Cu dorul de tine înfipt între coaste.

Aş străbate pustiuri, şi mări aş străbate,
În armură de lacrimi, cu tine în gând,
Aş încheia, glorios, nesfârşite tratate,
Ţi-aş aduce podoabe şi sclavi îndurând…
De pază ţi-aş sta, supus şi mereu,
Ţi-aş întocmi aripi, din rouă şi flori,
Dar, vezi şi tu?, plictisit, Dumnezeu
Numără stelele, piaptănă nori…

Una – devreme, alta – nepermis de târzie,
Numai dragostea mea pentru tine
Rămâne tânără, ca o retuşată fotografie…

FereStrele Au orBit

Când două cuvinte se ceartă, nu mai e pace.
Cu inimile noastre se întâmplă, iubito, la fel.
Dragostea mea pentru tine rabdă şi tace,
Îşi leagănă chipul într-un vechi carusel.
Demultul s-a cuminţit, abia mai respiră,
Ferestrele au orbit de atâta uitat.
În palmele mele şi nimicul transpiră,
Distanţa dintre noi s-a mărit, a crăpat.

Cu o floare la butonieră trec ultimele sărbători,
Trece un mire către o nuntă păgână.
Din trenul de noapte coboară nevăzuţi călători,
Dorul de tine sapă în cer o fântână.
Cândva, îţi zideam, din miresme, o casă.
Cândva, trupul tău era subţirel şi divin,
Chiar şi moartea părea obsedant de frumoasă,
Se răsfăţa în răcoare dalbă de crin.
Acum, toate lucrurile mi se par inutile,
Le rânduiesc, fără rost, le dau foc.
Cât mai am de-ndurat? Doar câteva zile,
Nisipul din clepsidră a ajuns la soroc…

iuBitA mă ADemeneşte

De ce ţii în palme o flacără? Ce faci cu ea?
Trupul meu luminează, abia te mai poate răbda.
Despre el, vei scrie, cândva, un poem răzvrătit,
Pentru el, vei da vamă un crâng înflorit.

cuvintele Au Două FeŢe

Primitor îţi e somnul în care, răvăşită, cobor,
Ca un duh, ca o pasăre amăgită de zbor!
Trupul meu te pândeşte, năucit de alint,
Setea mea bea răcoare din pahare de-argint.

Ca să nu pleci, uite, ţi-am devenit prag
Şi fereastră, prin care, oricând, să priveşti.
Chiar şi străinul din mine te ademeneşte,
Îţi recită poeme, inventează poveşti.

Ia-mă în braţele tale, răbdător de cuminţi,
Uite, sânii mei te respiră, tăcuţi şi fierbinţi,
Gura mea e de miere torturată de flori,
Coapsele – line, umerii – bolnavi de splendori.

Câteodată, dispare şi soarele dintre noi,
Şi vine tristeţea, îşi caută loc,
Şi bate a iarnă în sentimentele noastre,
Lemnele îngheaţă, rezemate de foc.

Cuvintele au permanent două feţe,
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Tu eşti mirele meu, iubitul promis,
Trăitor într-o lacrimă, şi acolo închis,
Să nu fugi la alt prag, să nu pleci,
Paznic să-mi fii, la margini de crâng şi poteci.

Sunt toată un rug ce nu se va stinge,
Ploi şi zăpezi, niciodată nu-l vor atinge.
Despre el vei scrie, cândva, un poem răzvrătit,
Pentru el vei da vamă un crâng înflorit…

PRO

Peste ziua de azi a înfrunzit chipul tău.
Peste ziua de mâine se vor aşterne zăpezi.
Frumuseţea ta mereu îşi schimbă culoarea,
Îi e teamă ca nu cumva să mă pierzi.
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Zaira Samharadze

O lumină dăruită lumii
Care înseamnă povestea mea.

poesis

La izvorul dorințelor
De-o viață îmi caut drumul
Și încerc, ce bine pot să strig!
Încearcă și tu!

răDăcinile teiului lumineAză În verDe

Strigătul munŢilor

Stau pe ruinele bisericii
Și privesc poienile deschise.
Câinele se gudură.
Sunt singură ca de obicei.
Oare cunosc prețul singurătății?
Ruinele îmi vorbesc despre sacrificii omenești,
Pietrele vuiesc...
Să fie oare semn rău?
Fără dușman nu există război,
Dar unde e dușmanul nostru?
Ruinele tac.
Mă ridic și caut cărarea spre vârf,
Un urcuș și un coborâș –
Bineînțeles că aleg urcușul.
Sui tot mai sus, unde soarele bate puternic,
Dar acolo e ceață și aerul greu de respirat.
O, munte, încălzește-mi sufletul,
Ajută-mă să rostesc iar cuvinte de iubire,
Pământul să fie iar în sărbătoare,
Încunună-te cu laurii Libertății, ai Victoriei.

o lumină Dăruită lumii

Am împărțit timpul totdeauna la doi.
Cu el visele pot zbura,
Se pot contopi cu poezia:
Ziua numai astfel știe să fie plină,
Nerisipită în bucăți.

PRO

Merg printre taine,
Cu mine să mă întâlnesc
La răscruce de destin.
A fost și este în Dumnezeul din mine
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Ieri credeam că lumina este eternă,
Că ziua aduce noaptea și întunericul ziua,
Dar unde duc toate acestea?
Ce se întâmplă cu noaptea, cu întunericul?
Vreau să ajung la izvoarele părăsite,
Să cuprind poienile sihastre:
Și dacă voi găsi ce caut,
Te voi chema la piatra de temelie
Și voi povesti copiilor adormiți
Pe cergi de ierburi,
Până se vor trezi, la cântatul cocoșilor.
Sub noi este pământul
Unde ne ducem toți,
Dar sus, sufletele noastre
Deschid tot ce ne-a închis suferința.
Zâmbește cel nevăzut de noi.
Să nu fim îngenuncheați…
E toamnă,
Rădăcinile teiului luminează în verde.

o Să vin eu lA tine

Vreau să mai rămâi acolo, să nu dispari,
Să veghezi locul unde am auzit că moare primăvara.
Eu nu mai știu unde începe și unde se termină poiana.
De aici nu pot să cuceresc drumul care mă așteaptă.
Cred că tot eu voi veni la tine, fiindcă tu nu mă chemi.
O să mă îmbrac și înarmată am să merg pe drumul
De mine știut, unde a iarbă miroase și o să mă pierd.
În bisericuța albă pe care o voi întâlni,
O să sărut florile târzii și, vai,
Mă tem să nu ne înmormânteze cerul pe amândoi.
Așa că te rog, nu porni spre mine,
Vin eu la tine și poate, împreună, o să salvăm
Primăvara.

De DrAgoSte

Pe nisipul pârjolit de soare
Am scris numele tău,
Atunci când șopteam tainic frunzelor.
Am îngropat prima scrisoare-n nisip,
Dar vântul a dus-o departe,
Iar când după multă vreme am găsit-o,
Hârtia era albă ca în prima zi.
161

poesis

Ion Roşioru

urmA Să-mi FAci DeStinul roB

Prezicătoarea unguroaică a aruncat un crai pe geam:
Mă-ntreb dacă nu-s eu acela ce seara-n braţe îţi cădeam!
Prezicătoarea unguroaică a spart o ceaşcă de cafea:
Înclin să cred că-i cea în care iubirea mea ţi-o desluşea!
Prezicătoarea unguroaică a fost prădată de ghioc:
Cu siguranţă că-i acela în care-ţi apăream noroc!

Prezicătoarea unguroaică i-a dat hulubului un bob:
E cel zăbavă după care urma să-mi faci destinul rob!

Într-un târziu vA triumFA
nu S-A mAi năScut

De Sânziene-n stepa arsă dereaua toată-i un tumult:
Ţiganca-n stare să-mi desfacă iubirea a murit de mult!
Cu ochi de rouă morţii tineri prin ziduri să privească
pot:
Ţiganca-n stare să-mi desfacă iubirea a murit de tot!

Sub paşii inocenţi se iscă un drum etern spre paradis:
Ţiganca-n stare să-mi desfacă iubirea a pierit în vis!

Fereastra dată la o parte arată zilnic altceva:
Am doar o şansă dintr-o mie să intru în privirea ta!
Destinul îşi opreşte trenul în gări ce nu vor exista:
Că eşti pe unul din peroane de ce m-aş iluziona?

Lumina încă neaprinsă se va fi-ntors în cer deja:
E inutil să sper că-n templu-i o să m-aştepte Zeul Ra!
Fântâna nesăpată plânge mereu sub paşii altcuiva:
Pustiul care-mi dă târcoale într-un târziu va triumfa!

Chemarea lungă şi-o amână strategic clopotul de lut:
Ţiganca-n stare să-mi desfacă iubirea nu s-a mai născut!

tot ce-mi DoreSc Întru lumină...

Pe domnişoara-nvăţătoare o supără pantoful stâng:
Tot ce-mi doresc privindu-i mersul ar fi ca-n locul ei să
plâng!

Pe domnişoara-nvăţătoare o supără nestinsu-i dor:
Tot ce-mi doresc ar fi pe hornu-i ca Zburător să mă
cobor!

Pe domnişoara-nvăţătoare o supără destinu-avar:
Tot ce-mi doresc ar fi ca astăzi s-o văd condusă la
altar!
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Onisim Colta - Tricou cu cimbru
PRO

Pe domnişoara-nvăţătoare o supără prezentul vid:
Tot ce-mi doresc întru lumină ar fi să-i fiu noroc avid!
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Nicoleta Stăvărache
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Cine şti tu? Eu, cine mai sunt?
De ce ne-am cunoscut atât de târziu
Locuim în două lumi diferite,
Despre care nu îndrăznesc să mai scriu.
Mă asemăn ţie, poet rebel,
Deşi suntem disperat de străini.
Chipul tău stă închis într-o carte,
Am meu - într-o grădină de crini.

AutoPortret

Îmi răsfoiesc amintirile
Abandonate demult în sertare,
Le mângâi şi le rânduiesc
După sentimente şi după culoare.

vom StrăBAte

Potcoveşte caii tinereţii cu jar,
Cu dorul de drum din sufletul meu.
Vom străbate, amândoi, lumi de cleştar,
Ademeniţi de un nevăzut curcubeu.
Uite, clipele sunt atât de albastre!
Tu eşti la un zbor de privirile mele,
Lasă-te ademenit de promisa călătorie,
Pregăteşte caii, scaldă-i în stele…

migrenă

Parcă băusem toată noaptea,
Drumul părea nesfârşit,
Vedeam cum un felinar cosmic
Îmi număra paşii, puţin obosit.

Mă sprijineam de aerul rece,
Nu ştiam unde îmi va fi dat să ajung,
Întunericul alerga după mine,
Ca un lup bătrân şi nătâng.

Deodată, a apărut cel visat:
Mirele meu cu trupul de ceară,
I-am arătat drumul, iar el
A implorat visul să nu mă mai doară…

PRO
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Unele sunt fericite, altele triste,
Unele, pline răni, altele – vindecate,
Seamănă cu sufletul meu,
Cu viaţa trăită pe jumătate.

locuieSc Într-o lAcrimă

De ieri, s-a făcut toamnă în inima mea,
Clipele s-au umplut de rugină,
Vântul spulberă liniştea apelor,
Iubitul meu a uitat să mai vină.
Tristeţea îmi piaptănă pletele reci,
Cu palmele sale catifelate,
Mă descoase pe cine aştept
Şi de ce am privirile îngândurate.

E toamnă, locuiesc într-o lacrimă,
Mă acopăr cu ţipătul unui cocor,
Şterg rugina de pe clipe şi arbori,
Undeva se aude căzând un zăvor…

PoAte tu nu exişti

Îmi răscolesc visele, nu te găsesc:
Poate nu te-am visat niciodată,
Poate am visat o fântână plângând,
Arsă de sete, aici, lângă poartă.
Poate că tu nici nu exişti,
Adâncul din mine e plin de zăpadă,
Cel pe care, cândva, l-am iubit,
Nu mai are timp să mă vadă.
Uite, braţele mele încă te strigă,
Gura mea aşteaptă s-o bei,
Singurătatea răsfoieşte o carte,
Drumul s-a umplut de polei…
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Constanţa Popescu

Bijutierul timPului

Aş pleca înaintea ploii...
ea mă curăţă de păcate
şi n-aş vrea să trişez,
în faţa judecăţii supreme.
Sunt insignele mele pătrunse în carne,
cicatricile le acopăr cu dimineţile rămase
şi mă asigur că paşii
îi fac pe ultima cărare albită cu lacrimi.
Anotimpurile conjugate
la mai mult ca perfect,
îmi arată clepsidra spartă.
Eu, bijutierul timpului
culeg mărgăritare, printre tristeţi
presar speranţa
şi în tăcere mă caţăr pe dealul Golgotei.

ABAtere zero

Păşesc pe urmele lor cu evlavie,
amprentele cui, pe dalele timpului?
Câţi călători îmbrăcaţi cu haina de vise
au potrivit pasul pe stânca poleită
cu amăgirea zborului?
Culegătorii de rouă construiesc
zmeie din hârtie glacee,
o copilărie pierdută, gonită
de trapul printre obstacole...
Spre unde? Spre niciunde.
O adiere la margine de timp
spre orice, unde toate sunt la fel
doar eu şi tu
ne abatem din drum
şi potrivim cuvintele cu care facem o hartă
cu desenul inimii bolnave.
Maşina timpului repară totul
şi-mi decolorează rochiţa de vară,
pe umerii mei simt deja

Constanţa Popescu (6.V.1956, Răzvad, Dâmboviţa),
membră a Societăţii Scriitorilor Târgovişteni (2014), a publicat
în diverse reviste, în câteva antologii şi volumele Capcana cuvintelor (2013), Lacrimi rescrise (2015).
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călătorii fără vârstă aliniaţi la start.

zâmBet În gene

Scriu pentru cei care
şi-au pierdut dimineţile prin gânduri,
negăsind porţile deschise
spre drumul cu fereastra la soare.
Am propuneri pentru călătoria
fără rucsac şi busolă,
doar inima rotundă şi zâmbet în gene.
Amintiri lăsate la uşă,
neputinţele abandonate,
bucuria că mai suntem pe drum...
fiecare pas, o treaptă,
o luptă.
Dă-mi mâna ta să acopăr
noaptea care se apropie
să-mi fure speranţa
şi paginile goale din ierbar!

un AnotimP cu AlBe cuvinte

Se anunţă eclipsă,
una mare, acoperitoare.
În librării se vând reţete
de supravieţuire.
Printre foile cu arogante pretenţii,
impostură şi tupeu, publicitatea agresivă.
Cărţile smerite şi pline de praf,
cu poezia în cuvânt se usucă...
Pune mamă ştergarul alb pe masă,
am oaspeţi şi vreau să le servesc iubirea
pe taler de argint, să strălucească,
să lumineze cărările.
Nimeni nu va mai putea spune
că ştie cum este să deschizi uşa sufetului gol
de simţire fără îmbrăţişarea aia...
Regăsim file albe,
cărţi moarte în vâlvătaia zilelor care ne rămân.
Cenuşă, întuneric şi durere, un anotimp
care dă cu viaţa de-a dura...
eu, un spectator desperecheat sunt trist...

Să cânte BAch

O să fac un denunţ:
cineva a spart sertarele inimii mele
şi a lăsat loc Nimicului.
S-a furişat apoi în alte pătrate lumi,
a mea rotundă şi vulnerabilă pompă de circulaţie,
acum, o cutie fără rezonanţă,
tresare străină, în sanatoriul fără medici.
Cum s-o mai recunoşti?
Zile, nopţi, amintiri, nişte frunze uscate
să-i ţină de somn.
Să cânte Bach!
O linişte mare, pe care s-o pictez
cu fluturi şi galbene frunze...
La meteo se anunţă potop,
poate o să cureţe locul de toate amprentele
şi nu se va mai ancheta delictul iubirii...
PRO
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Niculae Gheran
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Mari îți sunt minunile Tale, Doamne, dar și încâlcite
cărările. „Crede și nu cerceta” – zice pravila. De crezut,
cred, dar uneori mă mai și-ntreb, chiar dacă greșesc în
socoteli, că doar Tu, Doamne, ești făr’ de păcat. Că în
planurile sacre, Dumnezeu l-a făptuit mai întâi pe bărbat, înțeleg, poate unde l-a croit după chipul și asemănarea Lui (lucru important de reținut, că Împăratul
Cerului și al Pământului e bărbat, nu muiere). Că din
coasta lui Adam a modelat-o apoi pe Eva, încerc să pricep, întrucât, în bunătatea Lui, s-o fi gândit că-i plictisitor să umble omul de unul singur prin grădina raiului, să
n-aibă cu cine schimba o vorbuliță, să se contrazică, ba
chiar să se și certe, că d-aia i-a lăsat și ei gură – și ce
gură –, nu de alta, dar să aibă parte și de bucuria împăcării, că de nicăieri nu rezultă că mângâierile și sărutările le-ar fi fost interzise. De ce însă a preferat să-i
rupă bărbatului o coastă nu mi-e totuși clar, atâta timp
cât mai erau și alte membre anatomice, scutindu-l astfel
și de păcatul originar. Mă rog, treaba asta cu coasta, la
urma urmei, e complicată și mă depășește. Ceea ce nu
pricep însă defel e de ce i-a alungat din rai, c-au mușcat
din „mărul oprit”, formulă metaforică, fiind vorba de fructul Evei, mascat cu discreție să-i mărească misterul,
pată de culoare la care urmașele dânsei renunță cu
ușurință, precum găinile cu gâtul golaș, mâncat de păduchi. După mine, ghinionul făptașilor n-a fost interdicția
în sine a folosirii mărului, ci ruperii sigiliului pus sub
codița fructului. Graba strică treaba. Ghinion – vorba lui
Iohannis –, că la vremea respectivă încă nu se descoperise acul de cusut și-un firicel de catgut, căci croitoria
i-ar fi permis fetei să fie mușcată de câte ori poftește,
s-aibă parte de multe repetiții, ca la teatru, înaintea marii
premiere, când – de obicei la țară –, mireasa are onoarea de a juca cearceaful cinstei sângerate, la ciorba de
potroace. Atunci se strigă și darul „debutului”, premiul
marelui spectacol – implicit al trecutelor transpirații taSAECULUM 7-8/2018

cite, făcute pe gratis – fiecare ginerică având parte de
fecioara lui, să aibă garanția bunei guvernări. De unde
și zicala latinească: „Repetitio est mater studiorum” –
potrivită și româncelor noastre care repede au priceput
că repetițiile sunt baza învățăturii.
Mă întreb însă fără răspuns cu ce-au greșit bieții
stră-stră-bunici, dacă însuși Creatorul Văzutelor și Nevăzutelor îi înzestrase cu armamentul din dotare, propriu unei tehnologii plăcute, adaptate reproducerii
umane. Unde pui că erau nevoiți să umble forfota prin
rai goi pușcă. Ș-apoi ce vină avea Eva? Pușcă-pușcă,
dar cu ce greșea biata femeie că fusese înzestrată cu
o țintă mai aparte, mascată capilar, demiurgică, în stare,
la rându-i, să nască viață? Goală pușcă, dar să nu-l fi
lăsat pe Adam să umble cu pistolul la brâu, adică la vedere. Măcar să-i fi luat gloanțele, că în rest ar fi găsit ei
o limbă comună să se înțeleagă.
Ca să nu-i condamne la moarte – lăsându-i să trăiască pe Pământ din sudoarea frunții lor –, s-a mai dat
vina pe Șarpe, care, vezi matale, ar fi momit-o pe Eva
să muște din mărul lui Adam, nicidecum ca el să se fi
înfruptat din fructăria dânsei, deși mingea era în terenul
ei. Nu mai întreb ce căuta Șarpele în Rai, unde nu este
durere, întristare nici suspin, nicidecum „suspiciuni rezonabile”, mișmașuri à la DNA. Vezi, Mărite Doamne,
că de nu ridica Eva coada, rămânea sigilată până în
ziua de azi. Spre bucuria cui și la ce folos? Că urmași,
îngerași, dragii mamii copilași, nema! Ș-apoi, ce coadă
să ridice Eva? De unde coadă? C-astea au apărut mult
mai târziu, după 23 August ’44, ziua eliberării de sub
jugul fascist, odată cu dispariția de pe piață a cărnii de
porc și de vită, înlocuită cu doi pui sfrijiți la pungă, de li
se ziceau „frații Petreuș”.
Treabă încurcată, după care vina o fi, n-o fi a mea,
a ta, a lor, a noastră, a tuturor, c-am ajuns să ne scoatem ochii unul altuia, convinși fiecare că dreptatea e
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doar a lui.
Am citit cândva o carte – nici nu mai știu cine-i autorul –, cum după un dric mergeau cândva cinci bărbați
îndoliați. Cerniți, fiecare pășea agale în urma carului
mortuar, judecându-se în gând, dar și imputând răposatei câte și mai câte:
Un bărbat impozabil:
– O s-o am pe conștiință toată viață. Om căsătorit, o
luasem fecioară de lângă părinți, cu gândul să divorțez
de-o baborniță, cu zece ani mai mare decât mine. Fata,
cu 15 ani mai mică, nu știa că-s însurat. Am părăsit-o
ca pe-o zdreanță din cauza babetei, de fapt a banilor
ei, când a pus niște șmecherași să mă urmărească, să
descopere pe unde mă aciuiesc când dispar de-acasă.
Dilema: ce s-aleg? Banii sau dragostea? Banii, ’tu-i
mama mă-sii, că ei sunt ochii dracului. Ș-acum,
iartă-mă, Doamne, ia dragostea de unde nu-i.
Altul:
– Ai crăpat, curva dracului. Te-ai întins cu mine până
m-ai adus în sapă de lemn. Din ditamai comersant,
dulău de rasă, ajunsei maidanez. Cât mi-au mers prăvăliile, cu vad și mare dever, nu te-a supărat că sărisem
de 62 de ani, că, din când în când, mai dam și rateuri,
nu-mi pornea mașinăria la cheie. Vârsta nu te deranja,
târfă, că banii-ți luaseră ochii.
Un student:
– Doamne, ce suflet. S-a dus la îngerii ei, stea între
stele. Doar ea m-a împins să urmez facultatea. Ea mi-a
fost sprijin și iubire. Peste un an, terminam medicina,
să ne căsătorim și-n acte.
Medicul de familie:
– De ce-o fi crăpat, Dumnezeule, habar n-am. Mai
mult de inimă rea, fiindcă nicio analiză de laborator nu
era îngrijorătoare. Se îndrăgostise ca o nebună de mine
și-și cheltuia banii la policlinică, mai mult să mă vadă.
Mare ți-e grădina Ta, Doamne. Să se fi sinucis? Habar
n-am!
Administratorul de bloc:
– Rară femeie! Dumnezeu s-o ierte. Dar ce să ierte?
Că femeie mai curată, mai bună și statornică la suflet
n-am văzut. Sfântă, nu altceva. Nu murea careva din
bloc fără să nu dea bani de-o coroană sau, de era mai
sărac, să nu-i întindă o mână de-ajutor. Lasă că o ducea
și buzunarul, că se vorbea că moștenise de la ta-su
avere-avere, nu glumă, de-și permitea să trăiască pe
picior mare. Unde pui că și unchii mai bătrâni ce-i călca
pragu’ era cu stare, pasă-mi-te unde – zicea ea –
n-avea copii și dorea să nu fie singuri la bătrânețe, cine
să-i moștenească. Dar din dar se face rai, că și dânsa
era miloasă cu băiatu’ ăla mai aproape de vârsta ei, altminteri gospodar, că-i bătea covoarele și-l mâna la cumpărături (cred că era și ceva între ei, că de potrivit se
cam potrivea).
Să tot te-ntrebi: cine pe cine îngroapă? Drac sau
înger? Cine a murit și un’ se duce: în împărăția Domnului sau în iadul Satanei? De n-o fi și p-acolo vreo scăl166

dătoare unde, ca pe pământ, te mai speli de păcate, te
scuturi de păduchi, mergând de-a bușilea, târâș-grăpiș,
când în car, când în căruță.
Nu-i ușor să fii femeie. Meserie grea, de regulă păguboasă, deși la început, promițătoare, chiar rentabilă.
Fiecare se descurcă cum poate, după puterea minții și
aspectul trupului, ca să nu spun moacă și noroc, cu ce
i-a dat Dumnezeu din naștere. Sexul a fost și a rămas
în floare. Ca la piață: legea cererii și a ofertei își spune
cuvântul. Zi-mi cum arăți, ca să spun ce baftă ai. Și asta
pentru că mai totdeauna, majoritatea bărbaților nu ostenesc să te vadă la ce mai ești bună, cât te duce capul,
dacă ai sau nu caracter, de aur sau gablonz, calități permanente, cu care rămâi, nu care dispar, odată cu trecerea anilor. De aici graba febrilă de sex, opusă ofertei
la căsătorii, ceea ce face ca majoritatea femeilor să se
plieze la comerțul cu de-amănuntul, de zi și de noapte,
după sezon, pe gratis sau pe bani, la granița sfântă a
toleranței, recunoscută drept cea mai veche profesie din
lume, alături de sora ei geamănă, Politica, aparent mai
nobilă, dar mai otrăvită decât sida. Depinde de locul
unde le practici pe amândouă și, mai ales, cum le
denumești, nu ca bordel, lupanar sau tractir, ci ca partide, cluburi sau practici medicale, precum varietățile
„masajului”, oponente ale discursului electoral. Totul depinde de limbaj și tupeu. În Thailanda, de pildă, teoretic
prostituția e interzisă, dar nu și arta masajului, răsfăț al
trupului de a se face înțeles peste toate meridianele,
fără a-ți minți clienții și a da lipsă la cântar. Ai, dai, n-ai,
rămâi pe frai. Mai mult, acolo îți poți cumpăra o nevastă
de fecioară, cu 20 000 de dolari, cu condiția s-o poți
întreține, având grijă și de bieții socri, dacă la bătrânețe
nu mai pot munci și n-au stare, că pensie canci. Ai bani,
ții muierea acasă, n-ai money, femeia se descurcă cum
poate. Comerțul e în floare și în privința toleranței. După
cum spuneam, chiar și virginitatea se vinde, adesea și
„en détail”. Bani să ai, fiindcă chiar și ipotetic îți poți
scoate pârleala de suflet și trup, cu iubirea dintâi și nu
numai, care, la momentul ideal, au apucat să te asigure
că „ești al doilea bărbat din viața mea”. (Rar ca vreo
candidată la măritiș să știe să numere până la trei, ori
să tacă dracului, dacă n-o-ntreabă nimeni cum a căzut
pe bec, mai ales că se mai găsește câte una s-adauge
primului amor: „ș-atunci n-a fost cine știe ce, așa că s-ar
putea să fie doar o părere”...)
Părere!... Fie și un lup mâncat de oaie.
Multe se schimbă și se vor schimba, inclusiv în
privința tradițiilor. Și cum un rabin (moil) scurtează un
băiețel de prepuț, să se facă dreptate și fetițelor, ferindu-le de sigiliu, cauzator de belele absurde,
reproșuri, insulte, examene medico-legale, inutile. Deocamdată, expresia demi-vierge – respectiv aproape
virgine, ca să nu zicem de second hand, pare să acopere tot teritoriul. Rar, rarisim să dai de-o femeie „făr’
de păcat”, care să depășească bilanțul real, dar, și
atunci, fabulând că fostul iubit, – cu care tocmai urma
PRO
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să se mărite în toamnă –, a călcat pe-o mină ș-a mierlit
la Kosovo sau în Afganistan, ori într-un accident auto,
la serpentina din Predeal spre Timiș. Așa că noul și adevăratul ginerică tot unic rămâne, n-are pe cine să fie
gelos, mai ceva decât Jack Spintecătorul.
Nicio pagubă. E mai cinstit și mai ieftin, decât în
Thailanda, unde, de regulă, croitoria e în floare, iar virginitatea se vindecă cu acul de vreo 30 de ori, până
când fecioara, ultrapeticită, e vărsată la bordel.
Veți spune: restrângi comentariile la sfera femeilor
de moravuri ușoare! Hm, ca și cum celor de moravuri
„grele” nu le-ar plăcea să… slăbească.
Vara asta, mă aflam pe-o plajă ultraaglomerată pe
Litoral, așa că auzeam tot ce se vorbea în jur. Lângă
mine, o doamnă balonată, de ziceai că-i gravidă; mă
abțin să spun grasă și frumoasă sau altfel, fiindcă „de
gustibus non disputandum”. Dovadă discuția ce s-a înfiripat când un bărbat, altminteri prezentabil, i-a lăsat un
pachet de țigări și o brichetă, cu rugămintea să le păstreze până iese din mare. Somnoleam când a revenit,
dar am apucat s-aud o frântură din discuție, poate unde
tipul devenise mai sonor:
– Jur că nu mint; ești superbă; ador femeia târtoșă,
crede-mă că salivez, că știu cum ești de la natură: cu
apetit mare și sălbatică; te trădează ochii de tigroaică!
– Domnule, sunt căsătorită…
– Perfect! Ca şi mine, iubito. Încă un lucru care ne
leagă.
– Domnule, îs femeie serioasă, sunt o doamnă.
– Mrrrrr! D-asta îmi și placi, puișor, că poți păstra, ca
și mine, secretul potrivirii noastre, că zgripțuroaica
de-acasă e uscată ca o mumie.
– Domnule, bărbatul meu…
– Gata! Ajunge! De-acum, facem fapte mari, relație
de durată, nu de ceas și de noapte, de la tinerețe pân’
la bătrânețe. Destul cu vorbitul. Dă-mi numărul de telefon.
– Mai bine o carte de vizită, cu promisiunea să fii cuminte, că eu nu-s d-alea…
– Nu ești, mămică, tu nu ești. Cum să fii, turturica
singurătății mele.
– Turturică, turturică, dar să fii atent cum vorbești la
telefon, de răspunde bărbată-miu, că mă-ndoaie-n bătaie de miroase ceva. Zici că ești vecinul nepoatei din
Focșani, căreia i-a murit mă-sa, o verișoară de-a mea,
și mă cheamă la pomana de șase luni.
– Cum zici mata, porumbiță, să-i placă și răposatei;
facem un parastas vivant, elegant, frumos, mai sus și
mai jos, facem un program poliglot, de circulație mondială, bine ritmat – piano, andante, allegro, forte-fortisimo –, program variat, nu monoton, fiindcă nu ești
înghețată pe băț –, masaj franțuzesc și thailandez, pe
verticală și orizontală, cu finisare mor-ta-lă și liniște pastorală.
– Și eu ce fac?
– Tu ești cu sonorul, vulpiță, dominat de un „allegro
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non troppo”, pe oftate și mârâială, să nu trezim vecinii
din somn, să ne pomenim cu Smurdul la ușă.

Puritanii vor da vina pe primitivismul lăutarilor, deşi
sexul nu ține seama de pregătirea intelectuală a amatorilor. De dorit e ca tăcerea să rămână la ușă, când
intră în budoarul reginei sau în dormitorul oamenilor
obișnuiți, ambele încăperi fiind umbrite, în comparație
cu o căpiță de fân și un cer înstelat. De prisos să
vorbești de satisfacții și dezamăgiri.
Comportamentul nu este condiționat de reticențe.
Cunosc eu o regină-mamă – nu-i dau numele, că o
știți –, care, între multe încoronate cu o viață mai libertină, era și scriitoare talentată, iar pe front s-a manifestat
eroic ca „mama răniților”, fapt ce n-a împiedicat-o, ca
femeie, să-și caute armăsarul potrivit, dezamăgită de
monarh. Lasă că și Majestatea Sa tot pe calea
urmașilor Văcărești umbla. Să le numesc? Au fost și
rămân prea mari, să ne vârâm în desuurile lor.
Dar de Veronica ce putem zice? Poetă hiper talentată, soție de profesor universitar, adorată de Eminescu
și viceversa, dar care, iubitoare de frumos, la adică nu
l-a ignorat nici pe domnul Caragiale. Iubirea și dărnicia
nu au margini și nu-i cenzurată de inteligență. Adesea,
întâmplarea îi mai joacă și feste. Dar și potriveli trupești,
reparatorii.
Dar mă luai cu vorba și riscăm să ne prindă revelionul. Până atunci, să nu ne mai grăbim s-o acuzăm pe
Eva, fiindcă, de-o fi greșit și greșește, n-a făcut-o și n-o
face singură, o mai fi și vina lui Adam. Mai ales că, de
regulă, el face și nu tace (fata bate obrazul); amorezul
se ridică repede-n picioare și-o lasă cu ochii-n soare (ea
bate din nou obrazul). Mai bine s-o lăsăm baltă.
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Constantin T. Ciubotaru

VECINII MEI DIN COPILĂRIE

*

Copilăria e împletită afectiv de cea a vecinilor. Cu
copiii acestora am fost prieteni sau dușmani, după cum
se împăcau părinții ori ne certam noi.
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În fața casei noastre (deci la vizaviul de Răsărit), era
un tăpșan, locul de joacă pentru majoritatea copiilor de
pe drumul zis și cracul sau cotul Delenilor. Nu și pentru
mine, care aveam avantajul că de pe cerdac puteam fi
martor ocular și în același timp să-i dau cu leagănul sau
cu troaca pe cei șase frați care au venit în lume după
mine.
Am stat niște ani în gazdă. Constat că nu rețin numele niciunuia dintre vecinii acestora, dar despre cei
din copilărie, cu vecinii de gard, dar și din imediata apropiere, mi-amintesc multe, după jumătate de secol.
Alde Petre, venit din Lisaura, zicea că-i huțul, a fost
ales de Nușa... că are un „sculu- destulu”.
Vorbeau stricat românește! Copiii îl strigau „Nea Ilie,
Sculu-fudulu!”
Lelea Nușa, când auzea asta, fugărea copiii și plesnea pe cine apuca. Părinții celor loviți o ocărau și o ocoleau. Nu se avea bine cu vecinii.
Dacă aveau nevoie de ceva mergeau până la cimitir.
Larisa și Olena, nevestele groparilor, și ei huțuli (de fapt,
erau ucraineni), o țineau ca să se sature de vorbit în
limba mamelor lor, o străineză. Groparii erau niște hojmălăi de doi metri, tăcuți, bețivi și, vorba lui Onufie, „săraci ca gropile pe care le săpăm”! Erau porecliți
Nătângii. Eu am fost coleg cu una din fetele lui Grigore
Onofrei, zis Grișa. O tovă instructoare de pionieri m-a
trimis acasă la Olena-ofticoasa. S-o ajut la lecții, ceilalți
au refuzat pe motiv de microbi molipsitori.
Nătângii recunoșteau că am meditat-o așa de bine,
că a intrat la liceu, apoi la facultatea de judecători. Surpriză: Olena nu „s-a ofticat” ca alții din familie. S-a făcut
frumoasă. Am făcut prostia să spun cuiva că o visez.
Deodată am observat că se lungește după model părintesc, amenința să atingă doi metri pe înălțime. Elev,
păream fratele ei mai mic.
După reușita la liceu, am primit un bilețel:
„Dragul meu! Te aștept mâine joi, p.m. orele 15 în
țintirim, sub părul cel mare de la intrare. Vreau să-ți plătesc.” Era întinsă pe un țol. Dezbrăcată.
PRO

O casă are, teoretic, vecini la fiecare dintre cele
patru puncte cardinale.
Concret, casa mea natală îl avea la vizaviul dinspre
drum, care s-a întâmplat să fie la Răsărit, vecin pe
bădia Petre. Despre care lumea zicea că e măritat cu
Nușa, în casa căreia venise. Prima amintire despre ea:
umbla vara în cămașă prin curte. Uneori flăcăuașii se
ascundeau pe după gard să-i vadă porumbeii, dar avea
un dulău pus pe sârmă de-a lungul gardului de la drum
și când se oprea careva, namila se suia pe gard și lătra.
Ea striga de pe unde era:
– Cacu-vă părinții în barbă de prostălăi!
La apus, deci tot teoretic, la vizaviul din fundul grădinii, ne învecinam cu baba Ciuiu, simțită de copilul care
eram o Ghionoaie autentică. Adică avea o claie de păr
nepieptănat, cu care se „îmbrăca”. Vara umbla despuiată, dar nu i se vedea fundul, nici păsărica. Spuneau
bătrânii că „era îmblănită, ca oaia” cu părul ei.
Există un vizavi de nord și altul de sud, că la nord
locuia Hranacul, iar la sud, Lusia Niculică, zisă Gurămică. Nițel surdă, te ruga să-i vorbești mai tare, apoi te
apostrofa că de ce strigi la dânsa.
– Ia să faci gura mică!
Despre vecini am avut de făcut o compunere. Am
scris:
„Vecinii mei sunt trei femei,
Una-i babă, ca o scoabă.
Și ca oaia, Ghionoaia.
Și-un bărbat, poreclit Hranacu
Lumea zice că-i al Dracu”.
M-a pus doamna să scriu pe tablă, i-a spus tatei,
care nu m-a bătut, ci, râzând în hohote, m-a pus să
scriu și să le duc vecinilor „compunerea”. Bătaia am încasat-o de la fetele Hranacului.
De, mi-am zis, au cu cine să samene.
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– Vrei să faci cu mine plajă de nudiști?
Cred că m-am descheiat la trei nasturi. Ghinion,
mi-am zis. Pesemne că m-a zărit maică-sa și a strigat.
– Fă, Oleanoo, tu nu fă prostii, că te cotonogesc.
Grișaa, ia vină să vezi ce face poama ta cea micăă!
– Fugi pe la țigănie, că ai mei nu știu multă carte.
Am fugit fiindcă a strigat să dea drumul la câini.
După mulți ani, poate un deceniu, ne-am întâlnit.
M-a îmbrățișat și pupat și nu se mai oprea din râs.
– Atunci mama și ai mei nu erau acasă. Larisa, prietena mea, a pus totul la cale...
– Pe unde mai e Larisa?
– La maternitate. Îi facem o vizită de mulțumire?
Am privit-o de la cei 1,65 metri ai mei, deci de jos în
sus:
– ...Și-apoi om vedea de-i bine?, am întrebat.
– Eu chiar aș vrea! Vezi namila aia care se îndreaptă
spre noi? E omu-meu. Te ducem după aia cu mașina
până la spital? Și iar s-a pus pe râs și eu am sărit în primul autobuz care mă ducea la gară. În mașină o
puștoaică a început să cânte: „N-am norooc, ce să-i
faci?” Culmea, m-a pufnit râsul.
Să mai spun că mi-a telefonat s-o iert, că a vrut să
glumească, că e în divorț și m-a rugat să-i devin martor,
şi că am întrebat-o ce să declar. Când plângea parcă
era și mai frumoasă, eu am întrebat-o de ce s-a urâțit.
– Vaaai!
– Te doare?
– Scuză-mă, voiam să fie o glumă. Voiam să te tachinez. M-am prostit, nu?
– Habar n-am.
Ani de zile m-am întrebat de ce oare nu putem
uneori să spunem ce dorim. Să ne explicăm...

*

PRO

Treceam tot mai rar prin sat. Vecinii au devenit
nume, imagini fugare, fraze cu sau despre ei.
Despre unii mă simt dator să revin. Cel mai Vizavi
erau bădia Petre și lelea Nușa. Bărbatul, voinic, a trântit
un bou care nu voia să ia jugul. Despre Nușa lumea
zicea că-i „tare faină și împelițată”.
Mi-a rămas în memorie doar un corp de sirenă cu
plete negre, care, jucăușe, îi acopereau sânii. Vecinii,
dar mai ales bădia Petre se temeau de melița ei: te
desființa prin viteza cu care ți se adresa. Bărbatul falnic
era cârpă în ograda sa: „Măligă, mangossitule, căssscat, împiiiedicatule”... Îl vedeam cum, când începea ea
să strige, apuca scara de lângă șură, o punea la podul
casei, urca, după care o trăgea sus. Femeia se oprea
din vorbă de parcă cineva o pocnea peste gură. Dacă
vedea un vecin, un trecător, striga că Tolomacu are în
pod sticloanța, că afurisitul o ascundea așa de bine, că
ea n-a dibuit-o, da’ dacă dă Dumnezeu o s-o spargă de
bostanul lui.
Apoi satul a vorbit multă vreme de paraliticul Petre.
Cică Scorpia i-a tăiat un fuștel de la scară, Petre a căzut
de sus pe podeaua de lemn și-a rupt picioarele sau șira
spinării.
La Evacuare jandarmii și rușii, lovind oamenii cu
cravașe, pistoale ca să-i scoată din case, trebuia să
mergem în satul vecin, l-au târât în curte crezând că se
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preface.
Era noaptea de Înviere, un început de mai. Nușa l-a
scos din casă și l-a pus în patul din cerdac. Se pregătea
să meargă la Înviere. Rușii îl cravașau, îl izbeau cu picioarele.
– Așa-așa! Dați-i bețivului că o merită, striga femeia
bocind. Nu vrea să umblee, mangositul...
Noi am plecat. Am aflat că a rămas acasă cu omu’
ei. Flăcăii mai treceau pe furiș linia frontului să vadă ce
fac. Știrea bombă: Nușa a fugit cu un rus care l-a
împușcat pe badea Petre. După Evacuare, vecină ne-a
fost fata lui Petre, de care noi nu știam, crescută de bunici în Lisaura. De asta cică suferea toate de la Nușa.
Ea nu prindea rod. Pe fată o chema Marusia. Lumea i-a
zis Mara. S-a măritat tot cu un Petre, tractorist. Aveau
trei copii și au fost singurii vecini cinstiți care au avut
grijă de tata, văduvul de aproape opt decenii...
Anul trecut am întrebat de vecinul Petre, căruia-i
aduceam totdeauna o sticlă de tărie. Se oferea să mă
ducă cu tractorul la gară. Pe tăpșan nu mai era nici tractor, nici remorcă.
– E alături de părinți sus, în Deal.
Adică la Cimitir.

*

Numele: Tăviță (Octavian pe buletin) Rusu, român,
ortodox și bucovinean provenit ca majoritatea consătenilor din moroșanii care pe la sfârșitul secolului al
XVII-lea s-au pribegit, de teama deznaționalizării, din
partea de Maramureș azi aflată la ucraineni. Vânos,
chel, cam ciudățel. Nevastă-sa, tușa Veta, poreclită
Cațaveica, îi zicea Mutălăul. I-a dăruit patru fete și doi
băieți.
Tăviță avea un frate poreclit Hălăciugă, de la căciuloaia pe care o purta și vara. Trei neveste l-au părăsit
pentru că le număra înghițiturile și la fiecare zece le
obliga să bea un pahar de apă, ca să nu-l sărăcească.
Bărbos și multibubos. Umbla cu o fleandură de flanea
peticită de el. Nimeni nu putea confirma dacă avea sau
nu cămașă. Ițarii, decolorați și ei, bazonați cu lepaștane
de stofă de diverse culori; opinci din piele de porc.
Se zice că-i luau, pe Tăviță și băiatul mai mare „cu
ziua” pe toată perioada când omul nu face foc în sobă.
Umbla cu un ciomag și plesnea pe copiii care nu se dădeau din calea lui. A dat și în niște femei, care l-au trântit
de mai multe ori prin șanțurile cu pișălău de la vite, cu
mâl, mizerii, de unde era scos de oameni plin de zgârieturi, sânge, lins de câini.
Chiar mă întreb de unde moda ciomagului, că și femeile o preluaseră. Mi s-a spus că e un atavism păstrat
de la strămoșii lor ciobani sau păstori de cornute.
Plecat la liceu, dădeam mai rar pe acasă, de la facultate și mai rar, iar când am intrat în serviciu ajungeam la câțiva ani. Veneau părinții la mine și, normal,
întrebam despre noutăți. Despre oameni, dar mai ales
despre vecini.
Mi-amintesc de un Revelion cu frații mei la
București, toți plecați din sat după terminarea gimnaziului. Tata:
– A murit Hălăciugă!
Ne-am uitat unii la alții surprinși, nedumeriți. Am ri169

dicat din umeri.
– Cinee?
Nu-l mai țineam minte.
– Fratele Hranacului,vecinul nostru dinspre imaș. Ăl
de umbla și vara cu căciulă și opinci de porc. Fratele
vecinului Tăviță. Avea vreo zece hectare, dar tot
zdrențuit umbla. Stupoare, Hălăciugă punea pe podul
casei, pe straturi, porumb, grâu, floarea-soarelui, secară. ovăz, fasole și mazăre. Peste doi metri era stratul
de înalt. După moartea lui, o săptămână au cărat două
remorci, să facă uruială. Săreau șobolanii din remorci
pe drum sau în magazia CAP-ului...
– Da’ Moș Tăviță, Hranacu, ce mai face?, a întrebat
o soră. Când ne jucam de-a ascunselea n-aveam voie
în șură, acolo dormea el. Nevastă-sa ne întreba: „Cum
era să doarmă cu cele cinci muieri?” El le zicea matracuci.
– Îl țin minte de gospodar, zic. Gospodar, car cu boi,
vacă, oi, doi porci.
– Magda, fata cea mare, a rămas borțoasă de fată
mare. Cu unul de-ai lui Bâzoi. A cerut carul, vaca și un
bou ca s-o ia de nevastă. Nuntă ca la nimeni. Carul cu
lada de zestre era tras de un bou și o vacă. Mireasa
avea sugarul în brațe, rochia verde, fără coroniță, semn
că n-a fost virgină la nuntă.
Un flăcău, de-a’ lui Păpătăt, care fusese refuzat de
Hranaca, a strigat:
– Ba a fost fată mare până la mine. E plodu’ meu!
Socrul mic nu a stat la nuntă, a tocmit un măcelar, a
tăiat celălalt bou și a venit duminica următoare la cimitir
cu „pachet de carne pentru acasă”, că dacă a fost bou
și n-a fost lăsat să le umfle fetelor sale bucile, le-au umflat alții burta. De unde trei boi dacă se mărită și celelalte? Luați pomană de mort făcută de mine încă viu!
Veta și fetele nu l-au mai primit în casă. Tăviță a dărâmat șura și-a făcut un „coteț” în spatele casei, gard
înalt de scândură spre noi, gard între el și restul gospodăriei, portiță pe care o încuia. Era zilier la gară, apoi la
un IAS. Unde a murit. Nevastă-sa n-a vrut să-l ia acasă.
Nici cele două fete măritate în sat. Băiatul cel mare l-a
înmormântat. Le-a poftit afară din biserică pe cele cinci
matracuci la slujba de înmormântare. Sau poate ele nu
au mers. Niciuna dintre ele nu stătea cu maică-sa, pe
care lumea spunea că o băteau. Cel mai mic Hranac
s-a însurat și a scos-o în drum pe maică-sa, care s-a
bătut în parte cu nora. Lelea Veta s-a mutat la fata cea
mică, dar nu voia să aibă grijă de copii, să ridice un pai.
Motiva ginerelui că „eu am hrănit-o douj’de ani! S-o facă
și ea!” Ginerele, ocărât prin sat că o lasă flămândă, a
scos-o de plete, în drum. Hranacu cel mic, care rămăsese în casă, s-a mutat la soacră-sa, a vândut casa.
Veta a bătut o duminică drumul de la o fată la alta, dar
niciuna nu i-a deschis poarta. A venit la noi, i-am dat să
mănânce și am lăsat-o în bucătăria de vară, să se întindă. Noi trebuia să mergem la o cumetrie. Seara, când
am venit acasă, n-am mai găsit-o. A doua zi am mers
la muncă. Pe la amiază ne-au căutat de la Miliție. Veta
se aruncase în fântâna din curtea lor.

*

Alți vecini? Baba Ciuiului sau muma Pădurii copilă-
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riei mele. Avea grădina spre Apus, în spatele celor cinci
gospodării, noi fiind la mijloc. Era un plai, o vale molcomă de vreo patruzeci de prăjini, unde fostul proprietar, președinte al Poștei din comună, altoise cireși, meri,
peri, pruni, cultivase arbuști de agrișe, zmeură, mure,
căpșuni.
Gard viu de păducel, salcâmi și copaci cu spini, meri
și peri sălbatici, dublați în partea lor de un gard din
sârmă ghimpată, care făcea aproape imposibilă realizarea visului copiilor de a gusta din aceste minunății,
păzite şi de niște câini mici, parcă dresați să ne simtă
și să ne îndepărteze de gard, cum probabil că făceau
cu oile.
În vale, la capătul celălalt al locului, ograda cu o
casă și un grajd unde tot timpul behăiau două capre și
un miel. Hotar, pârâul lui Biță, care separa partea din
sat unde locuiam, zisă a Delenilor, de cealaltă, numită
Căpreni, cocoțată pe un deal, opus celui al nostru.
La casa dintre aceste două dealuri se ajungea
printr-o uliță care însoțea pârâul, hotar dintre grădini.
Baba Cloanța copilăriei noastre vedea numai hoți,
ce-i drept, şi noi ne străduiam să fim și făceam găuri în
gard, căci prea erau tentante fructele și prea zgârcită
babornița, care nu ne arunca o cireașă, un măr, o pară.
Ba mai avea şi-un câine legat pe un soi de postament,
la jumătatea locului, un altul liber și un cățelandru după
ea. Atacurile le dădeam vara, când părinții erau la
câmp. De obicei, pe locul nostru se strângea ceata de
puștani. Săpam pe dedesubt, sub rădăcina pomilor, le
tăiam vârful la salcâmi sau arbuști ca să punem scările,
pe care le legam cu sârmă, căci după atac ne simțea
cu câinii. Venea pe drum și ne trezeam la geamuri cu
cei doi metri de babă. Avea o claie de păr vâlvoi, sur, şi
o măciucă ce ni se părea kilometrică. Noi eram în drum
și strigam:
– Vine Satana Ciuiului cu potăi și ciomag! Cornorata
lu’ Michiduță! Talpa Iadului!
Loveam câinii cu pietre, aceștia fugeau. Ne
împărțeam în două-trei cete, unii o luau la vale, ocoleau
pe ulicioare vreo patru case, ea după aceștia, alții intrau
pe ulița ei, prin spatele grădinilor oamenilor, și iar năvăleau la furat, alții așteptau să vină baba mai aproape, o
loveau cu pietre. apoi fugeau, uneori erau loviți cu măciuca. Interveneau moșnegii sau babele rămase acasă
și-i spuneau să ne lase pe noi în pace, că alți hoți sunt
deja în grădina ei...
– Foc și pară, smoala din cazanul Iadului să vă ardă!
Cremenali și vandali! Spurcăciuni blestemate!
Atât am notat din șiroiul de insulte cu care ne blagoslovea...
Ne suiam prin copaci, pe case sau șuri și strigam şi
noi blesteme.
A venit și la școală. Am fost scoși din clasă copiii
celor din Deleni, toți eram bandiți, am luat zece linii cu
dungă la palme şi alte zece la fund de la o doamnă
învățătoare.
Tata ne-a făcut program! Eu cu cele două surori,
după școală ne rânduiam la cei mici sau mergeam să
ajutăm la câmp, să hrănim vaca. A venit însă şi la
școală cu o nuia de corn, a chemat-o afară pe doamna
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care ne-a făcut palmele și fundul bășici, i-a ridicat fusta
și în fața noastră i-a dat douăzeci de lovituri peste fese.
Ea striga să nu mai dea, noi să dea, să simtă și ea... A
venit directorul. Tata l-a întrebat dacă vrea să-și dea
izmănuțele jos, că nuiaua ajunge la toți câinoșii care lovesc copiii oamenilor.
– Coană, să-ți faci copii dacă vrei să-i bați. De azi
pun copiii să numere și-ți întorc datoria. Din cauza uneia
ca matale nevastă-mea a rămas analfabetă.

Ion Gheorghe Pricop

proză

A fost multă vâlvă cu bătaia noastră, după care vreo
trei băieți nu mai veneau la școală cu bucata de cojoacă
ascunsă în izmănuțe…

*

Constat că fiecare vecin avea o poveste, că mi-ar
trebui multe pagini să scriu despre toți... dar am uitat
cum îi chema pe unii, nu m-a mai interesat „povestea”
altora… şi nici spaţiu nu mai am!

ȘERPOAICA

PRO

Satul scădea ca o pecingine zămislită pe gât de bou,
dar bine tratată. Cei tineri plecau şi uitau să se mai reîntoarcă, cei bătrâni se ascundeau în morminte, fiecare
cum îi venea rândul. Puţini dintre irosiţii aşezării de se
mai îndurau să asiste la ultimele clipe ale vieţii celor
dragi cânva. Unul dintre aceştia era şi Nică, fiul „moaşei” Timigenilor-de-Vale. Bătrâna îl primise cu sufletul
la gură, la început nici nu putuse să exprime fiului ceva
coerent, dar, după două zile, îşi mai revenise în fire, aşa
că trecu la rugămintea sa cea de pe urmă. Îşi scosese,
de sub plapuma în care zăcea, braţele slăbănoage, cu
pielea aproape transfigurată, îl prinsese de grumaz şi-l
trăsese la ea. Apoi, mai mult în şoapte, îşi exprimase
dorinţa.
– Bine, mamă, aşa oi face, o asigurase băiatul..
Acum mergeau, bieţii de ei, la deal, o femeie muribundă, un cal slăbănog poticnindu-se de greutatea atelajului, şi-un fiu reflectând: până la urmă, ce-i viaţa? O
treabă împuţită, începută de la şapte capete şi neterminată, o sumă de întâlniri cu feţe nedorite, o dragoste neghioabă, şi nici atât, „cursă de om nebun între două
găuri negre”, cum spune Vanghelie, crâşmarul, orbire
de cârtiţă… Chiar în Gromovnicul vânzătorului de ţuică
şi bere citise – era o seară de decembrie a anului 1995,
înainte de a pleca în Italia, la lucru, cu prima zăpadă căzută peste sat, pe la orele miezului de noapte, când
muşterii la mese nu prea se mai găseau – citise cu voce
tare, ca să audă şi nevasta aceluia, cum că în ziua când
satul va înregistra mai mult de cinci morţi deodată, sub
malul clisos al Lutăriei se va zămisli târâtoarea, va lua
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aşezarea de la un capăt şi, prin uşi, ferestre, obirlice
deschise, prin crăpături, orificii, ba chiar şi prin gaura
cheii, în case se va strecura şi, cu balele negre ale mersului ei prin tolace, scrie-va. Pregătiţi-vă, vine sfârşitul!...
– Scroafă!...
– Ai zis ceva, fiule?
– C-adică ce e viaţa, mamă… Gândeam şi eu…
– Simt că droaşca ta merge într-o parte. Scârţâie rău
de tot…
– Ho, târ cal! exclamă, cu voce aproape speriată,
când văzu, într-adevăr, că dricul de dinainte al căruţei
se desprinde de roată şi se bălăngăne a cădere.
Doamne, ce-i asta?
Obligat de hlubele încrucişate, animalul o luă într-o
parte, trecu peste rambleul drumului, nu prea proeminent, şi nu se opri decât între cei doi copaci care străjuiau calea.
Acum Nică Mură sta şi cugeta, la umbra aceea
spartă de pete de soare, de sub stejari, cam ce-i de
făcut. Nimeni nu-l deranja, nu-l mustra cum că ideile lui
ar fi prea năstruşnice, fiindcă plecase de la domuciliu
dis-de-dimineaţă şi nu fusese văzut de săteni în ce direcţie o luase. Numai mama Nadia şi el ştiau. Feciorul
o ducea pe cea ce-i dăduse viaţă, acasă, adică la locul
unde se născuse şi copilărise, ca să moară. Pârgaia,
localitatea cu pricina, se afla peste cinci dealuri şi tot
atâtea văi despărţitoare, faţă de Timigeni, satul lor natal.
– Ce se întâmplă, maică? auzi glasul muribundei,
slab, anemic, abia şoptit.
– S-a rupt căruţa-n drum…
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– Şi mai avem?...
– Ce?
– Drum…
– De-abia suntem pe la jumătate…
– Facă-se voia Domnului, încheie bătrâna.
Dar până să se îndure bunul Dumnezeu s-o strângă
de pe pământ, gândea Mură, mintea lui musai trebuie
să născocească ceva, pentru a ieşi din această situaţie
neprevăzută. Se uită la soarele care se cuibărea încet
la vreme de masă şi-şi aminti că, la ora aceea, unchii
săi, Nacu şi Pălie, îl aşteptau la marginea Pârgaiei, pentru a prelua decedata şi a continua îndeplinirea datinilor
străbune ce se orânduiesc cu cei plecaţi dintre vii. Da,
a gândit bine: decedata, fiindcă, în telefonul pe care li-l
dăduse, de-acasă, la plecare, el îi anunţase că sora lor
deja murise, socotind că bolnava n-are cum face faţă
unei căi de peste douăzeci de kilometri de hurducături,
şi, cam la capăt de mers, are să dea ortul popii. Chiar
luase lumânare şi chibrit, să respecte obiceiul, în caz
că nenorocirea avea să se întâmple. Iar aceia, după ce
rostiseră Dumnezeu s-o ierte, îl sfătuiseră să pornească
repede la drum, să grăbească, nu care cumva, din
cauza căldurii, sora lor să se strice. „C-aşa, i-a povestit
pe scurt, în receptor, unchiul Pălie, l-a adus pe unul de
la noi, tocmai din Germania, unde muncea, da’ când -o
desfăcut nu mai era decât o bucată de carne neagră şi
împuţită, de-o fugit toată lumea adunată pe la casele
lor.”
Înfăşură capătul hăţurilor de trunchiul unuia din cei
doi copaci, veni la iaşc şi privi faţa întunecată, brăzdată
de bătrâneţe, a mamei.
– Amu, m-oi duce…
– Unde, dragul mamei?
– Să văz de roată… cred că s-o spart bucşa… şi n-o
mai ţine osia.
– Iar eu ce fac?
– Nu te fură nimeni, zise, aşezând mai bine horbotul
de borangic în jurul frunţii bolnavei. Cui trebuie una ca
dumneata? Numai moartea dacă…
Făcu doi paşi dincolo de umbra copacilor, îşi trase
pălăria de pe cap şi-o scutură de un colb închipuit,
scuipă în palme şi se porni la drum. După vreo zece
paşi se opri, se răsuci şi se întoarse. Veni la botul calului:
– Mă Mugurel, ţi-nchipui tu ce-nseamnă să-ţi moară
mama? Ştiu că n-ai trăit aşa ceva, că doar Liza, din care
te-ai născut, încă trage bine căruţa lui Culai Trăncănău,
dar ţi-o zic io că-i nasulie mare. Parcă-ţi spune
cea-cu-coasă: O iau, astăzi pe mumă-ta, dar mâine vin
să te teleportez şi pe tine…
– Nică, încercă Nadia să ridice capul de sub horbot.
Tot n-ai ajuns la rotar? Credeam că te-ai întors deja. Şi
ce înseamnă vorba asta, „teleportez”?
– Trecerea, mămucă, de la înfăţişarea de viu la cea
de ne-fi…
– …inţă, păru că-l completează Mugurel, pendulând
negativ din capul lui cât un cufăr. Mie nu-mi place chestia asta… Cu dusul în alt sat al femeiei care vrea să
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moară…
Când se uită la cal, dat fiind faptul că-i ascultase
enunţul neaoş omenesc, nu-l mai văzu animal, ci taman
persoana al cărui nume îl pomenise mai devreme: Trăncănău. Clipea ca un bleg în faţa sa..
– Mă tioagă. Nimeni nu vrea să moară…
– Numai eu vreau, zise mama, acasă la mine. Adică
la locul unde m-am născut. Hai du-te şi rezolvă problema cu roata…
– Şi nu mai încerca să profiţi de starea în care mă
aflu, luând alt chip, continuă fiul să se adreseze trăpaşului, de parcă nici nu auzise rugămintea celei întinsă
pe fânul din căruţă. E-adevărat că omul o singură dată
trăieşte clipa în care îi decedează mama. E ca şi când
ar muri jumătate din tine. Însă, oricum, am să-mi ţin firea
şi-am să ajung acolo unde m-am pornit.
În chiar clipa aceea îi veni în minte visul pe care îl
avusese cu două nopţi mai înainte. Uimirea îi creştea
cu atât mai mult cu cât realiza că întâmplările derulate
în acea fantasmagorie se adevereau acum, la ora plecării în satul vecin.
– Dar poate n-a fost vis, spuse ca pentru sine. Ci
şoapta lui Dumnezeu în legătură cu ce mi-a pregătit să
întâmpin în următoarele zile. Însă cum rămâne faptul că
Mugurel, calul, mi-a vorbit: Mie nu-mi place chestia
asta…
Şi-aminti, în sfârşit, că are de îndeplinit o treabă importantă şi se angajă cu toată hotărârea pe caleantoarsă. Gândul său era numai la meşterul satului. Ori
să vină cu el, să repare, ori să-i dea lui o bucşă nouă.
Depărtându-se pe drum către sat, murmura de unul singur:
– Mai curând să nu fii făcut de-o mamă… Că prea
te rupe. Prea-i cu milă…când pleacă. Oho, dar asta
este o cugetare blestemată….

Mai avea puţin şi ajungea la Râpa Bălanului. Cam
la trei poşte dincolo de malul dinspre răsărit era intrarea
în sat. Coborî scările, pe scurtătură, ajunse să atingă
cu vârful piciorului pârâiaşul care se necăjea să ducă
de vale un firicel de apă limpede, ba chiar simţea că i
se făcuse sete, când, privind printre maluri în jos, văzu
şi puntea din visul lui de noapte. Numai că acum era
una reală: Nu propriu-zisă, ci un fel de odgon uriaş care
traversa de pe un mal pe altul. Segmentele lui lucitoare
se mişcau spre apus, adică în direcţia de unde el tocmai
se reîntorcea. La un moment dat, o coadă mare cât un
buştean se prăvăli jos, între maluri, şi-atunci Nică putu
să vadă alcătuirea ei: un fel de zale oţelite, acoperite de
o piele străvezie, care îi pendulă câteva clipe prin faţa
ochilor, apoi se lăsă înghiţită de spaţiul de deasupra
malului, dărăpănat şi argilos. „Pocitania din ceaslovul
lui Vanghele, gândi. Înseamnă că mama e, sau va fi, a
cincea decedată a satului, pe această săptămână. Te
pomeneşti că o va descoperi în căruţă şi de la Şerpoaică va primi sfârşitul cel adevărat.” Se aburcă pe
malul opus şi-şi aruncă privirile către pădurea Zanca,
acolo unde atelajul său cu muribunda îl aştepta. Dar
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dincolo de râpă zări doar fâneţele uscate şi pătulite de
o dâră ca de smoală. Un crâstei, cocoţat pe vârful uscat
al unei sălcii, strunea cântecul său sfredelit în carnea
inertă a amiezii. Iar el decripta, adică răstălmăcea mesajul: Zurrrrr – Zărrr/ Am văzut-o-ntr-adevăr!/ Este, este.
Este, este…/ Ca în plânset, ca-n poveste / Neagră,
lungă, fără păr…

PRO

Trecură o oră, două, trei… Estimp, Nadia tremura
de frică. Şi-ar fi dorit moartea chiar în acea clipă, dar
bunul Dumnezeu nu se îndura s-o primească. Deschise
ochii şi constată că vederile îi sunt mai clare. Ce-or fi
copacii la umbra cărora stă? De bună-seamă, stejari. O
crenguţă i se aplecă spre frunte şi, cu palma frunzei,
părea că vrea s-o mângâie. Dar asta ce-i? O vieţuitoare
mică, o buburuză, îi cobora pe faţă. Percepu mersul
acesteia pe obraji. Picioruşele îi erau mici şi lipicioase!
Poposi pe nas, trecu peste gura închisă, pe bărbie, şi
nu după multă vreme, o simţi ajunsă pe degetul arătător
al mânii stângi. Ridică antebraţul şi-o văzu acolo în vârf,
cocoţată, cu aripioarele gata de zbor:
– Buburuz, buburuz/, încotro vei zbura/ acolo m-oi…
îngropa…
– Te-i mărita,o corectă mica vietate. Aşa zice cântecul.
– Of, am făcut asta la capătul celălalt de viaţă. Cu
Fănică a lui Fiară. M-o furat de la tata şi m-o purtat pe
cai, până la casa lui din Timigeni. Chiar pe-aici, pe drumul din pădure, stăteau în cale flăcăii din Pârgaia, să
mă smulgă din şa şi să mă poarte îndărăt, acasă.
Revăd vâlcea după vâlcea, colnică după colnică pe
unde, acum şaizeci şi trei de ani, zburau telegarii către
casa mirelui meu. Pân’ n-a plătit „vulpe”, adică tribut,
două vedre de vin şi cinci polide parale, celor ce aveau
pretenţia că m-au purtat la joc şi mi-au oferit prestigiul
de fată mare a satului, nu ne-au lăsat în pace.
– De ce-ai cedat? De ce ţi-ai părăsit locul de baştină?
– Pentru că aşa-i destinul fetei. Să aştepte ursitorul,
apoi să-l urmeze, după voinţa-i. Iar eu mai socoteam
ceva. Că o fac pentru dragoste. Dar, de fapt, alergam
cu braţele deschise către chin. Ştii, suferinţa te atrage
ca bulboana cea tulbure a râului. Fiindcă, la trei ani
după măritiş, Fănică muri în încercuirea de la Stalingrad.
– Amintiri… Numai amintiri…
– Altceva nu pricep ce-ar mai putea fi între ziua când
am plecat din sat şi aceasta, când mă întorc…
– Asta, bâzâi musculiţa, şi, desfăcându-şi elitrele aripioaelor, se pierdu în aer.
– Adică, zborul…, răsună un glas din codru.
Pleoapele muribundei căzură, iar lumina acelui văzduh dispăru… În schimb, se aprinse o alta. Pe o vale
adâncă, între două dealuri albastre. Privi mai bine şi observă că, de fapt, cele două forme de relief erau picioarele Măndicăii, fiica lui Jalbă, dolofane şi, într-adevăr,
schimbate la culoare, între care băgase mâna şi, din
măruntaiele fierbinţi scosese căpuşorul ţuguiat al prunSAECULUM 7-8/2018

proză

cului ei. Pe acela mâinile-i se aşezaseră prima dată, îl
smulsese aproape trupului mamei, îl ridicase la lumina
unei lămpi din tavan şi-i rotunjise tigva, lăsându-şi falangele înfiorate de energia umedă a noi vieţi. Apoi au
urmat ceilalţi. Celelalte. Băieţei şi fetiţe. Atât de mulţi,
atât de multe, că, de i-ar aduna, ar forma un sfert de
sat.
– De câtă vreme, mai şopti.

Târziu de tot, pricepu că se mişcă. Căruţa se deplasa. Auzea pocnetul copitelor murgului în pământul
tare, secătuit de uscăciune. O voce, de bună-seamă a
feciorului ei, îndemnând calul la deal. Vru să strige, dar
ceva greu, lipicios i se aşezase în gât. Însă era vie, teafără.. Aşa de conştientă, că realiza direcţia spre care se
deplasau: costişa satului dinspre Pârgaia. Prin urmare,
va ajunge îndată acasă. În sfârşit, după şaizeci şi trei
de ani, acasă. La casa cu trei cerdace, a copilăriei. Cu
mama şi tata pe prag, zâmbitori, întinzându-i mâinile a
bun-venit. Curtea largă, pătrată, cu doi meri la poartă.
Şi fântâna cu cârlig pentru găleată, în mijloc.
– Te-ai dus, mamă, şi m-ai lăsat singur pe lume…
Căruţa se opri o clipă, horbotul de borangic se trase
de pe obrajii ei şi o altă faţă, a feciorului, i se lipi. Simţea
cum tâmplele le ard împreună…
– Iartă-mă, pentru ticăloşia mea…
– Care, ce rău mi-ai pricinuit tu? vru să-l întrebe, dar
vocea i se opuse. Totuşi, feciorul completă:
– Aceea de-a te fi părăsit, când trebuia să-ţi ţin lumânarea…
– Dar eu n-am murit încă… încercă să strige. Nu mi
se poate întâmpla lucrul acesta decât acasă la mine.
Vinele gâtului i se umflară, buzele i se deschiseră, iar
limba îi sângera printre dinţi. Toate, însă, sub acoperământul horbotului.

Miros de tămâie. Lătrat de câni. O pisică mieunând.
Auzi chiar voci de copii. Un atelaj apropiindu-se din
sens invers. Toate acestea produceau sunete stranii în
urechile Nadiei.
– Bună…
– Servus, dragă. Mai e deschis la magazin?
– E două; ar cam trebui să plece. De gestionar vorbeam.
– Mai bine ar sta ascuns printre rafturi. A sosit Şerpoaica în sat.
– Aceea de peste deal?
– Dimpotrivă. Cea de pe vale.
Roata căruţei se poticni într-un pietroi al străzii. Trupul îi lunecă şi călcâiul Nadiei se lovi de fundătoarea
iaşcului.
– Oi, gemu.
– Trrrr, tălan!... zbieră fiul, zărindu-şi rubedeniile
chiar în faţa atelajului.
– În sfârşit, credeam că nu mai ajungeţi…
– Să trăieşti, unchiule Nacu…
– Era să zic Bine-aţi venit… Dar tu şi cu Nadia nu
sunteţi deloc bine…
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– Şi dumneata, unchiule Pălie…
– Ce?
– Să trăieşti…
– Vin’ să te strâng în braţe: Mţu…mţu… Nu te mai
văzui de când erai de-o şchioapă… Te urcai în mărul
din faţa casei de la Timigeni şi făceai pipi. Şi strigai:
„Uite, unchiule, cum se alcuieşte!” „Ce, măi, ce se arcuieşte?” te întrebam. „Apa asta, din bultica mea”, răspundeai. N-aveai în gură „r”, ci doar „l”.
– De aceea a ajuns unul llll-ung de vorbă. Până reuşeşte el să vă zică toate câte le ştie, eu pot muri de
două ori. Hai grăbiţi, că nu se ştie zilele…
La aceste cuvinte, calul îşi înălţă capul şi privi,
printr-o răsucire de gât, la locul din iaşc unde zăcea bătrâna. Necheză prelung, dar de îndată îşi îndreptă gâtul
şi coama, şi toţi cei adunaţi putură auzi acel glas venit
din văzduh: Este, şi nu este. Dar mai bine ar fi. Lui Nică
îi părea că sună din botul calului, împroşcate pe sub zăbală, odată cu aerul din plămâni. Pălie se uită la fratele
lui, Nacu, şi amândoi, apoi, la nepot. Acesta rămăsese
cu capul şui, aplecat, cu urechea stângă către cer.
– Auziţi şi voi ce aud eu? întrebă.
Deodată fânul netezit din iaşc se răscoli şi, printre firele uscate de iarbă, apăru chipul bătrânei. Despletită,
cu părul alb ca zăpada, cu broboada neagră căzută pe
umeri.
– Mămucă, sări fiul. Eu nu te-am îmbrăcat astfel de
dimineaţă. Cine îţi dădu haine noi?...
– Hai, nu vă mai cârduiţi atât, zise aceasta, dând să
se ridice în picioare. Duceţi-mă la locul meu!
Părea venită din altă lume. Ochii bulbucaţi, faţa stacojie, cu mâna desprinsă de pe piept întinsă către fecior, ca o cange. Se înălţă clătinându-se, corpul de la
mijloc în sus făcu un balans, apoi se înclină peste corlate şi căzu în braţele fiului.
– Uah, săriră cei doi fraţi bătrâni, scuipându-şi în
sâni. Constatau cu înfrigurare că moarta nu era moartă
de-a binelea. Vă arde de glume, nepoate?
– Nadie, Nadie, tu şuguieşti cu noi?
– De dimineaţă, nu vorbea, nu se mişca. Şi-am crezut…
– Dar în telefon ce ne-ai spus?
– Păi, ce-am gândit eu… Că… c-adică…
Calul urina. O pată mare, umedă se rotunjea în praful gros cât o blană, al şoselei. Soarele luneca pe panta
abruptă a după-amiezii. Trei stăncuţe îşi ciuguleau penajul pe turla bisericii Sfinţii martiri din Pârgaia. Sub ele,
Anafură aştepta să tragă de funie. În curând dangătul
reverberând spaimă de moarte şi adâncă tristeţe peste
sat va răsuna până pe colină.
– Nu mai e cazul, strigă Nacu, având mâna făcută
căuş la gură, pentru ca mesajul să urce printre crengile
nucului, tocmai la urechile ciulite ale omului de sus.
– Se amână, veni cu precizarea şi Pălie.
– Ce, măi!
– Chestia de care vorbirăm: dang-ling-dang/ lingling-dang…
– Are să mai întârzie… preţ de o zi, două, cel mult
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trei…
– Cine, măi?
– Umbra neagră, cu podagră…
– Am zis eu că pe căldură şi în zi de post nu iese o
treabă bună, comentă omul din turlă.
Nică Mură tresări ca din somn. Era conştient de
pasa neagră prin care trecea. Nu, nimic nu semăna cu
realitatea. Totul se prefăcea în altceva, nu într-un vis al
nopţii, ci într-unul al treziei, pricinuit de tristeţe şi frică.
Dădea din cap ca Mugurel al lui când nu-i plăcea apa
din găleată. Strânse hăţurile în pumni şi simţi cum, la
rădăcina limbii, i se fabrică din nou fraza blestemată de
dimineaţă, la întoarcerea în sat. Mai curând să nu fie
mamă. Să ne naştem din muguri, din bobocei de floare,
din raza lunei, din rouă… Căscă gura să o rostească.
Dar nu reuşi să pronunţe decât:
– Diii …. Di tălan…
– Pălie, o ducem la tine?
– N-am laiţă, pe ce să o punem, Nacule? Ia-o la tine.
– Am laiţă, dar n-am pat… Şi eu când n-am pat, mă
culc pe laiţă. Mai bine la tine…
– Nu ţi-am zis? N-am… De ce îmi ceri ceea ce
n-am? Poa’ să vină şi…
– Umbra neagră, cu podagră…
– Ha? făcu Pălie, scăpând exclamaţia prin ştirbătura
maxilarului superior.
Privi în urmă şi, prin praful drumului, lăsând dâra sa
fumegoasă şi apăsată, o zări pe Şerpoaică.. Mirosea
când urmele lui, când pe-ale lui frate-so.
– Ioo, uite-o, strigă cât putu Nică. Puntea, cea de
peste râpă. Ce-am văzut io acolo, când m-am fost reîntors în sat. Ca să treacă cei înspăimântaţi spre… Ca să
nu le fie teamă de… De talan!!!...
„Cneazul de la Duda” (n. 15 apr. 1944) a părăsit această
lume în 14 noiembrie a.c. „A trăit şi a creat toată viaţa în satul
natal, smulgând din brazda humei şi rafinând din sângele său
o cultură majoră autentică în spaţiul prozei şi poeziei”. „Temele
sunt preponderent ale satului românesc de pe valea Prutului
(tărâmul Timigenilor), însă tratarea lor e pe deplin modernă,
atât proza, cât şi poezia ancorându-ne într-o zonă a suprarealismului şi expresionismului, cu puternice ingerinţe mitice
genuine.
Ion Gheorghe Pricop nu a fost un răsfăţat al criticii, însă
valoarea i-a fost recunoscută de scriitori şi critici, chiar filosofi,
precum Petru Ioan, Al. Dobrescu, Cristian Livescu, George
Bălăiţă, Ştefan Oprea, Mircea Dinutz, Teodor Pracsiu, Viorel
Dinescu, Daniel Dragomirescu ş.a. Cu nedreapta părăsire a
acestei lumi, în plină putere creatoare, rămâne amintirea unui
prozator viguros, inconfundabil şi un poet metafizic dintr-o
specie pe cale de dispariţie. Înainte de toate însă, e de neuitat
prietenul extraordinar care a fost, întrupare a înţelepciunii şi
omeniei depline.
Dumnezeu să-l primească în pace!”
(din necrologul semnat de Th. Codreanu)
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Mihai Sălcuţan

COLACUL DE SALVARE
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Vestea că autostrada ce va lega ţara de vestul Europei va trece în proximitatea oraşului a stârnit o adevărată isterie în rândul populaţiei.
Prima care a reacţionat a fost primăria. În şedinţa
consiliului local comunicatul oficial a fost trecut primul
pe ordinea de zi şi a fost primit de consilieri şi asistenţă
cu îndelungi aclamaţii. Primarul, radiind de bucurie, a
prezidat lucrările cu eşarfa tricoloră aşezată pe umărul
stâng:
– Autostrada marchează începutul unei noi epoci
pentru întreaga zonă în care trăim, iar urbea noastră se
va înnoi inevitabil şi îşi va schimba radical înfăţişarea.
Pe durata lucrărilor de construcţie a drumului vor fi
create numeroase locuri de muncă, la finalizare oamenii
pot profita de numeroasele oportunităţi oferite de infrastructura ce îl va deservi: benzinării, moteluri, restaurante, magazine şi ateliere de tot felul. Sper ca rata
şomajului să coboare la cota zero. Relaţia cu administraţiile locale din ţările învecinate va deveni facilă şi cred
că e bine să demarăm neîntârziat încheierea unor protocoale de colaborare multidisciplinară. În bugetele viitoare trebuiesc mărite sumele alocate modernizării
reţelei stradale, a mobilierului urban, a parcurilor şi spaţiilor verzi, refacerii faţadelor blocurilor şi imobilelor în
care funcţionează instituţiile publice. Clădirea primăriei,
veche de 100 de ani, trebuie şi ea restaurată. În treipatru ani va trebui să finalizăm lucrările la cea mai mare
parte dintre ele.
La societatea comercială „Cornul abundenţei” consiliul de administraţie a fost convocat în regim de urgenţă. Preşedintele, un bărbat masiv cu voce de tenor
dramatic, a încercat să fie cât mai convingător cu putinţă:
– Termenul de realizare a drumului este de patru ani
şi din acel moment vom fi conectaţi la vasta reţea de
autostrăzi a vestului. Până atunci nu trebuie să stăm cu
braţele încrucişate, timpul trece repede. Se impune să
pregătim din vreme o strategie de dezvoltare a afacerii
pentru a ne situa cu cel puţin un pas înaintea concurenţei. Bunurile pe care le producem sunt perisabile şi micşorarea timpului necesar transportului către beneficiari
este un avantaj important, o adevărată mană cerească.
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Dezvoltarea capacităţilor de fabricaţie nu mai trebuie
amânată, trebuie să ne concentrăm pe îmbunătăţirea
calităţii produselor şi creşterea productivităţii muncii
pentru a deveni cu adevărat competitivi în comerţul internaţional. Creşterea parcului auto a devenit stringentă, cheltuiala se va amortiza repede. Orizontul
aspiraţiilor noastre se întinde până la oceanul Atlantic!
Imediat ce planul specialiştilor în marketing va fi aprobat, demarăm în forţă punerea lui în aplicare. Doamne
ajută!
La SC „Ţara Mea” SA acelaşi subiect, aceeaşi fierbere:
– Concursul favorabil de împrejurări trebuie folosit
la maximum, înainte ca alţii să se dezmeticească. Prospectarea pieţii externe trebuie începută cât mai curând
posibil pentru a afla cerinţele tuturor categoriilor de potenţiali clienţi şi a anticipa evoluţia lor viitoare. Prevederile referitoare la libera circulaţie a mărfurilor în Uniunea
Europeană vor putea fi mult mai uşor de aplicat. Mobilitatea va deveni cuvântul de ordine! Începând cu acest
an, dar şi în cei următori, acţionariatul trebuie să accepte primirea dividendelor din profit în cuantum micşorat şi să admită creşterea cheltuielilor la capitolul
investiţii.
Prezentarea stării de spirit a mediului de afaceri am
făcut-o selectiv, fenomenul este unul generalizat, impactul nemaiîntâlnit, în toate întreprinderile se fac şi se
refac calcule de tot felul.
În societatea rurală ştirea i-a trezit pe săteni din letargie, subiectul privitor la marele drum este întors pe
toate feţele:
– Ştiu ce am de făcut!, s-a fudulit unul în faţa tovarăşilor de pahar, voi deschide o spălătorie auto care va
oferi şi servicii de vulcanizare. Banii de care dispun şi
cei pe care îi voi câştiga în anii ce vin am să-i investesc
în cumpărarea utilajelor necesare, la momentul oportun
mă voi ocupa doar de obţinerea autorizaţiei de funcţionare.
– Eu n-am să trădez agricultura moştenită de la părinţii, moşii şi strămoşii mei, a afirmat categoric un altul.
Fac un credit la bancă şi cumpăr o dubiţă pe care am
s-o folosesc la transportul legumelor pe pieţele din ţara
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vecină, am auzit că cele bio, cum sunt cele cultivate de
noi, au mare căutare acolo şi un preţ foarte bun.
– Pe mine mă termină dorul de copii, din cei trei pe
care îi am niciunul nu mai e în sat, toţi sunt cu traiul la
oraş, a deschis gura al treilea. Sunt căsătoriţi, două fete
şi un băiat care e mecanic de automobile. Am să deschid un service auto, adun şi alţi consăteni care lucrează în domeniu şi îi readuc pe toţi la vatră. Asta am
să fac!
Ultimul comesean, un bărbat între două vârste, om
cu bacalaureat umblat prin lume, le-a dezvăluit planul
lui:
– Dacă drumul trece pe terenul meu, cu despăgubirea pe care am s-o primesc încep o afacere. Mă las de
agricultură, cumpăr o franciză şi mă apuc de făcut bani.
– Ce zici că ai să cumperi?
– O franciză, adică dreptul de a utiliza produse sau
servicii de la o firmă consacrată. Primesc afacerea la
cheie, eu doar o exploatez folosind tehnicile de comercializare și marketing perfecționate în timp, rentabilitatea este garantată. Nu am cum să dau greş! Pe o piaţă
concurenţială e greu să te ridici pe propriile picioare.
Toate cele de mai sus s-au petrecut în urmă cu zece
ani. Construcţia autostrăzii a bătut pasul pe loc, lucrările
nu s-au finalizat nici până în ziua de azi. Motive de întârziere au apărut ca ciupercile după ploaie: ba că întocmirea actelor pentru unele exproprieri a luat foarte
mult timp, ba că pe mai multe sute de metri drumul s-a
surpat în urma constructorilor datorită proiectului greşit
ce a trebuit să fie refăcut, ba că muzeul judeţean a cerut
răgaz pentru a face determinări arheologice după găsirea unor cioburi de ceramică cu ocazia escavărilor, ba
că antreprenorul a solicitat suplimentarea devizului, întrucât a crescut preţul la carburant şi la unele materiale
de care beneficiarul nici n-a vrut să audă, dar pe care a
acceptat-o parţial, într-un târziu, după lungi parlamentări.

Când toată lumea credea că s-a intrat în linie
dreaptă, colac peste pupăză, a apărut ONG-ul „Mila
creştinului iubitor de animale” care a semnalat prezenţa
unei populaţii de mistreţi în pădurea Întunecatele. Descoperirea a fundamentat cererea, formulată în temeiul
legii privitoare la protejarea faunei, de construire a unui
pasaj subteran, bine antifonat, care să permită trecerea
animalelor dintr-o parte în alta a codrului pentru a se
bucura de întregul habitat natural, deranjat acum de
om. Solicitarea a fost refuzată categoric de Ministerul
Transporturilor, beneficiarul lucrării, cheltuiala ar împovăra şi mai mult costurile construcţiei care au trecut de
dublul estimării iniţiale. Argumentul refuzului, potrivit căruia autostrada desparte o fâşie ce însumează doar un
hectar de trupul celor 780 de hectare ale pădurii, nu a
fost acceptat nici în ruptul capului de miloşii creştini. A
urmat un proces de lungă durată, justiţia se mişcă totdeauna în ritmul melcului.
Persoanele juridice şi cele fizice care s-au grăbit să
facă investiţii în proiecte de viitor privesc la utilajele ce
zac nefolosite, atinse implacabil de uzura fizică şi morală. Lipsiţi de putere de decizie critică la unison, de
mama focului, atât guvernul cât şi ministerul, reproşând
întârzierea nepermis de mare a execuţiei şi batjocorirea
ideii de predictibilitate în afaceri.
Situaţia este atât de tensionată, încât, la cererea cetăţenilor din multe localităţi, în biserici se fac rugăciuni
pentru ca bunul Dumnezeu să rezolve ce nu reuşeşte
mulţimea de oameni.
Ieşirea din impas s-a produs într-un moment în care
speranţa dispăruse total, de unde nu se aştepta nimeni,
chiar de la un organ al administraţiei centrale a statului.
Ministrul apelor şi pădurilor a emis un ordin de exterminare totală a mistreţilor din pădurea Întunecatele, motivând decizia pe semnalarea unui caz de pestă porcină
africană la un animal domestic crescut într-o gospodărie
ţărănească aflată la 250 km distanţă.
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STRĂINUL DIN ADA KALEH

Dublă e naşterea celor ce mor, şi dublă pieirea...
(Empedocles din Agrigent)

PRO

Într-o după-amiază, Nini serveşte un suc de roşii la
o terasă din oraşul vechi, nu sunt decât 300 de metri de
casa în care s-a născut Boscovich, cel care a combinat
în opera sa intensitatea slavă a imaginaţiei cu precizia
logicii occidentalilor (Lancelot Law Whyte), gândurile îl
năpădesc cu forţă, nu îşi dă seama de ce încep să fie
dominate de imaginea unei picturi din Mănăstirea Franciscană, un Ecce Homo semnat de un maestru necunoscut din secolul al XVI-lea, un Iisus Hristos de o
tulburătoare expresivitate, cu fruntea însângerată de
coroana de spini, dar cu un detaliu mai puţin obişnuit,
aproape suprarealist, deasupra urechii stângi artistul a
pictat un pătrat în care este înscris un ochi, văpăile soarelui de martie se reflectă şi în paharele înalte, îl serveşte o tânără micuţă, cu părul roşu, legat la spate cu
o panglică neagră, apoi intră în vorbă cu un bărbat chipeş de vreo 30 de ani, zvelt, uşor efeminat, cu părul
negru cârlionţat, Slavko mă numesc, sunt artist vizual
şi locuiesc aici, aproape de stradun, aş vrea să te invit
la un whisky în apartamentul meu, să-mi vezi tablourile,
urcă o scară interioară din piatră de culoare ocru deschis, noul amic deschide uşa neagră, metalică, ajung
într-o sufragerie cu mobilă veche, masivă, două fotolii
roşii, o bibliotecă plină de cărţi legate în piele, multe
obiecte din cristal şi metale rare, scrumiere artistic lucrate, bufet cu băuturi fine, candelabru de cristal, iar pe
pereţi vreo 8-9 tablouri, cele mai multe autoportrete, în
culori tari şi contrastante, după ce beau un whisky
Slavko îl priveşte insistent, începe să respire sacadat,
îngroşând parcă atmosfera uşor lascivă, în care se
complace, fără să spună ceva pune o casetă video cu
bărbaţi făcând dragoste pe mese de biliard, îngenunchează apoi lângă Nini, îi spune cu o voce gâtuită că
doreşte mult să-i sărute penisul, Slavko, ai două alternative, te opreşti sau te bat, artistul din Dubrovnik se retrage pentru 10 minute, aleargă la baie de unde vine
uşor transfigurat, Te rog, doar un sărut, Nini este deja
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în stradun, aleargă puţin derutat, trece pe lângă piaţa
de fructe şi legume, deschisă zilnic doar până la prânz,
când toate tarabele cu umbrele albe şi roşii se strâng şi
se face curăţenie, o perdea imensă de porumbei se
înalţă brusc, Te dai cocoş, dar când ai simţit respiraţia
fierbinte a croatului, aveai şi tu penisul în erecţie, venele
de la tâmple îţi băteau ca un ceasornic, în acel moment
te gândeai că şi artistul tău favorit, Paul Gauguin, a
avut o experienţă homosexuală cu un tânăr tahitian, pe
care apoi l-a pictat, noroc că psihologia şi instinctele tale
de macho au fost mai puternice, îşi aminteşte apoi că
Dragica Milič, o tânără de 20 de ani, îl avertizase că
ajunsese într-un oraş alexandrin, Dragica, frumoasa şi
casta lui amică, înaltă şi zveltă, cu care se plimba
uneori, şi care spera să apară pe neaşteptate, din Occident, prinţul din poveste care să o răpească, Dragica,
cea cu şuviţe castanii, ochii negri şi sprâncenele arcuite,
cu chipul de o expresivitate melancolică, pe care se
citea o lumină aproape ireală, ultima oară în timpul plimbării pe ulica Marsala Tita era îmbrăcată într-un deuxpièces de culoare neagră, cu pantaloni mulaţi, gleznele
descoperite, o fată atât de independentă, încât nu are
un prieten, preferă singurătatea sau prietenia altor tinere, nu ai ezitat să o întrebi odată de ce sunt femeile
din Dubrovnik atât de ermetice şi de independente, atât
de autosuficiente, iar ea ţi-a răspuns că într-o comunitate mică singura cale de a-ţi păstra reputaţia şi de avea
sentimente profunde este refuzul aventurii. O vei reîntâlni pe Dragica, „întâmplător”, după 15 ani, la Târgul
de Carte de la Paris, ajunsese o cunoscută scriitoare în
Chile, primul roman îl publicase la câţiva ani după ce
plecase din Dubrovnik, ca soţie a unui profesor universitar din Santiago de Chile, acum beţi împreună un ceai
de mate, e la fel de frumoasă, dar parcă s-au înmulţit liniile pe chipul ei, seamănă cumva cu indienii amerindieni, dar cel mai neaşteptat lucru pentru tine, Nini, este
felul în care vorbeşte, parcă ar citi din cartea unui înţelept străvechi...
– Eu, în Chile, copil bătrân la vânătoare de demoni.
Nu am plecat pentru asta, dar aici am ajuns. Probabil
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că acasă aş fi făcut la fel, că lumea demonilor e fără
continente. Încerc doar să-mi clarific vederea, ca măcar
să văd prăpastia spre care ne îmbulzim în ceea ce
numim viaţă. Şi dacă o vezi la timp, căderea e ca un fel
de ridicare. Dar cine s-o vadă? Că ne împinge din urmă
o spaimă nenumită, când o vedem e prea târziu, cădem
deja de mult. Poate că nu e niciodată prea târziu, doar
că drumul de întors e tot mai lung şi oasele sufletului
tot mai durute.
Seninătate înainte de drum. Seninătate la sfârşit de
drum. Pe marele drum fiind, seninătatea e frântă de neînţelegeri şi neîmpăcări şi necredinţe. Este deci întuneric, dar noi nu ştim. Trăim la amintirea unei lumini pe
care au văzut-o câţiva, puţini, şi încercăm să ne-o recreăm, sau măcar să ne-o imaginăm. Biata lumină imaginată, unică, până când poate că merităm propria
noastră lumină, o fracţiune de secundă, nu ajunge să
lumineze întunericul, dar acum ştim că există lumina.
Şi ştim că există întunericul. Aşa cum vrem să ştim că
există îngerii, până când întâlnim unul.
Îngerul, unicul nostru prieten dinainte şi de după
viaţă, poate că pe el, marele prieten, îl căutăm inconştient şi nostalgic, în toţi prietenii şi amanţii din viaţă. Şi
fireşte că nu-l găsim. Şi totuşi viaţa-i poate o continuă
întâlnire, horă de îngeri. Ce contradicţie cu amărăciunea ei. Iartă nevoia de a spune, spun aşa ca şi cum
spun vântului. Şi de fapt, între timp, îmi construiesc
încet-încet casa în oameni, altfel nu am casă veci.
Acasă nu-s nicăieri, decât în oameni.
– Dragica, frazele tale emană o înţelepciune şi un lirism sfâşietor, care m-au tulburat şi îmi transformă
parcă gândurile în ecouri ale cuvintelor tale, ale luminii
imaginate de tine. Horă de îngeri într-o lume dominată
de demoni, da, probabil aste e viaţa ta. Dar poate ţi-a
fost dat să intri în acest joc, fiindcă acea lumină imaginată a ta, lumea viselor numite şi nenumite, a pus stăpânire pe destinul tău, ca să experimentezi suferinţa
pentru a învăţa magia cuvintelor. Rar mi-a fost dat să
ascult un discurs mai autentic şi mai frumos, tulburător
de frumos, şi ştiu că pentru tine nu e discurs, ci curgerea firească a sufletului tău, care îmbrăţişează lumea
cu aura seninătăţii, a împăcării şi a suferinţei sublimate
în înţelepciune. Parcă îmi vorbeşte cineva de dincolo
de tine, de dincolo de noi, care ţine în mână fuiorul luminii reale, din care pleacă şi lumina imaginată. Sau
poate nu există lumină reală, ci doar imaginată...
– Înţelepciune zici, poate că e doar îngereasca morfină proprie, a creierului durut de neputinţa de a trăi. Să
mă ierţi, am o foame de a spune, poate egalată doar de
setea de a tăcea şi de-a fi singur. Lirism, gândire... meritat calvar... umile instrumente pentru a îmbrăca de sărbătoare ignoranţa din noi. A o scoate ziua la plimbare
în privirile urbei, şi seara la crâşma plină de însinguraţi,
până când de la o vreme, obosiţi, om duce-o de mână,
Duminică de Duminică la biserică. Poate acolo, vreodată, vom reuşi s-o închinăm, şi s-o transformăm în
umilinţă şi îndurarea tăcerii şi a începerii.
– Mi-e teamă că percep în melancolia nocturnă a
acestor cuvinte un adevăr trist, încă nu ai reuşit să-ţi
construieşti acea casă în oameni, poate cu excepţia copiilor, dar ei nu înţeleg frământările tale, e o casă prea
volatilă pentru vastitatea trăirilor tale. Poate de aici foa178

mea de a spune, o foame aproape dostoievskiană, o
foame ce poate fi regăsită în acele crâşme de însinguraţi, ca un fum care soarbe totul, de la chipurile pline de
cute şi suferinţă, cuţitele cu lama sclipind în penumbra
tangoului, până la rotocoalele cu fum de ţigară ale disperării. Poate că imensa ignoranţă din noi, recunoscută
de însuşi Socrate, trebuie îmbrăcată de sărbătoare, tocmai pentru a uita exilul perpetuu, lipsa casei din ceilalţi.
– Hai să întorc pe dos conceptul, neliniştea cea mai
mare nu este că nu am casă, ci că nu ajung, nu am puterea să fiu casă primitoare oamenilor, nu reuşesc să
frâng în mine toată mândria demonilor, ca să fiu casa
celor întâlniţi pe drum, nu ştiu munci îndeajuns cu mine
însămi; suntem hora de demoni şi de îngeri suprapuse.
Dar mai ştiu în nebuloasa minţii mele că a fi casa altora este a-ţi fi casă ţie însuţi, de aceea n-am eu casă
nicăieri, pentru că am pornit la drum spre mine însămi,
ca şi spre oameni, iar drumul acesta este fără sfârşit.
Şi mai ştiu că toţi suntem pe drum, de aceea suntem
încă aici, iertaţi de moarte. Seninătatea de a accepta ce
întâlneşti pe drum, dacă nu te naşti fericit cu ea, se
poate învăţa cu infinită lentoare, este cea mai mare Universitate pe care eu am putut să o descopăr, fără sfârşit
ca şi drumul însuşi, cu examene grele şi cu decenii de
ani lungi repetaţi.
Şi totul e pe drum, şi n-avem suflet să pricepem că,
în loc să fim trişti posesori neurotici de oameni şi case
şi slujbe şi prunci, ar trebui să fim puternici doar, pe
drum. Pe drum, toţi călătorii sunt prieteni. De ce nu înţelegem noi că toţi, toţi suntem pe drum? Şi că nu avem
nimic altceva decât drumul în faţă?
– Ai ajuns să ştii extrem de multe lucruri care nu se
găsesc în cărţi, când am auzit prima oară că vei pleca
în Chile mi-am dat seama încă o dată că nimic nu e întâmplător, deoarece chipul tău îmi readucea în memoria culturală ceva din înfăţişarea indienilor
sud-americani. Poate ai ajuns să afli aceste secrete
destul de ezoterice şi fiindcă ai intrat în rezonanţă cu un
spaţiu străvechi, care ascunde multe enigme. Oricum,
locul în care trăieşti mulţi ani lasă o amprentă puternică, deşi invizibilă, asupra spiritului şi a vieţii sufleteşti.
Iar tu gândeşti acum precum cei vechi, îmi amintesc că
în urmă cu mulţi ani am citit un scurt poem scris de un
înţelept arab, din Evul mediu, care avea aceeaşi viziune
despre viaţa ca veşnic drum. Oare un astfel de drum
are o ţintă fixă, nişte ţinte mişcătoare sau pur şi simplu
ţinta este ea însăşi acest drum, poate un drum către
tine însuţi, de care vorbeşti şi tu, sau totul devine până
la urmă o oarbă căutare a căutării, în lipsa unei ţinte
aflate dincolo de horele suprapuse de îngeri şi demoni?
În legătură cu faptul că pe drum toţi sunt prieteni, poate
ai exagerat, pe drum există adesea şi haiduci sau piraţi,
călători singuratici care încearcă să fugă de ei înşişi,
aventurieri ai spaţiului pentru care călătoria nu este
decât un drog. În zadar doreşti să fii tu casă primitoare
celor mai mulţi tovarăşi de drum, ei te vor evita întotdeauna din tot felul de motive înscrise în inconştientul
lor, cel care dictează până la urmă şi Drumul.
– Pe Drum, piraţii şi haiducii, bolnavii de singurătate,
drogaţii (aici încap şi cei care se droghează cu poezie,
cu filosofie, cu religie, cu sex, cu „iubire”, cu ei înşişi sau
cu multe alte droguri) sunt tot călători. Piraţii şi haiducii
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sunt încercări, bolile (de carne, de suflet, mână în
mână) sunt cred nişte încercări, ca să ştii că meriţi şi
durere, nu numai bunătate. Lecţii dure, înseamnă că le
meriţi sau nu ştii să le ocoleşti. Iar dacă le meriţi, n-ai
cum să le ocoleşti, ci doar să le amâni întâmpinarea.
Prin urmare, ar trebui să mulţumim lecţiilor plăcute, ca
şi celor dureroase. Poate că năucul de pirat, la fel de
ignorant ca şi tine, este doar o umilă unealtă, ca să te
despoaie de tot ceea ce nu-i al tău, să te lase goluţ în
vânt, ca să-ţi dea o lecţie superbă de trufie şi posesivitate. Şi să umilească lenea şi rutina din tine, să te înveţe
să mergi în picioarele goale, să cerşeşti o fărâmă de
pâine, să trăieşti precum cei mulţi, pe care din trăsură
nu-i vezi. Că orice îţi poate lua haiducul, dar nu ceea
ce-i al tău cu adevărat. Şi numai ceea ce-i al tău cu adevărat gândesc eu că te poate ajuta la drum. Şi dacă haiducul îţi ia viaţa, aici trebuie să fie rezultatul unei lupte
pe care eu nu ştiu s-o dezleg. Aici Unul şi Dumnezeu
au ceva de spus. Cine este acela care poate spune că
a fost o greşeală? Unul moare din greşeală? Greu de
spus. Cu adevărat că drumul, dacă este, n-are ţintă.
Drumul e căutare de copil atavic.
– Insist. Căutarea a ce?
– A ce? A unui loc dincolo de frică, dincolo de durere,
de iubire şi neiubire, dincolo de pierdere şi găsire, dincolo de eroism şi laşitate, de loial şi trădător, unde nu
mai există noţiunea de sus şi jos, şi toate formele la
care ne închinăm viaţa dispar. Loc unde dacă ai putea
ajunge fie şi în imaginaţie, altfel te-ai întoarce la frica,
la durerea, la iubirea şi neiubirea care însoţesc viaţa.
Speculaţii în întuneric, fireşte, întunericul de care-ţi vorbeam, unde trăim la lumina unei intuiţii a luminii. Drum
sau nu? La ce bun să-l ştiu? Căutarea e şi ea un drog,
un anestezic al durerii de a trăi, fără a putea iubi deajuns. Puţini ştiu să iubească, sfinţii şi îngerii, restul
doar ne proptim în baston de simţuri şi de iluzii, despre
noi înşine şi despre ceilalţi. Doare neiubirea, ca o ruptură de un întreg pe care niciodată nu l-ai ştiut.
Aşa singuri şi însinguraţi cum suntem toţi în viaţă,
avem nevoie să ne întâlnim minţile, să traducem atât
cât se poate din ceea ce noi întrevedem cu creştetul,
fără cuvinte şi noţiuni, şi să ascultăm ceea ce alţii întrevăd, aşa însămânţăm idei sau recunoaştem seminţe
vechi neudate, răbdătoare, aşteptându-ne să le găsim
în noi. Avem atâta nevoie să ne ascultăm, să ne citim,
şi în loc de asta ne izolăm, evitând obstinat încrederea,
ca materie primă a oricărei relaţii. Aşa de repede învăţăm reflexul de a ne simţi răniţi şi de a ne retrage, devenim treptat aşa de preţioşi pentru noi înşine, că uităm
să ne împărţim for free, vechi oameni-cărţi care se scriu
pe măsură ce paginile se deschid privirilor. Buna şi fecunda singurătate, care se continuă fără ştire cu perpetua întâlnire a tot ceea ce vine, încrederea blândă care
nu se poate trăda pentru că nu cere nimic, vederea şi
ascultarea, de ce le-am eliminat dintre noi, şi umblăm
răniţi, proliferând comportamente în loc de simţiri, şi solide norme de auto-protecţie, în loc de legi nescrise ale
dăruirii?
Când am spus că toţi sunt prieteni pe drum, într-adevăr a fost o proiecţie a minţii mele, nu sunt obiectivă, fireşte, vreau să cred că toţi au rostul lor pe drum, chiar
şi cei care-mi fac rău sau de care mi-e greu, au ei deceSAECULUM 7-8/2018
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ul lor, pe potecă lângă mine, măcar să-mi lărgească limitele puterii de a suferi, ale răbdării şi ale minţii, până
una alta. Poate că nimeni nu mi-a făcut rău cu adevărat,
de aceea nu cunosc dimensiunea reală a răului. Vreau
să cred că ni se dau lecţiile de care avem nevoie, şi rog
să nu ni se dea lecţii mai grele decât ne e puterea de
înţelegere şi de îndurare, imaginate lecţii de care ne
temem, afectând ceea ce cu adevărat organic iubim:
pruncii. Cât despre cei însinguraţi şi înrăiţi pe drum, bineveniţi să fie, îi prefer prin autenticitatea opţiunii celor
care îţi dau peste nas, narcisişti inconştienţi, cu perpetua lor bunătate, corectitudine şi lumină interioară, făcută în şcoli speciale, de înaltă societate.
Îmi vorbesc mie mai mult decât ţie, deja ai simţit
asta, aşa ca şi cum aş fi în faţa unei tăceri vii, dispusă
să mă asculte la nesfârşit, nu am mereu puterea de a
rezista presiunii cuvintelor, iar acum rezist tentaţiei de
a şterge totul şi a arunca la gunoi. Scrise, nescrise, gândite sunt deja spuse urechii secrete a Firii. Şi Firea e
destinatara, prima şi ultima, a tuturor gândurilor noastre,
cu cât mai nerostite şi necioplite, cu atât mai autentice,
iar ele, nerostitele, vor pleda pentru noi la vremea ultimă, când Firea ne va judeca. Dar oare Firea nu ne
cântăreşte în fiecare moment, ca să aleagă momentul
ce vine?
Dragica are părul castaniu cu reflexe aurii, de culoarea mierii din Bucovina, foarte lung, lucru care îi sporeşte feminitatea; când soarbe din când în când din
cana albă de ceai, Nini îi vede pentru o clipă doar ochii,
care parcă cern o lumină violetă, venită de departe. Ea
a avut o presimţire că se vor întâlni, noaptea trecută tocmai visase că, într-o ţară cu zăpadă, Nini o ruga şi insista să adauge un tablou la o expoziţie, nu era clar cui
îi aparţinea aceasta. Tema era o fereastră. Încerca să-l
facă să înţeleagă că, dacă el este pictor, asta nu o converteşte pe ea în artist peste noapte. Şi totuşi, iat-o
plăsmuind în vis o fereastră de casă de ţară, din lemn
uman, crucea de lemn din mijloc era un trup lung şi fibros, fereastră femeie, fereastră bărbat. Şi în fragmentele de geam se văd fizionomii transparente, care te
privesc ca un mesaj din altă lume, aş vrea să-ţi desenez
dar nu pot încă ... o să încerc... m-am trezit şi nu am
vrut, am rămas timp lung culcată, plăsmuind ferestre,
se transformau una în alta, figuri în cadrul ferestrei, necunoscute... am rămas multă vreme, laşitate, refuzând
să încep ziua, refugiindu-mă în visul aproape treaz,
printre ferestre.
– Nu ştiu de ce am senzaţia că dialogul acesta are
loc tot într-un vis, m-a cuprins vraja formulărilor tale,
uneori paradoxale, dar mereu incitante. Mă tem însă că
toate valorile mele de până acum încep să se clatine,
de când am început să te ascult, mai ales fiindcă încep
să cred că tot ce spui respiră autenticul, uneori simt că
înlăuntrul cuvintelor tale dospesc trăiri care se apropie
de cele ale sfinţilor. Eu credeam că sensul existenţei
este ascensiunea spirituală şi tocmai de aceea mi-am
dedicat aproape întreaga viaţă literaturii şi artei, chiar
uneori meditaţiei filosofice, iar pentru tine se pare că
toate astea nu sunt decât droguri, haine poleite în care
ne ascundem neliniştile şi orgoliile.
– Dragă Nini, cum să se clatine un castel vechi de
când lumea, la care fiecare poet autentic mai pune o
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cărămidă, când un vagabond aruncă o piatră? sau când
un nebun furios de incertitudini adânci strigă la poartă?
Hai râzi un pic acum, şi nu te lăsa şubrezit de un venetic
şi donquijotesc vagabond, care bate în felul lui – zguduind să dărâme – la porţile castelului. Poate că doar
vrea să intre, necioplit şi orgolios, paradoxală amestecătură de ignoranţă şi aspiraţie îngerească, să-şi spună
povestea neclară lui însuşi. Fireşte că, flămând, va
spune că mâncarea nu-i bună, însetat, va spune că
vinul e puterea diavolului, dar îmbrăţişează-l şi se va
frânge, va plânge, şi va mânca şi va bea. Şi apoi, cu
privirea încălzită, după ceva vreme, îţi va povesti incoerent ca un copil, povestea minţii lui, pornită cândva în
întâlnirea sufletului.
Şi încet şi firesc vei pierde alături de el noţiunea timpului în care trăieşti, culoarea hainelor tale în penumbră
va fi aceeaşi cu a zdrenţelor lui orgolioase, îl vei însoţi
cu picioarele tale prin deşert şi vei reînvăţa gustul simplu al apei, atunci când ţi-a lipsit o vreme. Vei retrăi cu
bătrânul acela vagabond ceea ce poate mintea şi sufletul tău au trăit cândva, uitate îndoieli, uitate simţiri din
vremuri când sfinţii umblau pe pământ, şi tu erai acolo.
Atât doar. Va pleca în curând, bătrânul, a fost o întâlnire
între timpuri, al lui şi al tău. Tu nu va trebui să fii din nou
vagabond ca el, dar prezenţa lui ţi-a împrospătat ceva
în minte, şi a repus o amintire în suflet. Poate îţi lasă o
îndoială, dar din cele bune pe care să creşti, nu îndoiala
care şubrezeşte. Vei putea fi din nou tu, o continuare
armonioasă deja, a acelui pelerin care cândva a pornit
în întâmpinarea marilor întrebări de suflet şi credinţă.
Pe care tu le-ai răspuns mai bine decât el, solida dovadă este propria ta viaţă.
Ştii mai bine ca mine că am – şi avem – nevoie sufletească şi organică, de frumosul pe care voi, artiştii,
ştiţi să-l coborâţi pe lume. Nu asculta în vocea mea
decât autocriticul onest şi crud al cuvintelor, biciul gândurilor cu care îmi zgândăresc, ca să-l văd – aşa cum
călugării în chilia lor lăuntrică îşi pedepsesc trup şi suflet, spre eliberare, orgoliul rănit de propria impotenţă
de a crea ceva. Eu – tembel perpetuu adolescent încurcat iremediabil în creşterea asta, care nu se termină
niciodată. Eu – adolescent deportat în lagărul lumii adulţilor, din care nu înţeleg nimic, decât munca forţată de
a supravieţui, umbra tot mai scorojită a unei idei. Idee
pe care eu însămi nu o pot susţine, pentru că ţine de
Absolut. Dar ce adolescent îşi închipuie că el nu poate
da mâna cu Absolutul, că el nu poate ajunge a trăi întru
adevăr şi mituri sfinte? Întru e mai mult decât identificare. Ce adolescent nu trăieşte într-o carte ca într-o
viaţă, câte o viaţă cu fiecare carte? Dar e bolnăvicios
când nu se poate maturiza.
Şi ştii ce aş vrea să învăţ? Râsul, imensul râs de
sine însuşi, fără sarcasm, râsul bun şi eliberator care
zguduie pieptul, aşa cum râzi de pruncul care-şi dă aere
de adult, şi te vezi de fapt pe tine însuţi în lume. Poate
şi Dumnezeu râde bun şi iertător de noi, copii pe veci
cu aere de adulţi. Te rog adu-ţi aminte, ca o constantă
a tot ceea ce spun: este un râs-plâns încă neiertător, de
mine însămi. Arta, şi în ea toate sunt: poezie, pictură,
muzică poate că e mai mult decât artă, filosofia, dacă e
însoţită de o căutare autentică, ştii mai bine ca mine că
sunt paşi importanţi pe drumul spiritului, sau sufletului.
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Paşi ai spiritelor avansate pe drum.
Iar dincolo de frumuseţe şi de nefrumuseţe, de bine
şi de rău, de rostit şi de nerostit, ne aşteaptă Sufletul
însuşi, simplu, gol de toate. Pe mine să mă ierţi, sunt
ca vagabondul din poveste, mintea mea a pornit la o
luptă care mă depăşeşte, şi mă proiectează în nişte începuturi de lume, pe care niciun om nu le poate susţine
şi rămâne cu valorile actuale întregi. Caut valori în oameni care au rezistat în timpuri, şi mă tem de valori actuale doar. Ceea ce este autentic şi rezultat al unui drum
de suflet, va rămâne în picioare oricărei răsturnări de
valori umane, pentru că a trecut pragul umanului şi a
pornit spre Dumnezeu. Deci nu este justificată senzaţia
ta, ascultând haosul din cuvintele mele. Eu mă revolt
împotriva mea, şi uneori, patetic şi ieftin poate, contra
unor spoieli care ne însoţesc în viaţă şi ni se vând ca
autentice. Şi sunt unele aşa de bine făcute! Doar un
tembel critic din mine simte că le lipseşte o dimensiune,
ca şi cum ar fi tridimensionale într-o lume cu mai multe
dimensiuni. Poate că le lipseşte simplitatea. Poate îngerul.
– M-ai liniştit, Dragica, să ştii că mă aflu sub influenţa
unor lecturi, dar şi amintiri, care îmi sugerau că sfinţii,
dar şi cei mai mulţi călugări şi clerici, nu sunt deloc preocupaţi de viaţa spirituală profană, de artă, literatură şi
muzică, evident în afara celor cu caracter mistic, religios. Mă simt oarecum excomunicat din lumea lor,
într-un lagăr al păcătoşilor, fiindcă recunosc că atât în
viaţă, cât şi în artă, m-am simţit adeseori posedat de
pasiune, de dorinţa de a atinge cu orice preţ Absolutul,
deşi eram convins şi gelos, în acelaşi timp, că el poate
fi atins doar prin meditaţiile şi sacrificiile celor amintiţi
mai sus. E o continuă sfâşiere, cuplată cu un sentiment
de culpabilitate şi poate de neputinţă, în primul rând neputinţa de a întrezări hora de îngeri, despre care atât
de frumos vorbeşti tu. Şi totuşi, pentru câteva momente,
am avut senzaţia că mi-a fost dat să am parte de o
breşă într-o lume mai pură şi să admir câteva zeci de
adolescenţi, care îmi pipăiau nesăţioşi cu privirile tablourile, la vernisajul unei expoziţii, era o horă de priviri
şi glasuri proaspete care mi-a făcut bine, încununată de
afirmaţia profesoarei lor, Mă bucur că v-am cunoscut,
arta dumneavoastră respiră o incredibilă tinereţe!
Eu sunt însă convins, de pe acum, că ţi-a fost dat să
rămâi toată viaţa o adolescentă, pentru ca toate trăirile
şi frământările tale să ajungă într-o carte, adolescenţa
perpetuă este semnul cert al unui creator. O carte în
care să se regăsească şi acea horă de îngeri, devenită
din ce în ce mai puţin vizibilă în lumea actuală, complet
desacralizată. O carte care va răspândi ca o molimă
arta de a rămâne un adolescent perpetuu, un vagabond
rătăcind prin vămile Absolutului, dar mai ales arta de a
regăsi acel drum de suflet, o sintagmă copleşitoare prin
autenticitate şi simplitate.
– Nu sunt un creator, nu pot adăuga nimic la tot ce
s-a gândit. Doar îndoieli vechi, îmbrăcate în noi combinaţii de cuvinte. O carte mare se naşte dintr-o cultură
extrem de solidă, sau cu ignoranţă îngerească, deci cu
rădăcina aşa de solidă în bunul simţ, că nu poţi cădea
în banal. Eu nu am îndeajuns nici una nici alta. Trebuie
să mai iubesc şi să slujesc trei mii de ani, până se
coace sufletul. Atunci cântă sufletul singur, fără trudă.
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Mi-e bine doar să erup când şi când, spuma de gânduri
topite şi retopite înlăuntru. Dar tu dansezi uneori cu zeii,
în poezie şi în pictură.
– Nu dansez cu zeii, dar zeii mi-au oferit poate nişte
patimi şi adevăruri pe care alţii nu le au în şapte vieţi,
cum este şi convorbirea asta cu tine, şansa de asculta
năuc (nu ştiu de ce cuvântul acesta, atât de sugestiv,
cu o mare încărcătură emotivă, pe care aproape îl uitasem, am impresia că îţi seamănă cumva...) cuvintele
tale vrăjite, un drum de suflet în filigran, al căror ecou
celest îmi vibrează în întreaga fiinţă. Mă şi pui pe gânduri, eu încă nu realizasem până acum că până şi lumina noastră, cea fizică, ascunde în măruntaie demoni
transparenţi, deşi cred că inconştientul meu ştia că doar
lumina suprafirească permite hora de îngeri. Lumina suprafirească şi arta marilor creatori, mi-ar plăcea să cred.
Ai spus că îţi trebuie să iubeşti în nenumărate alte vieţi
de acum încolo, ca să se coacă sufletul şi să-ţi cânte.
Mi-e teamă însă că, atunci când îţi cântă sufletul, nu
mai simţi nevoia să creezi. Nu cred că sufletul lui Dostoievski, un maestru al suferinţei şi al patimilor intense
de penumbră, cânta...
– Năuceala, în dicţionarul meu subiectiv, e starea de
pre-trezie, o stare existenţială care ne caracterizează
pe mulţi, în diferite niveluri şi alterând unul sau altul din
câmpurile în care ne ducem viaţa. Lumina... făceam o
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paralelă între lumina fizică şi fizica minţii şi a trăirilor,
uneori sunt ascultătoare ale aceloraşi legi, îmi pare.
Suntem orbiţi de noi niveluri de lumină, fizică şi lăuntrică. Aşa cum ochiul fizic e orbit de lumina fizică, ochiul
lăuntric e orbit de înălţimea luminoasă la care a ajuns,
sau doar s-a proiectat într-o străfulgerare. Lumina fizică
e inocentă, cea lăuntrică ascunde demonii. Demoni
pentru mine sunt trăirile doar, atât de fragile în aparenţa
lor inconsistentă, şi atât de puternice în realitate, atâta
vreme cât noi le dăm forţă. Cu cât eşti mai sus în lumină, cu atât demonii sunt mai subtili, fireşte, au nevoie
să se camufleze, sunt parte din natura umană.
– Am meditat şi eu cândva pe marginea misterelor
universului. Se pare însă că între lumina lăuntrică şi cea
fizică există o conexiune mai mare decât am putea
crede, probabil dacă lumina lăuntrică e contaminată,
nici cea exterioară nu poate fi pură. Există unii gânditori
care susţin că de fapt întreaga realitate exterioară este
tot o formă de conştiinţă, tot o lume lăuntrică, stranie,
greu de descifrat. Încep să fiu tot mai convins că între
cele două lumi există multiple legături, pe mai multe niveluri, iar pânza spaţio-temporală nu poate exista fără
conştiinţă.
(Fragment din romanul în lucru Străinul din Ada Kaleh)
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acolo. El intra în încăpere și pentru că nu le putea vorbi,
neștiind nici măcar limba engleză, dădea din cap a
salut, le zâmbea larg, deși ei niciodată nu aveau vreo
reacție oarecare, și arăta barmanului sticla pe care
acesta trebuia să o deschidă. Apoi lua un pahar și trasa
cu două degete nivelul dorit. De cele mai multe ori era
până sus, dar câteodată, când pleca în sat, chipurile
după roșii, pâine și apă minerală și nu-i rămânea mare
lucru din banii de cumpărături gestionați de fiică-sa,
dădea peste cap doar o cinzeacă. Cu un gest scurt, hotărât, își răsturna pe gâtlej băutura usturătoare – de cele
mai multe ori vodka din struguri grecească –, și parcă
rușinat, uitând să mai zâmbească, pleca în grabă, cu
capul în pământ. Atunci când avea bani, lucrurile luau
o altă întorsură. Era luminos ca o lună plină, își scotea
cu gesturi leneșe portofelul uzat din piele neagră, număra cele câteva bancnote de două ori și, făcându-i cu
ochiul barmanului care se obișnuise să îi scrie pe un
șervețel cât îi datorează, plătea. Îi lăsa întotdeauna un
euro, pe care îl ridica în aer, vrând ca cei aflați în încăpere să vadă și să ia aminte, și apoi îl lipea cu zgomot
de tejghea. Ar fi făcut și el cinste bărbaților pe care îi
găsea întotdeauna acolo, și pe care avea impresia că-i
cunoaște de foarte multă vreme, dar nu putea să comunice cu ei. Cum ar fi fost să-i bată pe umăr și să le agite
paharul gol în față, făcând apoi semnul datului peste
cap? Ăștia ar fi putut crede că le cere de băut. Mai bine
nu...
Gina îi dădea la fiecare două zile suma pe care o
stabiliseră împreună, înainte de călătorie. Ea ținea
banii, căci amândoi știau că odată încăpuți pe mâna lui,
i-ar fi cheltuit dintr-odată și – Doamne ferește – iar ar fi
ajuns la spital, într-o stare de plâns. Deci la fiecare două
zile avea bani suficienți. Atât că ar fi vrut să vorbească
și el cu unul sau cu altul. Așa cum făcea acasă... La Incognito se adunau toți pensionarii din cartier, încă de
dimineață, și se strângeau în brațe de parcă nu se mai
văzuseră demult. Gălăgioși peste măsură, fericiți, coPRO

Soarele arzător al Greciei i-a toropit încă de
dimineață. Terasa era deja inundată de o căldură
umedă, insuportabilă. Nu aveau niciun chef să mai
meargă la plajă. Umerii amândurora erau o rană deschisă. Crema solară 50 SPF nu i-a ajutat la nimic: s-au
prăjit conștiincios pe o parte și pe alta, – chiar și în spatele urechilor simțeau că-i arde –, și cu greu mai
reușeau să-și tragă vreun tricou larg pe ei.
Primele două zile s-au expus cu măsură, dar începând cu a treia zi au fost nevoiți să treacă la lucruri „mai
serioase”. Căci pentru asta veniseră: ca să se bronzeze. Și apoi să facă poze. Și oricum, odată reîntorși la
birou – lucrau amândoi de douăzeci și doi de ani pentru
aceeași firmă de construcții –, colegii îi vor analiza din
cap până în picioare și li se va da verdictul: vacanță
reușită sau nu. Totul depindea de calitatea bronzului. Ei
nu mai fuseseră la mare de patru ani de zile. Și tot de
atunci nu mai avuseseră vreun concediu. Au pornit de
la o piele perfect albă, de o strălucire dezgustătoare și
trebuiau să ardă o mulțime de etape. Trebuiau să plece
bronzați. Dar nu așa, în joacă... Aveau nevoie de un
negru tăciune. Ca să vadă ăia, și să le piară cheful de
glume pe seama lor. Gică Gălbenuș – de la import-export –, fusese în Sicilia la soră-sa, în mai, și aproape
că nu l-au mai recunoscut la întoarcere. Câtă invidie
au simțit amândoi! Pielea lui Gălbenuș semăna cu ciocolata neagră, 70 la sută cacao. Iar ei erau albi ca
brânza de vaci... Exact în clipa aceea au hotărât, de
comun acord, să-și ia o vacanță. Iar dacă a fost să fie
Grecia, au hotărât Thassos, – fiind destinația cea mai
apropiată. Și uite cum și-au compromis concediul: prăjindu-se... Dar zilele zboară repede pe malul mării și
s-au gândit să le fructifice la maximum. Nici roșiile trecute peste pielea încinsă nu-i mai ajuta, nici spirtul îndoit cu apă, nici laptele bătut...
Taică-său nu avea nici pe naiba. Dar el își petrecea
majoritatea timpului la Olga’s Place, bând cot la cot cu
vreo trei-patru greci care, ca și el, numai că nu dormeau

SAECULUM 7-8/2018

mentau în picioare, lângă tejgheaua îngustă, uitându-se
din când în când la televizorul aflat cu mult deasupra
capetelor, știrile zilei. Și uite așa treceau orele. Uneori
îi prindea seara discutând aprins și noroc cu Cici,
barmanița, care îi trimitea acasă la cină. „Aveți nevoie
și de mâncare în burtă. Nu numai de porcării
dintr-astea. O să vă curățați repede.” Toate acestea îi
lipseau teribil, dar fiică-sa, Gina, insistase să meargă
cu ei: „Nu pot să te las singur două săptămâni. Aș găsi
casa arsă…” Mda. Mai avea încă cinci zile de vacanță
– vacanța lor de fapt: a fiică-sii și a lui bărbatu-său, pe
care trebuia să le umple într-un fel...

*

PRO

– Vii cu noi la plajă.
– Nu!
– Pentru tine am venit, știi bine. Toate sacrificiile pe
care le-am făcut de-a lungul atâtor ani, și eu și taicătău, nu înseamnă nimic?!...
– V-am zis că vreau să stau acasă. Ți-am spus că
nu am chef de vacanțe la plajă. Nu cu voi...
– M-am cam săturat de lipsa ta de chef. Vrei bani
pentru facultate? N-o să-i ai. Să văd eu cu ce te duci în
toamnă la Frankfurt. Nu-ți mai plătim taxele.
– N-ai decât. Ai fi în stare... Oricum, voi ați vrut să
merg în Europa „la studii”. Toți prietenii mei se duc în
București. Și sunt mult mai bine.
– Am vrut ceva mai bun pentru tine, deșteptule.
Pentru că poți. Pentru că tu nu ai fost un repetent ca ăla
al lui Aur. Am avut grijă să nu fii. Asta-i recunoștința
ta?...
- Aceleași și aceleași texte...
– Vino cu noi!. Vreau și eu să simt că suntem o familie. Am așteptat concediul ăsta ca pe nu știu ce.
– Crezi că de pe prosopul meu, la plaja aia scârboasă plină de arici și alge, voi demonstra mai bine că
fac parte din această familie?
– Cinismul ăsta te-a ajutat vreodată?... Nici măcar
nu mă mai enervezi. Iar plaja este minunată. Încetează
să minți.
– Am nouăsprezece ani! Vreau și eu să decid. Iar
dacă hotărăsc că vreau să fiu lăsat în pace, lăsați-mă
să fac ce vreau.
– Nu. Ai venit cu noi, facem totul împreună! Taicătău vrea și el să bea o bere cu tine.
– Tata? Întreabă-l și îți va răspunde că nici nu știe
dacă eram în mașină atunci când am plecat de acasă.
Nu-l interesează decât peștii lui.
– Mda. Are și el un fix... Hai, vino cu noiii!!, își
schimbă Gina tonul. Se aplecă peste el, în pat, și îi
mângâie lobul urechii. Suntem arși ca niște raci, dar nu
ne lăsăm.
– Păi, tocmai pentru că v-ați ars în halul ăsta. De ce
nu luați o pauză? Mergeți și voi în port, mâncați o friptură... Că m-am săturat de roșii cu brânză și ouă fierte.
– Toți românii își gătesc aici. Crezi că suntem nababi?
– Nu trebuie să fii nabab ca să-ți cumperi un gyros
la trei-patru euro. M-am săturat și de pepeni și de supele la plic. Dacă n-aveam bani, la ce bun am mai venit
aici? Ca să ne lăudăm după aceea?...
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– Exact din acest motiv, dragule. Toți fac la fel... Și
nu ești tu în măsură să mă judeci.
– Îmi faceți milă.
– Ești un egoist fără pereche. N-am văzut un zâmbet
pe fața ta de la începutul vacanței. Întotdeauna este
vorba doar despre tine...
– Vreau să plec. Dă-mi bani să plec acasă.
– Ai înnebunit. Îmbracă-te că plecăm la plajă.
– Am spus NU.
Sări brusc în picioare și celularul îi căzu cu zgomot
pe podea.
– Fuck!... Îl cercetă rapid și răsuflă ușurat. Ai avut
noroc că nu s-a întâmplat nimic.
– Eu am avut noroc?
– Da, pentru că ar fi trebuit să-mi cumperi un altul.
– Așa crezi tu, Bogdan? Niciodată n-aș fi făcut-o, știi
bine... E-adevărat că singurul lucru care contează pentru tine este telefonul mobil. Ca și pentru taică-tău... Dar
am să reîncep să ți-l confisc. Ca la șaișpe ani.
– Încetează! M-am săturat de viața asta cu voi. Am
plecat.
Gina îi tăie calea și se postă bățoasă în fața lui.
– Unde pleci?
– Nu te interesează. Vezi-ți de bronzul tău și de
roșiile cu brânză.
Palma, pornită fără ca măcar să se gândească, îi
atinse gâtul. Bogdan se ferise la timp.
– Nu mă mai întorc.
Trecu repede pe lângă ea, apăsă violent clanța și
dădu ușa dormitorului de perete. Pe hol smulse o cheie
din suportul în formă de colivie de păsări, se aplecă și
apucă la întâmplare o pereche de șlapi vineții – cei ai
lui bunicu-său, ieși aproape în fugă și se precipită pe
scările de marmură.
Gina rămase stană de piatră.
Bogdan făcea des, în ultimul timp, crize de personalitate, dar niciodată până acum nu-i vorbise în felul
acesta. Cu atâta lipsă de considerație... Cu ură
aproape.
Degetele-i tremurânde împinseră ușa culisantă care
despărțea livingul de bucătărie și se uită după el, pe
geamul care dădea la stradă, dar nu-l văzu. Pe drumul
spre Skala Prinos, străjuit de măslini și iederă mediteraneană nu se aflau decât două mașini. Una gonind
nebunește spre Limenas, iar cealaltă, un camion prăfuit,
circulând anevoios în direcția opusă. Înseamnă că o
apucase spre sat. În căldura aceasta insuportabilă...
Aflați la un kilometru de mare, briza nici măcar nu se
simțea. Se îndreptă spre camera cea mai îndepărtată
a casei și trânti ușa de perete. Bărbatu-său, Alex, tresări
ca ars.
– Tu nu auzi nimic din ce se întâmplă? Fiu-tău a plecat.
– La plajă?... Păi, nu mergem cu mașina?
– Da, exact la plajă s-a dus. Nu l-ai auzit urlând?
– Doar pe tine te-am auzit.
– Măgarule!
– Nu, serios... Am auzit numai vocea ta ridicată și
zgomot de obiecte trântite. M-am simțit ca acasă.
– Să-ți fie rușine! Și cum m-ai mințit, numai ca să re183

zervăm concediul...! Mi-ai povestit de o mie de ori cum
ne vom plimba pe malul mării ca doi îndrăgostiți, și cum
vom mânca souvlaki la lumina lumânărilor… Și acum,
ce faci?... Stai cu celularul în mână cât e ziua de lungă
și vorbești prostii.
– Păi, dacă mă insulți...!?
– Fiu-tău a plecat și a zis că nu se mai întoarce. Ce
facem?
– Suntem pe o insulă, draga mea. Calmează-te.
– Dacă pățește ceva? A zis că nu mai vrea să audă
de noi.
– Îl ai așa cum l-ai crescut...
– Păi da, că tu ai fost prea ocupat cu meciurile, cu
prietenii și cu telefonul mobil, ca să-ți amintești că ai o
familie.
– Mai bine dă-mă cu spirt și te dau și eu după aceea.
Lasă, că reproșuri poți să-mi faci și mai târziu. Am zis
că mergem la plajă, fie ce-o fi…
Gina oftă din toată inima. Adevăru-i că abia aștepta
să se bage în apă. Era singurul moment al zilei în care
se putea relaxa. Și apoi plimbarea de-a lungul plajei...
Numai ea singură. Cu gândurile ei. În cele trei zile care
trecuseră hotărâse deja titlul romanului la care se gândea de multă vreme: „O plajă, o mare și doi palmieri”.
Iar două capitole se scriseseră aproape singure. Vorba
vine „se scriseseră”. Le imaginase până în cel mai mic
detaliu și le trăia și retrăia cu o intensitate crescândă.
Era un roman de dragoste, desigur, cu o fată frumoasă
care a întâlnit într-o vacanță un bărbat irezistibil; cum
altfel decât bogat și puternic? Cartea aceasta o pregătea din timpul studenției. Dar imediat după ce a terminat
facultatea a venit căsătoria, și după aceea... Bogdan…
Niciun minut liber n-a mai avut de-atunci. Căci
vacanțele la Praid sau cele de la 1 mai, în compania a
două sau trei familii gălăgioase, nu i-au oferit posibilitatea să se gândească la ea. Mai bine zis, la cartea vieții
sale. Subiectul a rămas același; de la început. Fata frumoasă nu și-a schimbat nici măcar culoarea părului sau
rochia roșie scurtă, mulată pe coapse, de douăzeci și
ceva de ani. Era acolo. Ca și Juan, bărbatul cu maxilare
de oțel și piele de culoarea ciocolatei belgiene. Și acum,
oferindu-le timpul ei de singurătate, extrem de prețios,
putea, în sfârșit, să le dea viață... Plimbându-se într-o
zi de-a lungul plajei, cu briza sărată fluturându-i prin
plete, a realizat că dorința ei era să-și scrie cartea în
gând. De la cap la coadă. Și că niciodată, de fapt, nu
avusese intenția clară de a o pune pe hârtie. Nu o interesa deloc relația cu eventualii ei cititori, ba chiar
simțea că publicarea romanului ar fi făcut să nu-i mai
aparțină. Scrierea anevoioasă, recititul, refacerea în întregime a unor pasaje, periatul la nesfârșit, trimiterea la
edituri și apoi… AȘTEPTAREA!... O prostie!...
Își permitea acum, la fiecare preumblare de-a lungul
kilometrilor de nisip fin, să-i adauge după dorință câte
un alt capitol, în care să intervină personaje sofisticate
și întâmplări dintre cele mai surprinzătoare. Romanul
începuse încă de pe ferryboat-ul care îi ducea pe insulă,
și lucrurile evoluau cât se poate de mulțumitor. Chiar și
când se relaxa, făcând pluta pe spate în valurile line,
reușea să creeze scene pline de o emoție copleșitoare.
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De exemplu, clipa în care fata s-a împiedicat de arcada
metalică pe care se lăfăiau miile de orhidee colorate în
mov și roșu aprins, iar bărbatul a prins-o în brațele lui
puternice, o umplea de fiecare dată de fiori
imaginând-o. Putea oricând să retrăiască acest moment
fierbinte, ca și toate celelalte, pentru că, interesant: fiecare capitol al „cărții” ei s-a scris și s-a dus cuminte
într-un sertăraș al minții, pe care reușea să-l repereze
cu ușurință. Nimic nu se pierdea pe drum. Nu avea
cum. Totul fusese acolo, în adâncul ei, aproape de la
început; sau s-a insinuat de-a lungul anilor, definindu-și
locul și RĂMÂNÂND. Pentru totdeauna.
– Bine, mergem. Dar sună-l pe Bogdan și vezi pe
unde umblă. Vorbește-i frumos. Nu lătra ca de obicei.
– Îmi ești atât de prețioasă când știi cum să mă iei,
îi zâmbi el deloc supărat. Formă rapid un număr și
așteptă până când auzi mesageria vocală. Nu răspunde. Lasă-l în pace. N-o să-mi stric concediul din pricina lui.
– Sincer, l-aș lăsa... Dar vreau numai să știu că e
bine.
– Din cauza lui ne-am certat tot anul. Abia aștept să
plece la Frankfurt...!
Gina tresări lovită. Și ea aștepta să scape de Bogdan, sperând ca distanța și faptul de a nu mai locui sub
același acoperiș să ajute relației lor, dar nu-i plăcea să
vadă că bărbatu-său este atât de pornit.
– Ca și cum l-ai fi ascultat vreodată... Scoateți bluza.
Alex își ridică cu greu tricoul peste umeri și gemu
sfâșietor când ea îi întinse, cu palma desfăcută, alcoolul
pe spatele roșu, ars parcă cu fierul încins.
– Auuuu!... Mai cu milă! Vine și rândul tău.
– Oare să mai mergi la plajă?... Iau mașina și mă
duc singură.
– Nici vorbă!
– Nu stau mai mult de două ore. Și… poate îl caut și
pe fiu-tău.
– Vreau să mai fac scufundări, deci, merg. Chiar
așa: strângând din dinți și cu tricoul pe mine.
– Scu-fun-dări!... Ha, ha, ha!... Parcă ai plonja la o
sută de metri. Îți bagi botul în valuri în apa până la
slip…, las-o baltă!
– Ha, ha, ha! Și eu te ador, scumpo.
– Nu te atinge nimic...
– De asta mă iubești. Ai nevoie de un om echilibrat
lângă tine, care să te aducă cu picioarele pe pământ.
– Mă enervezi teribil. Ei, am plecat! Cu, sau fără tine:
trebuie să-l iau și pe tata de la Olga’s mai târziu.
– De ce vrei să-i strici și lui ziua? Lasă-l să profite:
are șansa să uite. Râse tare, satisfăcut, cu capul dat pe
spate. Burta i se cutremură ca o piftie: Oricum, soarele
fierbinte și râurile de alcool nu fac cel mai bun melanj.
– Grăsanule!
Îl privi nervoasă, scrâșnindu-și caninii ascuțiți, și vru
să iasă din cameră, dar Alex o prinse și o apucă de
fese.
– În schimb, tu ești perfectă. Nu vrei să rămânem?,
îi arătă el din cap, zâmbind șăgalnic, patul matrimonial.
– Niciodată. Când ai să înveți să te porți. Te aștept
la mașină. […]
PRO
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Magdalena Stoicescu

IEȘIREA
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Modestul doctor Eftimie Cruceru locuia în mansarda
unei vile vechi din cartierul cu nume de mitropoliţi de pe
lângă Parcul Libertăţii. Era aşa de mulţumit de gazda
lui – proprietarii pensionari ai vilei –, că evita să le dea
bună ziua când venea de la spital, ca să nu-i deranjeze,
iar dimineaţa, la plecare, ei dormeau ca nou-născuţii.
Avea un fel aparte de a-şi purta paltonul cu gulerul ridicat, acoperindu-i obrazul, încât doamna Lenuşi, povestindu-i fetei de la subsol despre chiriaşul ei taciturn, îl
numea Liliacul. Fata, elevă la Profesională, era mândră
că doamna Lenuşi o invită în casă, îi plăcea să privească pereţii încărcaţi cu oglinzi – gustul fostului proprietar –, terasa umbrită de brazi şi zecile de bibelouri
care încărcau bufetele vechi de stejar. Uita de fiecare
dată să o roage pe doamna Lenuşi să dea mai multă
căldură la caloriferul cu păcură şi să-i facă acces la
baie. Proprietăreasa, odihnită şi dornică de vorbărie
chiar şi în monolog, o bombarda cu nimicuri care o zăpăceau.
„Azi, Liliacul şi-a adus iar o sacoşă de cărţi. Nu înţeleg pentru ce se zbate atâta. Are peste patruzeci de ani
şi nu s-a însurat. Sau, cine ştie... apa limpede... Când
îl întreb dacă are nevoie de ceva, fuge, nici nu mă priveşte în ochi. De parcă aş avea fete de măritat. I-am şi
spus lui Jean: Jeane, la anu’ vreau să căutăm pe altcineva. Degeaba e doctor. Nu mi-a luat o dată tensiunea
de când a venit la noi.”
Pe soţul doamnei Lenuşi îl chema Constantin, dar
soţia lui îi spunea Jean şi nimeni nu ar fi îndrăznit să-i
zică altfel. Ce spunea ea era o dată spus şi el încerca
din răsputeri să nu o supere. Când se căsătoriseră,
Constantin V. se lăsase uşor înşelat de ceea ce credea
el că este dragoste şi nu fusese decât nevoia de-a avea
la îndemână o platoşă, chiar şi de carton, bărbătească.
Nici acum nu bănuia că a greşit. Se lăsa cu plăcere condus, pentru că ea era înaltă, mai înaltă decât el, cu picioare lungi, pe care nu se ferea să le descopere în
glumă şi puteai uşor să crezi în aparenta sinceritate a
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ochilor ei albaştri reci, de un albastru de rufă decolorată
de prea multe spălări, nu de soare. Eftimie Cruceru nu
putea încă să se deprindă cu faţa ei, pe care tăietura,
în lamă de cuţit, a buzelor, din ce în ce mai adusă spre
dinţi, era dreaptă, severă şi nu-ţi îngăduia să presimţi
nimic bun. Oh, dar cine mai este bun azi... De ce ar fi
avut el mai multă bunătate decât doamna Lenuşi V. Nu
îi trimitea el la muncă, la ţară, lângă spatele bolnavilor,
pe medicii tineri, dornici de distracţii şi de somn? Cum
îi mai batjocorea el în faţa doctorului Neamu, când rămâneau singuri în biblioteca înaltă ca o catedrală, unde
fetele care-i aduceau cărţile la studiu se confundau pentru el cu geamurile mate ale rafturilor încuiate.
„Noua generaţie. Medici pe bandă rulantă. Omoară
omul cu zile. Dar de ce se bagă, dragă? De ce nu-şi văd
limitele? Nu ştiu, nu mă pricep, nu operez complicaţii.
Dar ei, nu. Ei lucrează. Se experimentează. Şi după ce
bolnavul moare cum a murit nea Chivu, cizmarul, scriu
în fişă: complicaţii post-operatorii. Şi ce era o prostată
ca a lui?! Un fleac pentru un medic bun. Ce era chistul
ovarian al lui Lenţi, fosta femeie de serviciu a spitalului,
care venise la ei cu inima largă şi plină de speranţe?!
Un fleac. Lenţi se abandonase în mâinile lor cu uşurinţa
cu care îţi laşi haina de vizon la garderoba teatrului. Ce
ai mai bun, pentru un bănuţ rotund de metal. Pentru că
nu se gândea că la întoarcere nu-şi va mai găsi viaţa.
Câteodată poţi să capeţi ceea ce ţi-ai dorit pe un preţ
atât de mic, încât crezi după aceea că, de fapt, ţi-ai dorit
ceva fără valoare. Şi invers. De aici dezastruoasele greşeli de evaluare a sentimentelor care se dăruie fără să
ceară nimic în schimb.
Îi minţim pe toţi, îi păcălim cu ştiinţa noastră şi noi
nu ştim nimic! Ştim ceva, dar nu e totul. Oamenii se
uită la noi ca la Dumnezeu, ne dau viaţa şi banii lor şi
noi îi minţim. Şi plecăm acasă liniştiţi, cu sufletele împăcate şi nu ştim ce credite ne-au încărcat conştiinţele.
Ce dobânzi o să plătim. Şi dacă spui cuiva, te cred
nebun sau şmecher, că vrei să obţii ceva informaţii în
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plus şi se feresc din calea ta. Te ostracizează.” Doctorul
Neamu îl tempera sfătuindu-l să nu mai vadă doar excepţiile din meseria lor. „Trebuie să mergi cu mine joi la
concert la Ateneu. Ieşi mai des, dragă, fă ca mine. După
o masă la restaurant, un concert bun sau o seară de
video dormi deconectat. Fă-mi o vizită, fă-mi o vizită” –
şi-l abandona în sala de studiu, pentru că trecuseră cele
două ore, pe care şi le acorda pentru lectura de specialitate. Oh, şi doctorul Neamu era dintre cei mai buni, dintre cei care mai studiau încă la 60 de ani. Ştia mai multe
limbi şi pleca des în străinătate. Congrese, conferinţe,
congrese... Se căsătorise de două ori şi copiii pe care-i
avea nu-l mai vizitaseră după divorţ decât ca să-i ceară
ceva. Era încântat de fiica lui înaltă şi subţire – „ca soţia
preşedintelui Franţei, dragă”. Mergeau împreună la concert, el emoţionat de prezenţa tânără de sub braţ, confundând-o cu o prietenă, ea respectându-l atât cât îi
dăduse voie mama, neîndrăznind să-i spună că nu o interesează muzica grea, pentru că n-ar mai fi căpătat
nimic de la el.
Doctorul Neamu ieşea plutind de la Ateneu, îşi conducea fiica minoră la autobuz şi adormea în camera lui
aproape goală acum, pentru că nu prea mai avea ce
împărţi, visând mereu aceeaşi violonistă pe care nu o
putea recunoaşte, cântându-i la ureche un cântec de
leagăn. Vineri dimineaţa îi repeta prietenului Eftimie:
„Dacă ai şti cât de buni suntem noi oamenii! Muzica ne
descoperă. Cine o fi violonista aceea? Are părul negru
şi o rochie interesantă, cu o tăietură lungă în faţă.” De
dragul lui, doctorul Eftimie îl însoţise la concert. Nimerise la o transmisiune în direct pentru televiziune. Nu
mai ştia ce ascultase. Îi înţepenise privirea pe unul dintre spectatori, tipul acela uscăţiv, înalt, cu ochii uşor bulbucaţi, de o albăstrime sticloasă, dând impresia de ceva
mort, de statuie sau de păpuşă, ţeapăn în semifracul lui
negru, cu pantofii bine lustruiţi, purtând şosete pe care
încă zărea imaginea etichetei – lucrurile noi sunt totdeauna uşor detectabile, cu strălucirea şi prospeţimea
lor iluzorie, dar de nelipsit în zilele noastre unice, ca
nunta, ȋnmormântarea, primul control medical. Părea că
se simte la el acasă în lumina reflectoarelor, că e un nelipsit al concertelor de mare clasă, dar, privit cu atenţie,
observai că-şi mişca imperceptibil capul prin toată sala,
că ochii lui sticloşi şi tenul acela nefiresc de moale şi de
roz, ca o piele de copil, făceau ocolul sălii, trimiţând
ocheade discrete şi profesionale, divulgându-şi intenţiile, mult prea rigid şi prea bine îmbrăcat ca să poţi
crede că este un obişnuit al sălilor de concert. Dacă n-ar
fi fost doctorul Neamu şi sala de studiu, Eftimie Cruceru
simţea că ar fi înnebunit. Îl apucau câteodată, vorba lui
Lenţi, pacienta lor totală, furii de nebuneală, de neputinţă. „Stau aici ca un bărbat şi n-am putere să-i spun
doamnei Lenuşi că e frig în casă, şi chiria e destul de
mare. Pentru mine nu contează, dar fata de la subsol...
E aşa de rece acolo şi ea e crudă încă. O să răcească.
Sigur o să răcească, pentru că eu nu am curaj să-i spun
doamnei Lenuşi. Dar dacă merg la proprietăreasă, asta
înseamnă că vreau să ne împrietenim, să fim mai des
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împreună, să-i accept prăjiturile şi mâncarea de iepure,
duminica. Dar eu nu pot să mănânc iepure de casă. Ea
n-ar înţelege. S-ar simţi jignită. Şi ce e mai rău decât o
femeie care se simte jignită… Aşa, cel puţin, nu se uită
la lucrările mele.”
Era din ce în ce mai mulţumit de ceea ce citea. „Pe
undeva băieţii nu stau degeaba. Se lucrează, se zbat,
se distrează ei, nu-i vorbă, compensează timpul din laborator, dar lucrurile merg înainte. Azi, mâine, descoperim etiologia cancerului.” Şi se întorcea acasă cu o
bucurie pe faţă pe care nu şi-o putea ascunde.
Doamna Lenuşi îi bătu într-o seară la uşă.
– Vă invit la o cafea. Avem un nepot în vizită. Nu
l-am văzut de mult. E medic. Poate vreţi să vă cunoaşteţi. Altfel vorbiţi între doctori decât cu noi.... insinuă ea,
crezând că a spus totul cu aceste cuvinte.
Doctorul Eftimie Cruceru acceptă. Şi-şi dădu seama
de greşeală nu la întoarcere, când aproape fugise din
salonul celor trei, ci peste câteva zile, când îi povestise
doctorului Neamu.
„Erau ca nişte vulturi, dragă. Mă pândeau cum mănânc, cum vorbesc, cum le privesc nepotul. Ar fi vrut să
mă înhaţe, dar nu ştiau de unde să mă apuce. Din ce
parte sunt mai vulnerabil. Doctore, fă ceva pentru mine.
Încearcă să mă propui pentru Congresul din noiembrie.
Am o comunicare pe care vreau să o dezbat cu cei care
s-au ocupat atâta timp de aceeaşi cercetare. Direct, la
sursă.”
– Să vedem ce putem face. Să aranjăm, deci, o ieşire. Nu-i prea uşor. Fă-mi o vizită, fă-mi o vizită.
Doctorul Neamu pronunţa cuvântul ieşire de parcă
ar fi fost vorba de o plecare pe lună sau, oricum, pe altă
planetă. Îi plăcea să fie preţios sau poate că ăsta era
stilul lui, imposibil de retuşat acum.
Doamna Lenuşi V. aflase de plecarea doctorului Eftimie Cruceru. Îi spusese chiar el.
– S-ar putea să lipsesc o săptămână la începutul lui
noiembrie.
– Mergeţi la părinţi? – vru ea să fie drăguţă. Transmiteţi-le din partea mea...
– Nu, plec în străinătate, răspunse el cu simplitate.
În misiune.
– Oh, un congres.
– Nu, în misiune.
– Oh, înţeleg, nu trebuie să-mi mai spuneţi nimic,
Soţul meu a lucrat... Oh, da, fără îndoială... duceţi-vă,
o să am grijă, nicio problemă.
Acum ea se grăbea să anunţe mai departe. „Liliacul
pleacă afară. Să vedem ce ne aduce. Oricum, o să-l rog
să se uite după nişte...”
Şi era veselă şi îndatoritoare pentru că avea ce povesti de acum înainte.
Liliacul se strânse tot mai mult în mansarda lui cocoţată, pregătindu-se pentru ceea ce-i promisese doctorul Neamu.
– Nu e sigur că acolo, dar oricum pleci, eşti pe listă.
Se bucurau ca doi copii de o vacanţă pe negândite,
la mare.
PRO
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– Trebuie să-ţi iei asta şi asta. Fă-mi o vizită neapărat. Să discutăm.
Liliacul se temea pentru atâta reuşită. Avea, în sfârşit, să se confrunte cu ceilalţi. Teza pe care o susţinea
el era cea dreaptă. Nu se putea altfel. Muncise zece
ani. Nu-i rămăsese studiu publicat în acest domeniu pe
care să nu-l fi citit. Şi, în sfârşit, acum pleca. Se pregătea ca pentru un duel.
Dimineaţa, când ieşea din curte, zâmbea perdelelor
înflorite ale doamnei Lenuşi, după care sigur se afla ea,
urmărindu-l. Cu două zile înaintea plecării le aduse flori.
Ei şi lui Lili, fata de la subsol.
Doamna Lenuşi opri amândouă buchetele. „Acolo e
umezeală, recunoscu ea. Le merge mai bine la mine.”
Modestul doctor Eftimie Cruceru se întoarse din călătorie într-o joi. Cum era ziua lui obişnuită de concert,
prietenul lui nu-l însoţi să-l consoleze.
– Ne vedem mâine. Oricum, a fost o ieşire. Şi sportivii au nevoie de doctori buni ca însoţitori. Coincidenţa
asta neaşteptată. Congresul meu şi competiţia sportivilor. Acelaşi oraş, aceeaşi dată. Ne vedem mâine. Mă
grăbesc. Trebuie să o iau pe Anemone.
Liliacul se furişă spre casă ca un hoţ, căutând intrarea cu capul în jos, nevoind să vadă pe nimeni, înciudat
pe toată lumea şi obosit.
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– Vine, dragă, uite-l că vine – auzi ca prin vis.
În spatele uşii îl aştepta o primire festivă. Doamna
Lenuşi, Jean, Lili. Cu ochii măriţi, îl priveau ca pe un extraterestru. Se lăsă sărutat ca un apropiat de-al casei, i
se luă geamantanul din mână, căciula, ajunse pe un fotoliu, cu o farfurie de prăjituri pe genunchi şi o ceaşcă
de ţuică fiartă în mână. Se uitau la el sorbindu-i din privire cuvintele care nu veneau. La început fu incoerent.
Era obosit. Aiura poate. Ei crezură că se dezobişnuise
de limba maternă.
– Am zburat cu avionul... De fapt, cred că violonista
aceea e o refulare a doctorului Neamu. El nu are pic de
talent muzical. Şi nu ştiu ce înţelege. La congres, îşi reveni el, oamenii s-au înţeles uşor. Poate pentru că era
vorba de o meserie care apără viaţa. Mi-am prezentat
lucrarea şi am aşteptat să fiu judecat. Oh, dar n-a fost
vorba de aşa ceva. S-a aplaudat ca la teatru. Pe margini
stăteau suporterii echipei mele, adică cei care ţineau cu
ţara noastră, apărându-ne de atacurile celorlalţi. M-am
gândit mult acolo, pe pământ străin, când nu prea ai cu
cine vorbi, seara poţi să te gândeşti mult, cred că putem
fi ca o familie. De când am venit în casa dumneavoastră
nu m-am gândit că poate suferiţi de ceva, aveţi nevoie
de ajutorul meu. Ştiţi cum o să facem? Ca în sport. Fairplay. Când cineva greşeşte, este admonestat pe drept.
Şi invers. Când îţi ajuţi adversarul. Noi am fost aici în
casă ca nişte adversari. Ne pândeam greşelile. Unii fac
ca doctorul Neamu. Se refugiază în ceva, în muzică, în
pictură, poate în dragoste. Îţi intră cineva în casă pentru
prima oară şi tu te scuzi în exces, „La mine e puţin deranj, mă iertaţi”, aşteptând ca celălalt să observe că în
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cameră e destul de multă ordine, şi să ţi-o spună, dar
el nu. „Ah, sunt obişnuit, aşa e şi la mine, nu-ţi fă griji”,
şi-ţi dai seama că nu ai cu cine vorbi, sunteţi pe lungimi
de undă diferite şi numai politeţea te împiedică să-l iei
de o mânecă şi să-l împingi pe uşă afară. De ce nu ţi-a
răspuns cum ai fi vrut tu. Totdeauna aşteptăm altceva
şi suntem nemulţumiţi de ceea ce primim. Sau poate
numai eu. Dumneavoastră, nu? V-ar conveni să vă
spun că nu-mi place cum aveţi aşezate mobilele şi mă
indispune tapetul de pe pereţi? Preferaţi minciuna unui
mod sincer de convieţuire. Aşa ne-am obişnuit, îmi veţi
răspunde. Aşa am apucat. Dacă am schimba totul
dintr-odată, n-am mai fi oameni. Ci maşini care distrug.
Dar nu înţelegeţi că nu se poate trăi numai cum trăiţi
dumneavoastră. Daţi-mi timp să vă explic. Lăsaţi-mă să
mă dezmeticesc. Acum sunt obosit.
Se oprise brusc, parcă speriat de ceea ce spusese.
Faţa doamnei Lenuşi înflorise. Înţelesese că doctorul
Eftimie Cruceru vrea să devină obişnuitul sufrageriei lor,
că o să-i ia mereu tensiunea.
– Vă rog mult să nu mă refuzaţi. În seara asta vă aştept la masă. Am o friptură aşa de bună, de iepure. Ştiţi
bine, e de casă.
Doctorul Eftimie Cruceru urcă în camera lui, urmărit
de privirile afectuoase ale proprietăresei. Deschise uşa
şi o închise repede. Adieri parfumate de sosuri şi cozonac urcau scările unduindu-se până la el, infiltrându-se
prin broasca uşii, prin crăpăturile de lângă vizor. Se simţea asediat. Minciuna de care se ferise îl înconjura în
mirosuri de mâncare şi ştia că nu va putea rezista mult.
„Pe undeva trebuie să existe o ieşire. Oricât ar fi de
mică. O portiţă prin care să mă strecor. Pe unde să fug,
pe unde?”
Notă:
Autoarea
a
obţinut
Premiul
al
III-lea și Premiul Revistei „Pro Saeculum” la cea de-a XVI-a
ediție a Festivalului Național de Literatură „Marin Preda”, Alexandria și Siliștea Gumești, 10-11 octombrie 2018.
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Mircea Tomuş

DRĂGUȚUL DE REGE
(III)

PATER: Gândeam că este absolut necesar să rezolvăm cât mai repede problema aceasta a valahilor, Majestatea Voastră!
LUDOVIC: Este tocmai ceea ce gândeam și eu,
Pater.
PATER: Pe harta mărețului vostru regat este o pată
întunecoasă...
LUDOVIC: Da, știu: hic sunt leones! Hic sunt olahi!
PATER: Morocănoși și grei ca urșii; periculoși ca
lupii, cu care se asociază!
LUDOVIC: Va trebui să rezolvăm această problemă
în spiritul unității regatului și al unanimității dreptei noastre credințe! O singură conștiință, o singură voință, o
singură suflare! Aceasta vreau, Pater!
PATER: Sunt cât se poate de mulțumit că vă aud
vorbind astfel. În cartea de aur a mărețelor Voastre
fapte, Domnul va înscrie fără îndoială cu litere mari
opera Majestății Voastre de civilizare a acestei țări!
LUDOVIC: Precum grădinarul, parcă așa spuneai,
nu, Pater?
PATER: Întocmai, Majestatea Voastră, precum grădinarul...
LUDOVIC: Care nu numai că are în grijă plantele folositoare, dar e atent să le îndepărteze pe cele dăunătoare...
PATER: Tot ce e dăunător, Majestate!
LUDOVIC: Și, precum una din uneltele de cel mai
mare folos sunt, pentru el, foarfecele lui ascuțite, care
îndepărtează orice crenguță uscată, orice mugur nepotrivit crescut...
PATER: Asemeni și autoritatea regală va trebui să
uzeze de cele mai ascuțite, de cele mai tăioase mijloace, pentru a asigura liniștea și unitatea regatului...
LUDOVIC: Așa mă gândeam și eu, Pater!
PATER: Nobilii catolici de limbă maghiară sunt și ei
foarte nemulțumiți și îngrijorați, Majestate!
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LUDOVIC: Da. Știu asta!
PATER: Ar trebui să nu lăsăm să ne scape prilejul
acestei nemulțumiri și îngrijorări!
LUDOVIC: Așa mă gândeam și eu: e nevoie de o
legislație excepțională...
PATER: Care să rezolve, la timpul potrivit, cazurile
urgente...
LUDOVIC: Și să fie la îndemâna nemulțumirii și îngrijorării nobililor catolici...
PATER: S-au înmulțit tâlhăriile și alte fapte criminale!
LUDOVIC: Nobilii trebuie să fie în măsură să le rezolve pe loc, după o procedură de urgență...
PATER: În special împotriva valahilor!
LUDOVIC: Trebuie să pregătim un act regal în acest
sens!
PATER: Fiți fără grijă, Majestate! Am reținut principalele idei și voi da să se redacteze urgent actul! Răspunzând chemării tuturor nobililor țării voastre
transilvane, care îndură neajunsuri zilnice și nenumărate hoții, tâlhării și alte fapte criminale din partea
diverșilor, răufăcători, îndeosebi valahi...
LUDOVIC: Întocmai: Îndeosebi valahi!
PATER: Deci îndeosebi valahi, din această țară a
voastră, Transilvania, Majestatea Voastră veți acorda
un privilegiu excepțional care să le permită să extermine
sau să nimicească din această țară pe răufăcătorii de
orice nație, anume valahi... Acuzatorii vor avea dreptul
să condamne și să execute pe învinuiți pe temeiul ascultării unui număr mai mic de martori, în caz de flagrant
delict, sau ceva mai mare, pentru cazurile de inculpare
notorie.
LUDOVIC: Foarte bine, Pater!
PATER: Sper ca această măsură să potolească
avântul rebelilor!
LUDOVIC: Trebuie aduși la o unică ascultare! Și
vom mai pregăti un act, Pater!
PATER: Vă ascult, Majestatea Voastră!
LUDOVIC: În completarea măsurilor luate până
PRO
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acum, prin care se recunoștea calitatea de nobil și stăpânitor de domeniu feudal numai în condițiuni de confirmare regală, să adăugăm un act prin care calitatea
de nobil și stăpânitor al pământului feudal este
condiționată de apartenența la sfânta noastră biserică
romană...
PATER: Nemăsurată este înțelepciunea voastră,
Majestate! Niciun altul decât cel care e adevărat catolic
și care cultivă cu fidelitate credința pe care o ține și o
mărturisește biserica romană nu poate să păstreze și
să posede stăpâniri cu titlu nobiliar sau cu titlu de beneficiu...
LUDOVIC: Foarte bună formulare, Pater! Prin
aceasta vom pune o graniță limpede și tare între tot ce
este catolic și ceea ce nu este... Iar ce nu este catolic
va trebui să dispară! Cine vrea să țină de nobilimea
acestui regat va trebui să împărtășească dreapta noastră credință!
PATER: Biserica noastră romană așteaptă cu
brațele deschise pe juzii și cnezii valahilor, să-i primească la sânul ei...
LUDOVIC: Și să contribuie, împreună cu mai vechea
noastră nobilime catolică, printr-o singură suflare,
printr-o singură credință, printr-o singură voință, la consolidarea regatului nostru catolic!
PATER: Se va extirpa astfel buruiana sălbatică!
LUDOVIC: Vor pieri fiarele sălbatice!
PATER: Și grădina regatului va înflori, unitară și armonioasă, după voia grădinarului ei: un singur gând, o
singură credință, un singur popor! Domnul să vegheze
împlinirea mărețului plan al Majestății Voastre!
LUDOVIC: Pater, știi bine, ca și mine, că Domnul va
veghea, dacă noi Îl vom ajuta! Și sunt hotărât să pun în
lucrare toate mijloacele pentru împlinirea acestui plan.
Astfel încât, cu Domnul în gând, va trebui să ne ocupăm
îndeaproape de cele din preajma noastră: oștirea va
trebui să fie în permanentă stare de veghe, gata să intervină oriunde este nevoie. De asemeni, puterea armată a nobilimii va trebui mobilizată în același scop:
realizarea și asigurarea unității de credință și de acțiune
a regatului!
PATER: Majestatea Voastră! Sunt convins că Cel
Atotputernic va veghea și va da tărie brațului înarmat al
oșteanului care e chemat să aducă la împlinire gândul
regelui său!
LUDOVIC: Nutresc și eu această convingere, Pater,
și ea îmi întărește brațul și îmi ascute gândul!
PATER: Îmi permit să Vă rog, Majestate, într-un moment atât de deosebit, să nu scăpați din vedere un
amănunt...
LUDOVIC: Despre ce anume e vorba, Pater?
PATER: Preoții eretici ai valahilor, Majestatea Voastră! Capacitatea lor de a înflăcăra mințile sălbatice cu
veninul credinței lor absurde, ascultarea pe care o au
de la cei stăpâniți de erezia răsăritului...
LUDOVIC: Îți promit că n-o să uit, Pater!
PATER: Numai astfel vom putea determina atâtea
cugete stăpânite de erezie să îmbrățișeze dreapta
credință!
LUDOVIC: Voi ține seama de acest lucru, Pater! Dar
până atunci, la acțiune, încă din zorii care nu trebuie să
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fie departe! Cele două acte regale trebuie comunicate
și puse în acțiune! Unitatea regatului nu poate să
aștepte!
TABLOUL 6

Tunet lung. Vine din depărtare, se apropie, pare că
se rostogolește peste toată scena și apoi se îndepărtează.
SOLDAT 1: Ce vreme câinească! În plină vară!
SOLDAT 2: Afurisită țară! Am înghețat! De două zile
rândurile de furtună se urmează unul pe altul...
SOLDAT 1: Și cu fiecare, trecând peste noi de ne
zdrobește oasele, frigul se lasă tot mai mult...
SOLDAT 2: Și negura tot mai jos! Se aude, trecând
pe foarte aproape, tropot lung de călăreți.
SOLDAT 1: Aține-te! Ieși în cale!
SOLDAT 2: Unde să mai ies? Nu mai ies nicăieri! De
două zile fugim ca bezmeticii dintr-o parte în alta, după
nebunia asta de zgomot de copite, și nici urmă de cal
sau călăreț! N-am apucat să vedem nimic! Nici măcar
o coadă de cal...
Iarăși tropot lung, de data aceasta mai apropiat, trecând, asemeni fulgerului, peste acoperișul scenei.
SOLDAT 1: Auzi? Parcă trec peste noi! Parcă umblă
pe acoperișul lumii!
SOLDAT 2: Știi ce cred eu?
SOLDAT 1: Ce?
SOLDAT 2: Ăștia umblă pe negură!
SOLDAT 1: Vorbești și tu!
SOLDAT 2: Ascultă-mă pe mine! I-ai văzut vreodată? Nu i-ai văzut! Îi auzim numai. Sărim la dreapta,
sărim la stânga, la lumină, oriunde ieșim, oriunde ne
uităm, nu vedem nimic! Dar ei trec! Doar îi auzim cu
urechile noastre! Și totdeauna este negură! Chiar tu
spuneai că negura se lasă tot mai jos! Acum parcă au
trecut tocmai peste capetele noastre, acolo unde atârnă
fuioarele grele de negură...
SOLDAT 1: Ei, cum crezi tu că ar putea călca peste
niște nori? Ce e un nor? Un fel de abur, nu? Și ei trebuie
să fie cai cu călăreți, nu? Se aud foarte bine, după cum
calcă, nu pot să fie numai cai, fără călăreți... Și chiar
dacă ar fi numai cai, tot n-ar putea călca pe un nor!
SOLDAT 2: Ascultă-mă pe mine! Parcă e singurul
lucru ciudat pe care îl întâlnim în țara asta? Adu-ți
aminte! Eu, după cum sunt norii ăștia de grei, nu m-ar
mira deloc să poată ține pe ei o întreagă cavalcadă!
Ori...
SOLDAT 1: Ori ce?
SOLDAT 2: Ori, după cum sunt valahii ăștia, adu-ți
aminte! Nu m-aș mira deloc să aibă un fel de putere ascunsă, o vrăjitorie sau ceva, să se facă ușori ca fulgii și
să se poată ridica în zbor, cu cai cu tot, deasupra norilor!
SOLDAT 1: Mai știi? Destul că-i auzim trecând fără
să-i vedem, de două zile încoace, și că ne înnebunesc!
Se aude crescând tot mai distinct zgomot de turme:
pași, behăit de ori, clinchet de clopoței, câte un lătrat
izolat, un îndemn de cioban, fluier.
SOLDAT 2: Și acum, turmele...
SOLDAT 1: Tot de două zile, într-una...
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SOLDAT 2: Și tot fără să le vedem...
SOLDAT 1: Trec pe la stânga, trec pe la dreapta,
trec prin față, trec prin spate, ne aținem, ieșim la drum,
la luminiș, la înălțime! Nimic... N-apucăm să vedem
nimic...
SOLDAT 2: Numai să auzim...
SOLDAT 1: Da, de auzit, auzim... Duruie și astea!
Dar mărunt și prelung...
SOLDAT 2: Tinzând mereu în sus! Se depărtează,
e drept, fiecare turmă e limpede cum se depărtează, îi
auzim zgomotul cum se stinge treptat în depărtări, dar
totodată se și ridică... Se aud mereu de undeva de tot
mai sus...
SOLDAT 1: Astea chiar că urcă peste acoperișul norilor!
Lumina mare, de fulger, inundă toată scena.
SOLDAT 2: Doamne ferește! Numai de n-ar trăsni!
SOLDAT 1:Dac-ar fi trăznit, am fi fost arși...
Se lasă întuneric de tot. Tunet greu, prelung. Apoi
se face iar lumină.
JUDEASA: Hei, cine mi-a văzut, cine mi-a-ntâlnit...
CUMĂTRA: Mamă judeasă!
JUDEASA: Cine mi-a văzut căprioară blândă...
CUMĂTRA: Mamă judeasă!
JUDEASA: Cine mi-a-ntâlnit mândru vânător...
CUMĂTRA: Mamă judeasă, n-auzi?
JUDEASA: N-aud, cumătră, știi bine că n-aud și nu
văd nimic până nu-mi-i găsesc! Mi-au speriat căprioara
și-a fugit...
CUMĂTRA: Știi bine că băiatul e pe urma ei!
JUDEASA: Fătule, mamă! Ai vreo veste de la dumnealui?
FĂTU: Am și n-am veste, Judeasa noastră!
JUDEASA: L-ați văzut? I-ați vorbit?
FĂTU: Îl vezi, de văzut poți să-l vezi, cum vezi fulgerul: cât ai clipi, și-apoi iar nu mai e!
JUDEASA: Doamne, cum s-a mai uitat de urât regele cel rău și cum mai zbiera popa! Și cum s-a încordat
căprioara noastră, ca un arc, și-a sărit peste gard, în livadă... Și dus-a fost! Am mai văzut-o o dată, lucind ca
o părere, și-apoi s-a pierdut în pădure...
CUMĂTRA: Dar s-a luat băiatul după ea, cu câinii...
JUDEASA: S-a luat, cum să nu se fi luat! Dar totodată s-au pornit și toate sălbăticiunile care-au venit pentru nuntă! Durduiau porcii sălbatici pe căi în sus și
se-auzea cum se freacă blana lupilor de crengi și de
frunziș, și cum troznesc crăcile uscate sub pasul
urșilor... Și Murășul se-nnegrise tot de spinări de pești
ce se-ntorceau buluc și-o luau ca nebunii în sus! Dacă
s-a topit căprioara noastră în atâta suflet de vietate și
vânătorul n-o mai găsește?!
FĂTU: Se descurcă el, băiatul!
JUDEASA: Doamne, ce mai zbiera popa! Și cum
mai duruiau călăreții regelui strângându-se de pe tot
de-a rândul! Și regele! Regele era de tot galben, numai
cu buzele strânse și cu ochii mijiți...
PĂTRU: Ai, drăguțul de rege!
JUDEASA: ...și părul lui ca paiul, cum flutura în bătaia vântului, cât se-adunau călăreții... Și judele meu se
făcuse alb la față, ca varul... Fătule, Fătule, unde-o fi judele nostru?
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FĂTU: Strânge satele! Mână turmele! Judele nostru-i ca o nălucă, zboară călare: îl vezi aici și nu e! Îl vezi
dincolea și iarăși nu e!
JUDEASA: Doamne, jude, Doamne, unde ești să mă
poți judeca? Ți-am adus rege străin în casă și pe diavolul cu chip de popă ți l-am adus... Și-acum totul se
risipește: căprioara a fugit, băiatul i-a luat urma... Turmele se-mprăștie... Bărbatul ăsta umblă de nebun, să
le strângă, să le îndrume... Spune, Spiridușule, l-ai
văzut?
SPIRIDUȘ: L-am văzut, mamă judeasă! Îl văd
și-acum: uite, dincolo de nori și de coastă, caută urma
unei turme, strigă la ciobani. Dar să n-ai grija lui!
JUDEASA; Dar a cui grijă să am, Doamne ferește?
Uite, de două zile-ncoace...
CUMĂTRA: ...umblăm ca cei fără de minte! Ne-am
lepădat hainele bune și-am luat zdrențe pe noi... Ne-am
mânjit fețele cu cenușă... Dormim prin bordeie și prin
scorburi...
JUDEASA: Trebuie să plătesc, trebuie să plătesc
scump, cumătra mea! Mare greşală am săvârșit față de
judele și soțul meu și trebuie să plătesc scump: de două
zile umblu cu biciul în sân! Părințele, ai văzut d-ta vreodată șarpele casei noastre?
PĂTRU: L-am văzut, cum să nu-l văd? Poate că
domniile voastre nu l-au văzut, dar eu l-am văzut... Îl
văd de fiecare dată când venim cu părintele Dragomir
să sfințim casa! Domniile voastre stați cu spatele la
casă și cu fața spre noi... Noi stăm cu fața la casă. Și
vedem șarpele...
JUDEASA: Îl vedeți, aici?
PĂTRU: Îl vedem... Poate că părintele Dragomir nu-l
vede... Sfinția sa, care este un om sfânt, închide ochii
și se cufundă în sine, când se roagă... Dar eu, care sunt
un păcătos de popă pe jumătate, mă uit la toate din jur:
cum s-ar spune, casc gura și ochii...
JUDEASA: Și ce vezi?
PĂTRU: Văd nourii pe cer... Sfinția sa e cu ochii
închiși, cufundat în sine, și se roagă... Eu îmi las ochii
să umble slobod și văd norii pe cer, cum se adună și
cum se destramă... Și văd șarpele de la temelia casei...
Cum aude cântarea, se târăște încet de sub lespedea
cea rece și scoate capul afară... Ține gura deschisă și
limba scoasă și pare că șuieră ușor...
JUDEASA: Uf, părințele, greu vis am visat aznoapte! Se făcea că ne strivise șarpele casei... Ni-l strivise calul regelui... Regele, galben la față, așa cum l-am
văzut în curte la noi, cu părul lui ca paiul fluturând în bătaia vântului, își juca mânios calul... Și copita calului
zdrobea capul șarpelui... Și casa noastră sta să se cutremure toată, din temelii... Și luneca ușor, la vale...
Și-atunci, dintr-odată, s-a schimbat fața visului și n-am
mai văzut casa noastră: am văzut-o pe Măriuța Dragului!
CUMĂTRA: Ptiu! Doamne iartă-mă!
JUDEASA: Ea era, cum îți spun, Cumătra noastră,
împopistrată la față și gătită în straiele ei cele mai bune,
cum e când se duce la Radna, la mănăstire, că nu
scapă nicio slujbă de-a catolicilor, macar că vine și la
biserica noastră... Și ochii ei uite-așa luceau în fața dată
cu boia și gura i se strâmba și râdea de-ngheța sufletul
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în mine!
CUMĂTRA: Asta numai c-am dormit noi în bordeiul
orbului, pe trențele celea!
JUDEASA: Orbul meu m-a primit cu toată dragostea, Cumătra noastră!
CUMĂTRA: Dar ce-i un orb? Un sărăntoc, asta este!
Iar dumneata ești soția judelui, ești Judeasa noastră!
JUDEASA: Soție de jude, zici? Soție de jude fugar!
Duruie călăreții regelui să-l prinză pe judele nostru și
popa cel latin, din tabăra de la Lipova, cască gura lui
de diavol și strigă asupra noastră! Și judele fuge călare,
ca o nălucă, nimeni să-l vază, nimeni să-l prinză, și noi
lepădăm straiele bune și punem pe noi zdrențe de
cerșetori și ne adăpostim din casă de om sărac în casă
de om sărac...
CUMĂTRA: La orbul din Presaca, la văduva din
Nucet!
JUDEASA: Păi da, că la părinții mei cum era să tragem? Că sunt oameni bătrâni și vin arcașii regelui și le
bat la poartă și scot sufletul din ei de spaimă... Dar săracii mei ne-au adăpostit și ne-au ocrotit și ne-au mânat
de la unul la altul... Spiridușul mamii, ascultă tu de mine
și ia urma căprioarei!
SPIRIDUȘ: Dar s-a pornit vânătorul...
JUDEASA: Vânătorul s-a pornit, știu bine asta, dar
ce-i el, un copilandru... Mă tem să nu-l întâlnească
arcașii regelui... Ori s-o găsească pe ea... C-atunci îi
prăpăd... Du-te, puiul mamii, ia-i urma de la noi din
ogradă și ține-te după ea prin păduri și tufișuri... Cât mă
duce mintea pe mine, n-a putut scăpa altundeva decât
spre țancurile cele înalte... Acolo bat căprioarele...
Du-te, puiul mamii, și găsește-mi-o!
SPIRIDUȘ: Iaca mă duc, maică judeasă! Mă fac suflet de hăitaș și mă iau pe cărare... Am să-ți aduc căprioara și-am să-ți aduc și vânătorul!
JUDEASA: Așa, maică, așa, du-te cu bine! Ce zici,
Cumătra noastră, ce-or face florile mele neudate?
CUMĂTRA: Le-a uda ploaia, judeasă...
JUDEASA: Ploaia a fost cu mânie, cumătră! Parcă
văd că mi-a îndoit florile din strat și mi-a împrăștiat orătăniile... Eu mă gândeam la florile mele din oale. Ce-o
fi avut cu orătăniile mele?
CUMĂTRA: Cine, ploaia?
JUDEASA: Nu, regele...
PĂTRU: Ai, drăguțul de rege...
JUDEASA: Auzi, draga mea, regele ăsta n-are și el
casă de oameni, curte de oameni?
CUMĂTRA: De ce să aibă? El e rege!
JUDEASA: Așa, ca să știe și el ce-i aia suflet de orătanie... Să vadă o față de floare... Așa, vine cu călăreții
lui, numai fier și zale, și-mi sparie mie găinile... Dacă nu
mai ouă acum? El n-are găini? Nu știe că sunt sperioase? Că găina mea, care mi-i cea mai dragă, macar
că-i neagră ca o cioară și tot numai cât o cioară de
mare, de-au botezat-o copiii Chirilă, după un țigan de
la noi, tot așa de negru și mic, dar cădea și de trei ori
cloșcă pe an și nu știi dumneata, cumătră, cum își
îngrijește puii găina asta! Dar la mâncare e sperioasă
ca o sălbăticiune și toate celelalte găini o bat și-o alungă
și, dacă n-aș fi eu cu bățul între ele, ar rămânea nemâncată! Cel puțin gâștele, când au dat năvală călăreții, au
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început a bate din aripi și și-au luat zborul... Au trecut
peste crâng... Cine știe unde s-au lăsat! Dacă nu le dau
de urmă acum? Ce spune el regele de una ca asta?
CUMĂTRA: Regele, ca regele!
JUDEASA: Păi da: regele, ca regele! Dar casa mea?
C-am pus acolo o viață de om! Ba două vieți am pus!
Dar cele dinaintea noastră? Că Toma cel bătrân și cu
bătrâna lui toată viața și-au pus-o la temelia casei aceleia! Și bătrânii dinaintea lor asemenea! Și cei dinainte,
la fel! Cine le știe urma și numărul? Și vine acum regele,
cât e el de mare și tare, și face nimicul din acea casă!
Dar la ce-or zice bătrânii ce zac sub pruni nu se
gândește?
PĂTRU: Hm... Regii le au pe ale lor...
JUDEASA: Păi, da... Și eu ce să-i las lui Toma cel
tânăr? Că să nu-mi spui d-ta mie că n-are să-și prindă
căprioara...
PĂTRU: Dar cine spune că n-are s-o prindă?
JUDEASA: Ba are s-o prindă! Și dacă n-are s-o
prindă...
FĂTU: Are s-o prindă, mamă judeasă!
JUDEASA: Sigur c-are s-o prindă! Dar, dacă n-are
s-o prindă, știi ce fac?
CUMĂTRA: Ce faci? Ce faci, judeasa noastră?
JUDEASA: Are s-o prindă, să nu-mi spui d-ta că
n-are s-o prindă! Dar dacă n-are s-o prindă, uitați-vă la
mine, cât mă vedeți de bătrână...
FĂTU: Ce-i, mamă judeasă?
JUDEASA: Cât mă vedeți de bătrână... Că rușine nu
poate să fie...
PĂTRU: Cum să fie rușine?
JUDEASA: Așa-i, părințele, că nu-i de rușine? Așa-i,
sufletul maichii?
PĂTRU: Nu-i de rușine, mamă judeasă, fii liniștită,
nu-i de rușine!
JUDEASA: Așa că, dacă n-are s-o prindă, eu mă iau
laolaltă cu judele nostru și mai fac un rând de copii...
Că n-oi fi eu chiar așa de bătrână...
CUMĂTRA: Vai, dar cum vorbești, Judeasa noastră?
JUDEASA: Așa că, Fătul nostru și dragul meu, ia-te
și du-te și mi-l caută! Și să-i spui să vie, că duc dorul lui
și mare păcat apasă pe sufletul meu: c-am adus om
străin în casă și-acum, uite, casa ni se risipește! Și să-i
spui că port de două zile în sân biciul lui și l-oi purta încă
până când m-a găsi, să mă pedepsească! Și să-i spui
că singură mă plec sub bici!
FĂTU: Mă duc, mamă judeasă! Mă duc să-l caut pe
judele, dar eu zic să lași biciul...
JUDEASA: Și ce să fac cu el?
FĂTU: Nimic. Să-l arunci de la d-ta!
JUDEASA: Asta lasă, că asta-i treaba mea. Treaba
ta e să mi-l aduci pe jude!
FĂTU: Iaca mă duc!
JUDEASA: Și pe d-ta te-oi ruga, părințele!
PĂTRU: Roagă-mă, judeasă!
JUDEASA: Te-oi ruga să te duci la casa noastră și
să vezi de șarpele nostru! Să-i pui la lespede blidul cu
lapte pe care i-l puneam eu în fiecare dimineață! Că,
uite, lipsesc de două zile și s-o fi uscând, săracul, de
sete!
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PĂTRU: Mă duc, judeasă, fii fără grijă!
JUDEASA: Umblă sănătos! Că eu m-oi lua acum să
mă duc la omul acela sărac dintre lunci... C-așa cum
sunt îmbrăcată, cu zdrențele astea, și mânjită pe față,
arcașii regelui or crede că sunt și eu o cerșetoare... Și
m-or lăsa să trec fără supărare. Și-am să trec coasta și
m-oi lăsa prin Pădurea Fulgerată și știu eu o cărare de
scurtătură și una-două dau între lunci... Și-acolo poate
l-oi aștepta pe dumnealui... Și, așteptându-l, am să rog
pe femeia aceea bătrână-bătrână să facă o vrajă, cea
mai mare și mai puternică vrajă pe care o știe ea... Să
facă o vrajă așa ca praful să se-aleagă de tot regatul lui
Ludovic, cât o fi el de mare și tare, și mlaștinile să-l
înece și apele cele tulburi!
CUMĂTRA: Asta înseamnă că de mine nu mai ai nevoie!
JUDEASA: Ba am, cumătră, cum să n-am? Mare
nevoie am de d-ta! Și te rog s-o iei fuguța peste crângurile astea, pe potecile pe care le știi, și să mergi la
casa noastră și mai întâi și-ntâi să vezi de florile mele
din oale... Să le pui apă de la izvor! Și-apoi să dai
grăunțe la găini și să vezi pe unde-or umbla mâțele
cele... Că fără-ndoială câinii i-au luat urma dumnealui,
dar mâțele-au rămas la casă și să le pui și lor un blid
de lapte... Că vaca noastră cea bălțată stă nemulsă de
două zile și vițelul e-nchis în poiată, că l-am înțărcat, și
va zbiera, săracul, da, geaba atâta zbierat, dacă nu-i nimeni să-l auză și să-l sloboadă la uger!
CUMĂTRA: Mă duc, Judeasa noastră!
JUDEASA: Da’, cumătră!
CUMĂTRA: Ce-i?
JUDEASA: Vezi, întorsu-s-au gâștele celea? Că nu
știu ce-a avut regele cu gâștele mele, de le-a
împrăștiat!?
Lumină mare de fulger inundă toată scena. Tunet
puternic. Întuneric, apoi iar lumină.
PATER: Majestatea Voastră, s-a întors omul nostru
cu vești!
LUDOVIC: Bune? Vești bune, Pater?
PATER: Să-l ascultăm pe el, Majestatea Voastră!
Hai, spune!
ISCOADA: (îndoaie un genunchi) Măria Ta, veștile
sunt cum le facem noi.
LUDOVIC: Ce vrei să spui cu asta? Vrei să spui că
poate să fie rău și tu să zici că e bine?
ISCOADA: Măria Ta, trebuie căutat sâmburele tuturor lucrurilor. Și în ceva rău poate fi găsit un sâmbure
de bine... Pentru noi... Și de sâmburele acela trebuie să
ne îngrijim, să rodească...
LUDOVIC: Și care crezi tu că e sâmburele acela,
pentru noi?
ISCOADA: Puterea și mărirea regatului, Măria Ta!
Din orice împrejurare noi trebuie să facem să rodească
puterea și mărirea regatului!
LUDOVIC: Îmi place fața văzută a vorbelor tale,
omule! Seamănă cu ceea ce și noi gândim. Dar nu-mi
place ceea ce se ascunde sub aceste vorbe!
ISCOADA: Măria Ta! Sunt uimit de puterea de pătrundere a înaltei Voastre gândiri!
LUDOVIC: Deci starea de lucruri în țara aceasta a
noastră, Transilvania, nu este din cea mai prielnică
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nouă?
ISCOADA: Așa s-ar părea, Măria Ta! Dar noi trebuie
să...
LUDOVIC: Lasă asta! Spune ce-ai văzut și ce-ai
auzit!
ISCOADA: Înaltele porunci ale Măriei Tale au fost
răspândite pretutindeni...
PATER: Și cum au fost primite?
ISCOADA: Cu multă, grăbită bucurie de nobilii cei
catolici ai Măriei Sale, dar...
PATER: Dar?
ISCOADA: Dar cu tăcere îndârjită din partea juzilor
și cnezilor valahi...
PATER: Majestatea Voastră!
LUDOVIC: Nu ne putem aștepta la altceva, Pater!
Doar atât, omule? Tăcere îndârjită? Alte semne, nu?
ISCOADA: Semne sunt multe... Nu știu pe care din
ele le așteaptă Măria Sa.
PATER: Semne de supunere la înaltele Sale porunci! Asta așteaptă Majestatea Sa din partea juzilor și
cnejilor valahi!
ISCOADA: Hm... Cum să vă spun, sfinția voastră?
E încă devreme.
PATER: Devreme? Dar ordinele regale au fost răspândite în toată țara de câteva zile bune!
ISCOADA: Da, știu, sfinția voastră, dar deocamdată
suntem în acel timp mort, timpul de așteptare, când se
coc hotărârile...
PATER: Dar hotărârile nu pot privi altceva decât împlinirea neabătută a înaltelor porunci!
ISCOADA: Așa e, sfinția voastră!
LUDOVIC: Omule, nu te mai juca atâta cu vorbele!
ISCOADA: Măria Sa citește prea bine în sufletul
meu! Nu pot să-i ascund nimic!
LUDOVIC: Ce-i de făcut? Ce-i de făcut, spune, pentru ca ordinele pe care le-am dat să se împlinească în
hotărâri?
ISCOADA: Trebuie să veghem, Măria Ta, să veghem ca sâmburele acela al oricărei împrejurări, chiar
neprielnice pentru început, să crească așa cum vrem
noi. Trebuie să-l ajutăm, Măria Ta!
LUDOVIC: Cu orice mijloace?
ISCOADA: Cu orice mijloace.
LUDOVIC: Care va să zică, gândești că e nevoie de
toate mijloacele pentru a face să rodească acest gând
al nostru, de întărire a regatului prin asigurarea unității
lui de nezdruncinat?
ISCOADA: Măria Ta! Încă odată mi-ai citit cele mai
ascunse gânduri ale mele!
LUDOVIC: Bine. Poți să pleci. Du-te!
ISCOADA: (îndoind un genunchi) Măria Ta, n-aș
vrea să mă îndepărtez înainte de a Vă ruga umilit să
luați aminte la timpul neobișnuit de ploios pentru
această parte a anului!
LUDOVIC: Da, timpul, zici... Are un amestec timpul?
ISCOADA: Are, Măria Ta! S-a lăsat un frig, cum rar
se întâmplă în această lună de vară! Furtuni cu tunete
și chiar trăznete, cu ploi reci și grindină se abat peste
noi tot la două-trei zile! Și cu fiecare furtună, frigul se
lasă tot mai greu, de parcă s-ar apropia iarna, nu miezul
verii. La munte se spune că fulguiește și chiar ninge.
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Negura se lasă tot mai în jos pe crestele dealurilor...
LUDOVIC: Da, bine, du-te!
ISCOADA: Negura se lasă tot mai în jos, Măria Ta!
(se închină și iese).
PATER: E nevoie de măsuri energice, Majestate!
LUDOVIC: Da, sâmburele gândului nostru trebuie
ajutat!
PATER: Înaltele dispozițiuni regale cuprind gânduri
de mare profunzime, deschizătoare a unor porți largi și
mărețe pentru viitorul patriei! Dar pentru ca aceste gânduri să se transforme în realitate e nevoie de acțiuni
energice!
LUDOVIC: Așa este, Pater! Trebuie să întreprindem
aceste acțiuni!
PATER: Puterea armată a Majestății Voastre este
gata și izbânzile ei glorioase împotriva necredincioșilor
încă nu și-au risipit ecoul... Puterea nobililor catolici e
deasemeni pregătită! E un moment de cumpănă, hotărâtor pentru viitorul regatului vostru!
LUDOVIC: Așa este, Pater! Să cucerim, de va fi nevoie, pas cu pas, unitatea catolică a regatului!
PATER: Și când această unitate se va fi înfăptuit,
când în toate cătunele, târgurile și cetățile lui se va proslăvi, într-o singură limbă, același Dumnezeu, când unitatea de monolit a conștiințelor se va fi înfăptuit, fiți cât
se poate de sigur, Majestate, că aceeași unică limbă va
pronunța cuvintele de laudă și mărire ale înaltelor voastre fapte! Veți fi construit un nou regat și viitorul vă va fi
recunoscător pentru aceasta!
Lumină mare, de fulger. Apoi întuneric total și tunet
prelung. Din nou lumină.
SOLDAT 1: Ia vezi, ce-i cu femeia aceea?
SOLDAT 2: Stai, femeie! Unde umbli și ce cauți
pe-aici?
JUDEASA: Eu sunt o femeie sărmană, domnule Soldat!
SOLDAT 2: Vedem și noi că ești o femeie sărmană!
Dar ce cauți pe-aici? Ești cerșetoare?
JUDEASA: Nu sunt cerșetoare, păcatele mele!
SOLDAT 1: Dar atunci ce cauți? Unde umbli așa?
JUDEASA: Umblu și eu după necazurile mele...
SOLDAT 1: Nu ești cumva vrăjitoare?
JUDEASA: Eu? Vai de păcatele mele!
SOLDAT 2: Astea toate știu să facă vrăji! Se-nchină
la diavol! O luăm cu noi?
SOLDAT 1: Va veni el și timpul lor, al vrăjitoarelor!
Deocamdată altceva căutăm noi. Ascultă, femeie!
JUDEASA: Ascult, domnule Soldat.
SOLDAT 1: Vezi-ți de drum și nu umbla în calea
oștilor regești! Încurci lumea și sperii caii! Ai putea s-o
pățești! Hai, cară-te!
Fulger, întuneric și tunet. Apoi iar lumină.
ISCOADA: Afurisită vreme și afurisită țară! Soldați!
Măria Sa regele așteaptă vești de la voi!
SOLDAT 1: Ce vești să-i dăm, Doamne iartă-ne?
Pe-o vreme ca asta!
ISCOADA: Vești despre împlinirea poruncilor sale!
Și sfinția sa întreabă mereu!
SOLDAT 2: Poate să tot întrebe! N-avem ce răspunde!
SOLDAT 1: Fug! Fug cu toții! Îi alungă vremea rea,
SAECULUM 7-8/2018

teatru

ori știu eu ce-i alungă? Dacă ne arătăm pe o culme de
deal, abia apucăm să mai vedem cum se pierd după
dealul următor... Când suntem în pădure, auzim tropot
de cai și zgomot de turme... Dar caii nicăieri și nici turmele... parcă sunt năluci...
ISCOADA: Măria Sa așteaptă ca țara întreagă să I
se supună. Dacă nu...
SOLDAT 1: Dacă nu ce? Nu ne putem lupta cu nălucile!
ISCOADA: Dacă nu, ridicați furci! Și-n furci să ridicați
pe valahi!
SOLDAT 2: O țară întreagă împănată cu furci?
ISCOADA: Da, o țară întreagă în furci! Asta vrea
Măria Sa!
Lumină de fulger. Întuneric și bubuit prelung. Lumină
de zi mohorâtă.
PĂTRU: Mamă judeasă! Mamă judeasă!
JUDEASA: Ce-i, ce-i, părințele? Ce strigi așa?
PĂTRU: Mamă judeasă! Poruncă de la dumnealui,
judele, să iei calea muntelui! Cât mai degrabă!
JUDEASA: Să iau calea muntelui? Dumnealui îi...
Dar ce fac cu gâștele mele?
PĂTRU: Nu-i timp acum de gâște, mamă judeasă!
JUDEASA: Dar de ce? De ce-i timp acum? Cum pot
să plec fără gâște? Și nu știu nimic de găinile mele! Și
vițelu-i închis în poiată...
PĂTRU: Vițelul? Lasă vițelul!
JUDEASA: Ce să las? Că dumneata ai fost jos, la
casele noastre, și parcă văd că n-ai dat vițelul la supt...
PĂTRU: Eu...
JUDEASA: D-ta! Și nici grăunțe n-ai dat la găini! Ori
vrei să spui c-ai dat?
PĂTRU: A dat Cumătra! Dar...
JUDEASA: Ai văzut-o d-ta? Când ai văzut-o?
PĂTRU: Am văzut-o! Era cu șurța plină de grăunțe...
Dar...
JUDEASA: Și gâștele?
PĂTRU: Ce-i cu gâștele?
JUDEASA: Da, gâștele! S-au întors gâștele? Că le-a
speriat regele, ce, nu știi?
PĂTRU: Lasă, bată-le cucul lor de gâște! Alta-i
acum!
JUDEASA: Ce? Ce poate să fie alta decât gâștele
mele? D-ta nu știi cum le-a speriat regele!
PĂTRU: Mamă judeasă, lasă gâștele și ia calea
muntelui!
JUDEASA: Ba eu nu iau nicio cale fără gâștele mele!
Și fără găini...
PĂTRU: Găina a scăpat...
JUDEASA: Ce? Ce spui d-ta?
PĂTRU: Zic că găina aia neagră, știi d-ta care...
JUDEASA: Chirilă?
PĂTRU: Da, Chirilă...
JUDEASA: Ce-i cu ea?
PĂTRU: Asta a scăpat...
JUDEASA: Cum? Cum a scăpat?
PĂTRU: A apucat s-o prindă Cumătra... Și s-o bage
sub șurță... Și pe-un cocoș...
JUDEASA:Ce cocoș? Care cocoș?
PĂTRU: Nu știu care cocoș! De unde să știu eu
care?
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JUDEASA: Dar atunci ce știi d-ta?
PĂTRU: Eu știu numai ce-am văzut!
JUDEASA: Și ce-ai văzut d-ta?
PĂTRU: Am văzut-o pe cumătra cum fugea pe furiș
și lua calea pădurii...
JUDEASA: Cu găina cea neagră?
PĂTRU: Da, cu găina cea neagră și cu un cocoș sub
șurță! Și mai avea și-o oală cu busuioc sub celălalt
braț...
JUDEASA: O oală cu busuioc? Înseamnă c-a ars
casa noastră...
PĂTRU: Da, a ars, dar de unde știi d-ta?
JUDEASA: Știu eu: dac-a luat o oală cu busuioc, o
găină și-un cocoș și-a luat calea pădurii, înseamnă c-a
ars casa...
PĂTRU: Da, a ars, a ars casa voastră...
JUDEASA: A ars de tot?
PĂTRU: Asta n-am mai văzut. Când am plecat eu,
cu ceilalți, pălălaia se ridicase încă odată cât acoperișul!
Casa voastră avea acoperișul de stuf, ăla pe care-l știu
eu, și mai avea acum un acoperiș, de flăcări... Dar
n-avea cine s-o stingă, așa că gândesc c-a ars de tot!
JUDEASA: Și grajdurile?
PĂTRU: Da, și grajdurile...
JUDEASA: Cu vițelu-năuntru?
PĂTRU: Da, cu vițelu-năuntru! Auzeam cum zbiară
vitele, cum tropotesc și nechează caii, ca nebunii, și pălălaia cuprinsese grajdurile și șura și-ncepuseră a trozni
grinzile...
JUDEASA: Și voi?
PĂTRU: Noi ne uitam cum ard! Și când am văzut noi
că de-acum focul a cuprins totul și nu mai scapă nimic,
am luat și noi calea pădurii...
JUDEASA: Ați luat calea pădurii! De-asta sunteți voi
buni: să luați calea pădurii!
PĂTRU: Ce era să facem, mamă judeasă? N-aveam
nimic de făcut: focul cuprinsese totul de-acum...
JUDEASA: Da. Știu că focul cuprinsese totul
de-acum, dar pân-atunci, până să cuprindă, ce-ați făcut
voi? N-ați făcut nimic?
PĂTRU: Ba am făcut, cum să nu facem?
JUDEASA: Ce? Ce-ați făcut, nevolnicilor, înainte
de-a lua calea pădurii?
PĂTRU: Înainte de-a lua calea pădurii, ne-am uitat
la foc.
JUDEASA: V-ați uitat la foc? Și-nainte de-a vă uita
la foc, ce-ați făcut?
PĂTRU: Păi, înainte de a ne uita la foc...
JUDEASA: Da, înainte de-a vă uita la foc, ce-ați
făcut?
PĂTRU: Păi noi, înainte de a ne uita la foc, am pus
focul...
JUDEASA: Ce? Ce-ați făcut voi?
PĂTRU: Asta am făcut, ce ți-am spus: am pus focul!
JUDEASA: Cum, voi? Voi ați pus focul? Pe munca
mea și-a judelui, de-o viață-ntreagă? Și mai mult decât
atât: pe munca unui șir de moși și strămoși, care-au trăit
acolo de nimeni nu-și aduce aminte de când? Voi ați
pus focul pe tot?
PĂTRU: Da. Noi am pus focul! Stai, stai, mamă judeasă, nu te aprinde și d-ta! Stai să-ți spun totul, de la
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început!
JUDEASA: Ce? Ce să-mi spui totul de la început?
Ați pus focul pe căsuța mea și pe vitișoarele mele?
Spune, gâștele...
PĂTRU: Da, ce-i cu gâștele?
JUDEASA: Gâștele mele... Au ars?
PĂTRU: Mamă judeasă! Să-ți spun cum a fost! Noi
ne găteam de sărbători... De Sânziene...
JUDEASA: Și ce dacă vă găteați de sărbători?
PĂTRU: Păi știi d-ta cum e obiceiul de Sânziene:
facem niște roate de mărăcini uscați, învălite cu paie...
JUDEASA: Da, și ce-i cu asta?
PĂTRU: Și-n noaptea de Sânziene slobozim roatele
astea aprinse, pe deal în jos...
JUDEASA: Le sloboziți pe deal în jos? Peste casa
mea? Peste grajdul cu vițelul închis înăuntru? Peste
ocolul gâștelor?
PĂTRU: Dar cum, Doamne iartă-mă, să le slobozim
peste casă și grajd?
JUDEASA: Dar atunci?
PĂTRU: Le slobozim numai așa, printre pruni...
Roțile aprinse merg la vale ce merg și-apoi se lasă pe-o
rână, pe pajiște, și ard până se mistuie focul...
JUDEASA: Asta știu și eu foarte bine: așa făceați în
toți anii. Dar acum, ce-ați avut cu casa noastră?
PĂTRU: Cu casa dumneavoastră n-am avut nimic!
JUDEASA: Atunci, de ce i-ați dat foc? N-ai zis d-ta
că i-ați dat foc?
PĂTRU: Ba i-am dat!
JUDEASA: Păi vezi? De ce i-ați dat foc? Ce v-a
făcut ea, casa noastră, și grajdurile... Și bietul vițelul
acela...
PĂTRU: Mamă judeasă!
JUDEASA: Mie să nu-mi spui mamă judeasă, după
ce mi-ai dat foc la casă! Auzi?
PĂTRU: Mamă judeasă! Nu ți-am spus că arcașii regelui intraseră în ocol?
JUDEASA: Mie? Când mi-ai spus că arcașii regelui
intraseră în ocol?
PĂTRU: Vai de mine, păcatele mele! Așa a fost, că
noi eram pe coastă și găteam roțile de mărăcini învelite
cu paie, cum făceam în fiecare an, de Sânziene...
JUDEASA: Și?
PĂTRU: Și zice unu: iacă-tă arcașii regelui, intră-n
ocol la judele nostru!
JUDEASA: Și?
PĂTRU: Și lăsăm noi roatele și ne culcăm pe burtă,
în iarbă... Și vedem roata de călăreți cum dă buzna-n
ocol...
JUDEASA: Uf! Arde-i-ar focul!
PĂTRU: Las-că i-a ars! Și vedem că unii descalecă
și dau buzna în casă... Alții prin grajduri, alții prin șură...
Și-apoi vedem cum se strâng roată și pare că se sfătuiesc, în mijlocul curții...Și-am înțeles că vor să pună tabără acolo...
JUDEASA: În casă la mine?
PĂTRU: Da, în casă la d-ta...
JUDEASA: După ce-ați înțeles voi asta?
PĂTRU: Am văzut că și-au strâns caii-ntr-un loc și
i-au priponit și le-au slobozit zăbalele... Și unii căutau
culcuș în fânul din podul șurii, alții intraseră în casă...
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JUDEASA: În casa mea?
PĂTRU: În casa d-tale, de câte ori să-ți spun?
JUDEASA: Ah, nu i-ar ajuta Maica Sfântă! Și voi
ce-ați făcut?
PĂTRU: Noi ne-am tras încetișor dincolo de coama
dealului și-am mânat vreo doi băieți după roate de car...
JUDEASA: După roate de car? La ce vă trebuiau
vouă roate de car?
PĂTRU: Așa, ne trebuiau, că roatele de mărăcini
erau prea ușoare și nu ajungeau până unde trebuie...
JUDEASA: Aha! Înțeleg.
PĂTRU: Și-au adus vreo câteva roate de car și
le-am învăluit cu mărăcini și paie uscate și-am turnat și
câte-o cupă de zmoală, cum știm noi să facem. Și când
au fost roțile gata, ne-am suit pe coama dealului, am
scăpărat, le-am aprins și le-am dat drumul pe coastă în
jos... Uite-așa săreau și scoteau scântei!
JUDEASA: Și?
PĂTRU: Și-am văzut cum o roată a sărit de pe-un
dâmb ori ceva și-a luat-o pe sus și-a căzut drept pe
acoperișul grajdului... Și alta la fel, pe acoperișul casei...
JUDEASA: Mama mea, Doamne!
PĂTRU: Și cum era stuful uscat în acoperiș, cât ai
clipi a și luat foc și de-acuma gata, focul s-a-ntins...
JUDEASA: De-acuma gata, zici?
PĂTRU: Da... Și când am văzut ce frumos ard ele
toate, ne-am gândit că mare păcat a fost că n-a venit și
drăguțul de rege cu soldații lui...
JUDEASA: Regele? Ce să caute regele?
PĂTRU: Așa! Să-i arătăm și lui cum se fac la noi focurile de Sânziene!
JUDEASA: Așa? Drăguțul de rege! Dar gâștele
mele?
PĂTRU: Ce-i cu gâștele?
JUDEASA: Da, ce-i cu gâștele? Au ars și ele?
PĂTRU: Gâștele? Da de unde! Când era focul mai
în toi, după ce-am văzut noi de sus, de pe coastă, unde
stăteam noi pe burtă, în iarbă, și ne uitam la mândrețe
de foc, după ce-am văzut noi, cum zic, pe Cumătra cum
se strecoară pe cotite prin fum cu găina cea neagră și
cocoșul sub șurță și cu oala cu busuiocul sub celălalt
braț, după ce-am văzut noi asta, iacă-tă numai și
gâștele...
JUDEASA: Gâștele mele!
PĂTRU: Da, gâștele d-tale! Dau din aripi și gâgâie,
cu gâscanul cel mare în frunte...
JUDEASA: Ai, țuca-l-ar mama pe el!
PĂTRU: Și fug ele ce fug, vreo douăzeci de pași, gâgâind, după cum le e obiceiul, fug prin fum și prin scame
de funingine ce cădeau de la foc, și-odată își iau zborul
și le mai vedem odată cotind către crâng, cu aripile lor
albe fulguite cu negru... De la funinginea de la foc...
JUDEASA: Oi! Gâștele Mamii! Drăguțele de voi!
Lumină de fulger. Întuneric și tunet.
PĂTRU: Mamă judeasă!
JUDEASA: Uf, lasă-mă-n amarul meu! Dacă mi-a
ars mie casa... Și vitișoarele...
PĂTRU: Mamă judeasă! Ia calea muntelui! Ia-te și
du-te frumos. Poruncă de la dumnealui!
JUDEASA: Așa a poruncit dumnealui?
PĂTRU: Da, așa a poruncit dumnealui...
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JUDEASA: Atunci m-oi lua și m-oi duce. Dar d-tale
nu vii, părințele, sufletul maichii?
PĂTRU: Ba viu și eu curând... Du-te d-ta înainte!
JUDEASA: Iaca mă duc...
PĂTRU: Mamă judeasă!
JUDEASA: Ce mai e, părințele?
PĂTRU: Mamă judeasă, ia traista asta cu d-ta!
JUDEASA: Traista asta? De ce să iau traista asta?
Sunt și așa destul de bătrână și mi-e greu la deal.
PĂTRU: Ia-o, mamă judeasă, că nu-i grea!
JUDEASA: Da ce-i în traistă?
PĂTRU: E șarpele casei voastre...
JUDEASA: Șarpele casei noastre?
PĂTRU: Da, șarpele.. Când am coborât la casă,
întâi, i-am pus un blid de lapte la lespede, cum m-ai
învățat d-ta.. Și după ce-am dat noi foc la casă și stăteam pe vârful coastei, în iarbă, pe burtă, de ne uitam
la foc, numai ce-am auzit un fâșâit ușor și-am simțit rece
pe mâna stângă...
JUDEASA: Venise șarpele?
PĂTRU: Da, venise șarpele. Așa că l-am luat în
traistă și ți l-am adus, ca să-l duci cu d-ta, sus, la
munte...
JUDEASA: Adă să-l duc! Și-apoi mai rămâi cu bine!
Lumină de fulger. Întuneric și tunet. Lumină mohorâtă.
ISCOADA: Hai, mișcați-vă mai repede! Acum trebuie
să vină Măria Sa!
SOLDAT 2: Și-apoi ce-i dacă vine Măria Sa?
ISCOADA: Măria Sa trebuie să vadă furcile ridicate!
Iar tu să ai grijă ce și cum vorbești!
SOLDAT 2: Bine, bine...
ISCOADA: Numai pe ăștia i-ați prins?
SOLDAT 1: Numai pe ăștia i-am găsit... Ceilalți...
ISCOADA: Ce-i cu ceilalți?
SOLDAT 1: Ceilalți nu-s! Parcă s-au topit, ca fumul...
Ori parcă nici n-au fost vreodată...
ISCOADA: În lipsă de alții, buni sunt și ăștia... Ia
dați-i mai încoace!
Soldații împing în față pe Pătru și pe Spiriduș.
ISCOADA: Cine sunteți voi?
PĂTRU: (dă să spună ceva)
SOLDAT 1: Nu-i mai întreba: o să spună că sunt
niște oameni...
PĂTRU: Asta și suntem!
ISCOADA: Puneți foc? Prădați?
PĂTRU: Noi nu punem niciun foc...
ISCOADA: Și casele? Și grajdurile? Și șurile? Cum
ard? Ard singure?
SPIRIDUȘ: Poate că ard singure când...
SOLDAT 2: Nu spuneai tu că ești scânteia din potcoavă?
SPIRIDUȘ: Poate că sunt scânteia din potcoavă...
Și ce-i cu asta?
SOLDAT 2: Păi dacă ești scânteia din potcoavă,
scânteia sare, nu?
SPIRIDUȘ: Sare, că de-aceea-i scânteie!
SOLDAT 2: Și dacă sare pe acoperiș și-l aprinde?
SPIRIDUȘ: Se poate să sară și pe-acoperiș...
SOLDAT 2: Atunci, înseamnă că dai foc, nu? Tu dai
foc...
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SPIRIDUȘ: Eu...
ISCOADA: Ce mai atâta vorbă? Faceți furcile și sus
cu ei! Așa-i porunca regelui: niciun răzvrătit, niciun popă
valah să nu scape! Tu ești popă, nu?
PĂTRU: Sunt și eu un fel de popă... Dar dacă v-ați
pornit pe strâns popi, cu mine n-ați prea nimerit-o!
SOLDAT 1: De ce n-am nimerit-o? Ești popă și gata!
PĂTRU: Ți-am spus că sunt numai un fel de popă!
SOLDAT 1: Ce fel de popă ești, asta nu mă privește
pe mine! Destul că ești popă! Așa că am să te ridic în
furcă, drăguțule!
ISCOADA: Așa, sus cu ei în furci, cât mai repede!
SPIRIDUȘ: Și ce ne faceți? Ne spânzurați, ori ne
dați foc?
SOLDAT 1: Pentru tine-i totuna: ori te spânzură, ori
îți dăm foc!
SPIRIDUȘ: Numai că rugul nu s-aprinde dacă nu
vreau eu!
SOLDAT 1: De ce să nu s-aprindă? Caut niște crengi
uscate, scapăr și să vezi cât de frumos ia foc!
SPIRIDUȘ: Numai să vreau eu!
SOLDAT 1: De ce trebuie să vrei tu? Ce treabă ai tu
aici?
SPIRIDUȘ: Ai uitat: eu sunt scânteia...
ISCOADA: Ce mai atâta vorbă? Sus cu ei în furci!
Acum trece pe-aici Măria Sa regele și trebuie să vadă
furcile... Cât mai multe furci!
PĂTRU: Da, furci, cât mai multe furci...
ISCOADA: Așa să știi tu: cu cât vede mai multe furci
Măria Sa, cu atât va fi mai liniștit! Și dacă țara Ardealului
va fi toată împănată cu furci, atunci va putea fi cât se
poate de liniștit!
Fulger mare. Întuneric. Bubuit prelung contopit în
tropot de cai și zgomot de turme. Din nou fulger, din nou
bubuit, tropot de cai și zgomot de turme. Lumină. În depărtare se văd ridicate două furci.
PATER: Majestate! Suntem la porțile Transilvaniei!
Intrăm acum în această țară pe care înalta voastră
voință regală o aduce sub semnul coroanei... Pentru
unitatea și puterea ei!
LUDOVIC: Da, Pater, pentru unitatea și puterea ei...
Se văd furci în depărtare, nu?
PATER: Sunt semnele sigure ale exercitării puterii
regale! Cu cât sunt mai multe, cu atât e vădit că puterea
regală se extinde și se manifestă!
LUDOVIC: Da, Pater, se extinde și se manifestă...
Este un gând încurajator, dacă n-ar fi subminat de sâmburele lui ascuns...
PATER: Este vreun sâmbure ascuns, Majestatea
Voastră?
LUDOVIC: Este, Pater: cu cât sunt mai multe furci...
PATER: Cu atât e mai tare regatul!
LUDOVIC: Dar și răzvrătirea a fost mai puternică!
PATER: E adevărat, Majestate! Din păcate, în firea
lucrurilor din această parte de lume stă înscrisă această
jertfă la care suntem datori...
LUDOVIC: S-o provocăm, nu s-o suferim!
PATER: Întocmai. Este un tribut pe care îl plătim
conștient, nu cu bucurie, ci cu dârzenie și cu conștiința
datoriei pe care o avem față de unitatea regatului...
LUDOVIC: Da, Pater, așa este, înțeleg...
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PATER: Așa că, până la urmă, să fiți de acord cu
mine, Majestate, să preferăm o țară plină de furci
uneia...
LUDOVIC: Uneia cum, Pater?
PATER: Uneia goală de furci, dar plină de gânduri
de răzvrătire...
LUDOVIC: E adevărat, Pater, ai dreptate! Dar uite-l
pe omul nostru!
ISCOADA (îndoind un genunchi): La porunca Măriei
Tale!
LUDOVIC: Cum se arată țara aceasta a noastră,
Transilvania, omule?
ISCOADA: V-am vorbit despre ea... Măria Sa a binevoit să mă asculte.
LUDOVIC: Vorbesc de momentul de acum... Cum
se arată ea acum, omule?
ISCOADA: Măria Ta! Țara e gata să vă primească!
LUDOVIC: Mă-ntâmpină cu furci la răspântii!
ISCOADA: Sunt semnele puterii regale!
LUDOVIC: Și țara se arată cam mohorâtă...
ISCOADA: E o vreme cu totul neobișnuită pentru
această parte a anului, după cum am avut cinstea să
vă mai spun... Furtunile urmează una după alta și lasă
un frig pătrunzător...
LUDOVIC: Și e întuneric! Abia a început ziua și se
lasă întunericul de parcă ne-am apropia de seară...
PATER: Dacă-mi permite Majestatea Voastră, nu e
chiar atât de întuneric ca să nu se vadă furcile... Și sper
să mai întâlnim și altele în calea noastră... Semne ale
puterii regale!
LUDOVIC: Da, semne ale puterii regale, Pater... Dar
îți mărturisesc sincer că aș fi preferat să văd oameni...
Oameni vii, care să mărturisească unitatea de conștiință
și credință a regatului... Și nu furci...
PATER: O să întâlnim și oameni vii, Majestate! Nu-i
așa, omule, o să întâlnim și oameni vii, nu?
ISCOADA: Sfinția voastră...
PATER: Ce-i? Ce este?
ISCOADA: Sfinția voastră...
LUDOVIC: Vrei să spui ceva de oamenii cei vii?
ISCOADA: Da, de ei vreau să spun, Măria Ta...
PATER: Poate vrei să spui că atârnă în furci...
LUDOVIC: Nu mă prea interesează, Pater, oamenii
care atârnă în furci... De vreme ce atârnă în furci...
PATER: E adevărat, Majestate! Ce vrei să spui,
omule?
ISCOADA: Oamenii cei vii, Măria Ta...
LUDOVIC: Ei, haide, îndrăznește, spune!
ISCOADA: Oamenii cei vii, Măria Ta... Nu știu cum
să vă spun: nu-i mai văd deloc, pe nicăieri...
PATER: Au fugit? De ce i-ați lăsat să fugă? Misiunea
voastră era...
ISCOADA: N-am văzut nici măcar un picior de om
fugind...
LUDOVIC: Dar atunci, unde sunt?
ISCOADA: Nu știu... S-au făcut nevăzuți... Umblă
numai vești și povești...
PATER: Ce fel de povești, omule?
ISCOADA: Bate din când în când pe-aici un vânt...
Ori de la apus, ori de la răsărit... Și aduce un soi de oameni ciudați. Nu știu de unde vin și nici ai cui sunt... Știu
PRO
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și ei că umblă după vânt, așa, cum îi bate vântul, și că
au poposit acum aici... Din ei îmi aleg eu ajutoarele...
Sunt buni: n-au mamă, n-au tată, nu cunosc pe nimeni...
PATER: Da, sunt astfel de oameni. Și ce-i cu ei?
ISCOADA: De data aceasta au venit în câteva rânduri speriați la mine... S-au speriat mai repede decât în
mod obișnuit...
PATER: Ce putea să-i sperie, omule?
ISCOADA: Veștile și poveștile pe care le-au auzit,
sfinția voastră. Vești și povești despre focuri călătoare...
PATER: Ce fel de focuri călătoare?
ISCOADA: Da, în nopțile astea s-au văzut focuri coborând de pe dealuri... Am văzut și eu câteva, la mare
depărtare... Când ajungeam acolo, în fuga cailor, găseam numai cenușă... Nimic altceva decât cenușă, risipită prin iarbă... Dar focuri fuseseră, le văzusem și eu
rostogolindu-se de pe dealuri, cu trâmbe mari de fum
în urma lor... Și se-auzeau strigăte...
PATER: Strigăte? Ce fel de strigăte?
ISCOADA: Strigăte nedeslușite, de pe un deal pe
altul... Și focuri coborând la vale... Și povești despre
mulțime de femei și fete, umblând noaptea pe dealuri...
PATER: Vrăjitoare?
ISCOADA: Numai vrăjitoare pot fi, sfinția voastră!
Umblă pe dealuri în fiecare noapte, ca niște năluci... Și
când se face ziuă, pier... Dar bărbați nu sunt nicăieri...
Numai focuri și strigăte...
PATER: Năluciri de-ale voastre! Spaime!
ISCOADA: Nu sunt năluciri, sfinția voastră! Țara
asta e ca sub puterea unei vrăji... Sau a unui demon,
v-am mai spus eu! Înaintam cu călăreții mei pe câte-un
fir de apă, pe vremea asta mohorâtă de-ți pare că-i
seară în plină zi, și numai că ne pomeneam înconjurați
de chiote sălbatice... Și de pe culmile înconjurătoare se
rostogoleau spre noi trâmbe mari de foc... Din dreapta,
din stânga, din față, din spate, toate de flăcări troznind
și prăvălindu-se la vale în jerbe de scântei care acopereau cerul... Și caii fremătau sub noi furioși, de-abia îi
puteam stăpâni... Și, când se potolea torentul de foc,
se porneau ninsorile negre!
PATER: Ninsorile negre? Erau spaimele voastre!
ISCOADA: Nu erau spaime, sfinția voastră, ci fulguiri
adevărate de scame de cenușă și fum, căzând din cer
peste noi și potopindu-ne... Și-apoi se porneau ciorile!
PATER: Altă spaimă!
ISCOADA: Ciorile adevărate, sfinția voastră! Nu știu
de unde sunt atâtea ciori în vara asta pe-aici! Pădurile,
în jurul nostru, freamătă de pași, răsuflete înfundate,
strigăte de animale, ca și când le-ar cutreiera turme
nesfârșite, nevăzute însă, căci noi nu vedeam nimic,
n-auzeam decât troznetul crengilor și suflarea lor grăbită... Dar ciorile le vedeam! Se ridicau în pâlcuri
greoaie și treceau deasupra capetelor noastre, ca niște
flamuri negre, zdrențuite, croncănind îngrozitor!
PATER: Ești speriat, asta e: bolnav de spaimă!
ISCOADA: Sfinția voastră! S-a răscolit sufletul sălbatic al acestei țări! S-au trezit toate puterile lui
diavolești și ne-au înconjurat din toate părțile! Și suntem
orbi și neputincioși! Surzi nu suntem căci ne e plin auzul
de zgomote de spaimă, dar când să-ntindem mâna să
prindem, când ne ațintim privirea să vedem, ne-ntâmSAECULUM 7-8/2018
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pină nimicul! Mâna și privirea noastră cad în gol, cum
cade bolovanul în prăpastie!
PATER: Bine, dar asta e... Datoria voastră era să...
ISCOADA: V-am spus de negură, Măria Ta și sfinția
voastră...
PATER: Ei, ce-are a face negura aici?
ISCOADA: Negura... Se lasă tot mai jos... Cuprinde
și înălțimile cele mai joase... V-am spus că dincolo de
negură nu se mai poate vedea nimic...
PATER: Bine, dar oamenii, vitele, caii... E o țară întreagă...
ISCOADA: O țară întreagă... Negura...
PATER: Vrei să spui că i-a înghițit negura?
ISCOADA: Sfinția ta! Negura se lasă tot mai jos! Dincolo de negură e un ținut blestemat! Nu se poate... Nu-i
e dat puterilor noastre... Nu ne putem atinge...
LUDOVIC: Vrei să spui că s-au ridicat toți deasupra
negurii?
ISCOADA: Nu știu... Nu i-am văzut! Văd numai blestemata asta de negură cum se lasă tot mai jos! Vin rânduri, rânduri de furtuni, cu tunete și trăznete, bate
grindina și cresc apele mari, vin potopind și se lasă frigul... Sunt semne că acolo, sus, ninge ca iarna... Și negura se lasă tot mai jos! Uitați-vă și domniile voastre:
până acum fusese la coroana copacilor... Acum, cât mai
vorbim noi doar, s-a lăsat tot mai jos! Uite, stă să ne înghită! Vine negura și ne înghite! A ajuns la creștetele
noastre! Negura! Vine negura și înghite totul!

(Sfârşit)

Onisim Colta - Biblioteca mânăstirii
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Băiatul prinde banul. Îl încearcă în dinţi. I-l aruncă
înapoi.
ŞEFUL COPIILOR: E calp!
Continuă să i se învârtă împrejur. Străinul se încruntă o clipă-două, trage aer în piept, se...înseninează.
OCMAND („blând”): Măi puişori, duceţi-mă la locuinţa judelui, ori a cneazului!
ŞEFUL COPIILOR: Te ducem acuşi. Unde-i, bă, iepurele şchiop? (Hohote.)
OCMAND (le ţine hangul): L-am întâlnit eu pe drum.
Vă căuta de mama focului!
ŞEFUL COPIILOR: Şi de ce nu i-ai spus unde suntem?
OCMAND: Pentru că nici voi nu mi-aţi spus unde e
uliţa cneazului!
UN PUŞTI [mai mic, cârlionţat / ciufulit]: Ţi-a zis-o,
Staicule!
ŞEFUL COPIILOR (îmbăţoşându-se): Carevasăzică, să-i spun?
TOŢI CEILALŢI (într-un glas): Spuune-i!
ŞEFUL COPIILOR: Ei bine, uliţa cneazului îi... prima
la dreapta cum vii, după ce cazi pe o răscruce luând-o
pe stânga! Cale de-un ceas mersul hulubului, şapte
mersul boului!
OCMAND: Dar al unor viteji călăreţi pe băţ ca voi?!
ŞEFUL COPIILOR: Cale de-o cruce cu limba în
gură!
Străinul nu pricepe. Rotirea reîncepe în juru-i.
OCMAND: Înţeleg că e în alt sat, mulţumesc!
ŞEFUL COPIILOR: Apăi, du-te acum!
OCMAND: Nu mă duc fiindcă mă păcăliţi. E aici!
ŞEFUL COPIILOR: Aşa să fie oare? Ghici!
Străinul stă puţin pe gânduri, pe urmă începe să
sară caraghios într-un picior. Copiii îl privesc uimiţi.
Treptat, râd încântaţi.
Îl petrec cu hărmălaie, stârnind şi câinii, prin tot satul.
PRO

Drum prăfuit. Un ţăran cu traista în băţ (Ocmand)
înaintează încet, dar nu ca un om împovărat de gânduri.
Râde în sine, din când în când trage cu ochiul în urmă.
Fluieră de admiraţie înaintea unor holde frumoase de
grâu. Se opreşte alteori, se asigură că nu-l vede nimeni
şi cască gura îndelung. Se apleacă, ia pământ într-un
lan, îl frământă în palmă, îl examinează, îl lasă să se
scurgă printre degete. Se aşează în fund pe o pajişte
verde, pe care mai departe pasc cai şi o măsoară încântat de la un capăt la altul. La marginea unei livezi,
urinează, zâmbind şmechereşte. Îşi continuă mersul,
aproape sprinţar. Trece pe lângă nişte ţărani cu seceri
în mâini, îi salută fără a sta:
OCMAND: Ziua bună!
UN ŢĂRAN: Noroc, drumeţule!
Şi se duce împreună cu tovarăşii săi, care întorc
apoi capetele, parcă bănuitori.
Într-un sat. Copii hârjonindu-se. Orătănii (raţe, găini)
scurmând în poieni dintre case. Godaci râmând prin
şanţuri.
OCMAND: Măi copii, unde-i casa judelui?
ŞEFUL COPIILOR: A judelui, zici? Păi, bădie, acolo
unde e-a popei!
OCMAND: Şi-a popei unde-i?
ALT COPIL: Unde este şi-a cneazului!
Ceilalţi izbucnesc în hohote de râs. Cu toţii încep să
ţopăie într-un picior în jurul lui, al străinului. El nu-şi
pierde cumpătul.
OCMAND: Şi a cneazului?
ŞEFUL COPIILOR (serios): Acolo-i şi han!
OCMAND: Grozav! Dar cum să aflu unde-i hanul?!
Pe care uliţă?
ŞEFUL COPIILOR: Uliţa cneazului!
Hohote şi mai aţâţate din partea celorlalţi.
OCMAND: Văd că vrei să mă ameţeşti. Ţine un ban
şi opreşte-te!
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Ajung la capătul din deal, de unde îi arată în zare un
soi de turlă.
ŞEFUL COPIILOR: Acolo, nene! Dar lasă-ne bănuţul
ăla împărătesc; ’om înşela şi noi pe cineva!
Ocmand grăbeşte spre punctul indicat. Urcă sârguincios panta. În cele din urmă se află înaintea unei
cule dărăpănate, părăsite. De ciudă, trânteşte de pământ traista.

Altădată, acelaşi – negustor sărăcăcios, ambulant.
Păşeşte pe uliţa principală a unui sat mai mare, uitându-se în sus, în jos, în curţi.
OCMAND (strigând): Cercei, mărgele, oglinzi, panglici, inele!...
Îşi desface marfa în faţa câte unei femei, pe o bucată
de ţesătură viu colorată, pe care mai întâi o despătureşte cu grijă şi o aşează pe iarbă ori pe mica laviţă de
la poartă.
Grup de femei înconjurându-l, minunându-se. Una
ia în mână o oglindă şi se priveşte, dându-şi pe ceafă
acoperământul obişnuit, basmaua.
OCMAND: De, nevestică, văd că-ţi place. Dar mai
bag de seamă că n-ai cu ce plăti! Ce zici, cneaghinei
voastre i-ar plăcea un asemenea... mărunţiş?
FEMEIA (răutăcioasă): Ba bine că nu! Dumneaei şi
sulimanuri îi trebuie. S-ar boi şi prin părţile...
OCMAND: Sulimanuri n-am. Dară ţie îţi las podoaba
aceasta pe un prânzişor. Sunt lihnit de foame. Până
ajung la conac...
FEMEIA (speriată): Vrei să mă prindă bărbatul,
să-mi frângă oasele?
OCMAND: El unde-i acum?
FEMEIA: La tăiat sare! Că asta-i munca bărbaţilor
noştri.
OCMAND: Sare pe coclaurile astea?
ALTĂ SĂTEANCĂ: Un munte întreg. Cum crezi că
s-a făcut cneaz boierul? Cu sarea din coasta noastră.
Hrăpind-o obştii!
O A TREIA: Acu’ se visează voievod, mânca-l-ar
pustia! Cică măria-sa Gelu se clatină din pricina răzmeriţei de anul trecut şi a unor păgâni care ne calcă de la
răsărit.
OCMAND (mai mult în sine): Măi, să fie!
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Negustor bogat, călare (Ocmand), urmat de un slujitor aidoma. Descalecă înaintea curţii jupanului de care
a fost vorba în scena precedentă sau a altui cneaz de
vale. Stăpânul însuşi iese în întâmpinarea sositului,
agreându-i plecăciunea adâncă.
OCMAND: Prea-cinstite şi puternice cneze, ai auzit
ieri de la slujitorul meu şi n-ai uitat de mine! Cât de mult
mă îndatorezi binevoind a sta acasă, reţinându-te de la
politiceştile treburi!
CNEAZUL: Doar mă învredniceşte cu atenţia sa slăvitul voievod Menumorut! Pofteşte în casă, fii oaspete
al meu!
OCMAND (mai târziu, într-o încăpere spaţioasă, bogată): Strâmtorat de război, domnul meu duce lipsă de
grâne. Şi cată… pe bani buni, bizantini... să le obţină...
CNEAZUL: Şi noi care nădăjduiam să ne sară în ajutor cu armată!...
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Pescar ciucit (acelaşi Ocmand). Stă pe malul unei
ape de munte, limpezi şi puţin adânci, cu un băţ inutil
în mână. Se holbează în apă. Luciri nestemate îi iau
ochii. Aruncă băţul. Intră în râu până la genunchi. Culege pietre. Le examinează pe toate părţile.
OCMAND (plescăie din buze): Ţţţ!
Flash back: Doi slujitori ponosiţi pătrunzând în încăperea unde Ocmand se cinsteşte cu cneazul de mai
înainte. Unul descărcând un săculeţ pe masa cneazului.
Aur. Cneazul răscolind cu degetele, lacom, grămăjoara
de ţăndări sclipitoare.
CNEAZUL (cu mândrie): Aurarii mei!
Pescarul iese din râu. Alege câteva pietre şi le
aşează undeva pe fundul desagei sale. Îşi leagă nojiţele
de la opinci. Se îndreaptă. Porneşte.

Cerşetor (Ocmand). Hramul unei biserici. I se aruncă
bucate, le strânge grijuliu, le bagă în traistă. Priveşte pe
sub sprâncene. Ascultă.
MESEAN I: Sănătate să-i dea Domnul stăpânului
nostru şi tărie braţului, că belele curg!
MESEAN II: De când l-a spânzurat pe Culbec, toate
merg de-a-ndoaselea. Pecenegii au spârcuit până la
poarta cetăţii. Şi pe urmă, când a ieşit – pune-le sare
pe coadă! Copilul i-a murit, nevasta a luat-o razna, de-a
trebuit s-o închidă la mănăstire...
MESEAN III: Taci, piază-rea! Eşti ranchiunos că nu
te-a făcut sutaş. Eu, conţopist la dări, îl văd mai des pe
măria-sa, şi jur: e mai tare ca-n tinereţe.
MESEAN II: Şi-o fi luat şi ţiitoare, cum s-a zvonit
printre noi, cei ce clămpănim toată ziulica din săbii şi
bufnim în scuturi!
MESEAN IV (cherchelit): Ce ştiţi voi de bărbaţii la
bătrâneţe! Vlaga nu dispare... Doar că ai nevoie de o
muieruşcă ori o fetişcană pe care... nu poţi s-o iei decât
dacă... (sughiţând) eşti stăpân şi bogat. Hoaşca mea se
numeşte sărăcie şi nu mă părăseşte nici în pat!
Străinul ascultă cu nesaţ şi din când în când râde,
semn că înţelege destule.

Cerşetorul Ocmand în marginea unui câmp. Se
aşează pe iarbă şi, întinzând o zdreanţă, scoate merindele primite, să se ospăteze. O ciosvârtă cam roasă, o
ceapă, un coltuc de pâine, un colac... Îmbucă fără
grabă, privind la instrucţia de pe terenul din faţă.
Arcaşi trăgând la ţintă. Prăştiaşi. Ghiogari uriaşi.
Trânte grozave. Câţiva tineri aruncă suliţe. Mai alături,
călăreţi mânuind lancea: cinci contra cinci. În mijlocul
ariei, căpetenia-instructor supraveghează, răcneşte ordine, se amestecă în antrenament. Aparatul îi filmează
insistent ţinuta: platoşa de piele, coiful, încălţările etc. –
adică lucruri de care iscoditorul este mai interesat.
Ocmand termină de mâncat, dar continuă să privească. Nimeni nu-l bagă în seamă. Se ridică şi se
plimbă agale. Apoi coboară pe drumul care duce spre
fortăreaţa din apropiere. Nimereşte într-o aripă a acesteia.
Privitorul îşi aruncă privirea pe ziduri, parcă numără
străjerii. Merge mai departe: caută intrarea. Urcă pe un
mic deal de pe latura cealaltă şi, întâlnind un copac so199

litar, trage de la brâu un cuţit şi scrijeleşte în coaja aceluia un semn.

Tabără ungurească dincolo de Porţile Meseşului.
Într-un cort, stând pe jos „turceşte” – Tuhutum, fiul său
Horca şi ţăranul-negustorul-pescarul-cerşetorul Ocmand. Mutra vulpească a acestuia este acum evidentă,
dat fiind că se află în mediul şi hainele proprii. Tăcere
de... suspans.
TUHUTUM: Ei, Ocmand?
OCMAND: Stăpâne, iartă-mi „sporovăiala” de până
acum (rânjeşte), dar nu ştiu cu ce să încep!
TUHUTUM: Ţi-au trebuit două luni de zile ca să-mi
vii cu astfel de vorbe? La ce a râşnit mintea ta, dacă nu
felul în care urma să-mi înfăţişezi cele văzute şi auzite?
OCMAND: Am fost ochii şi urechile tale. Însă doar
mintea ta poate să rânduiască şi să judece.
TUHUTUM: Fie! Hai, dă glas, vulpe!
OCMAND: Am jucat toate rolurile la îndemână. Puţin
mai era şi-mi puneam masca unui popă de-al lor!
HORCA: Şi nu te-a trădat limba?
OCMAND: Nu. N-am bâiguit ceva de care nu eram
sigur.
TUHUTUM (râzând larg): Te voi face valah în toată
regula! Dar zi odată!
OCMAND: Aşadar, dau târcoale... Ceea ce văd, pe
cât poate cuprinde vederea, şi ascult, pe cât poate
auzul să străbată, se adună pe scurt în îndemnul: Pune
mâna pe ţara asta, capătă-ţi pământ şi nume, cum spun
lăutarii noştri!
TUHUTUM: Bine, însă...
OCMAND: E mai ceva ca în vis! Bunătatea şi rodnicia pământului sunt mai presus de închipuire: într-un
cuvânt, aur! Aur din care m-am hrănit, căci locuitorii sunt
primitori. (Linguşitor:) Abia te aşteaptă, pe strălucirea
ta! Râurile (vrei să-ţi împui auzul cu denumirile lor barbare, altminteri vechi de când lumea?)... râurile – de felurit folos. Cel mai important e că le zace aurul, iarăşi
aurul, cel mai bun aur, în albie.
HORCA: Pe fundul apei?
OCMAND: Staţi să vedeţi!
Scotoceşte în desagă. Scoate bucăţi de pepită. Le
pune în palmele celor doi. Torţa le dă viaţă.
TUHUTUM: Mare minune!
OCMAND: Răbdare, stăpâne! Mai e şi alta: sarea
curată, dealuri întregi de sare!
Tuhutum se ridică şi începe să se plimbe exaltat prin
cort. Dă la o parte pânza de la intrare, ca şi cum ar fi
gata să pornească şi e surprins că e noapte. Se întoarce spre Ocmand.
TUHUTUM: Şi apărarea?
OCMAND: Apă de ploaie! Strânsură de nevoiaşi, trudind cu „hoaşca de sărăcie” (zâmbeşte amintirii) în
casă! Oşteni adevăraţi – puţini! Înarmaţi doar cu bâte,
arcuri, suliţe şi săbii proaste! Ducele lor, Gelu – un bătrânel simpatic de altfel, însă cam zdruncinat de o răscoală, de nişte necazuri în familie şi mai cu seamă de o
incursiune recentă a pecenegilor. (Solemn:) Îţi spun,
stăpâne al meu şi domn mare, nimeni acolo n-ar putea
să ni se împotrivească multă vreme!
O pungă groasă, sunătoare, îi cade la picioare.
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Formaţiile de luptători călăreţi ale lui Bogdan şi Moravului deplasându-se în relativă dezordine către sud,
între Someş şi Criş. Cei doi comandanţi – în frunte, alături.
BOGDAN: Ruşinoasă retragere! Nu încape îndoială
că Tosu şi Zobolsu se vor dezmetici şi ne vor lua urma,
fie ţie, fie mie!
MORAVUL: De aceea e într-adevăr mai înţelept să
ne despărţim. Cu toate că îmi vine să încalc porunca şi
să-ţi stau aproape, chiar să mă închid cu tine în Beland.
BOGDAN: Voi face faţă. Eu te-aş îndemna mai degrabă la... trădare: Strecoară-te în Ardeal, la Gelu, zdrobiţi împreună năpârcile lui Tuhutum şi apoi năvăliţi
dincoace, în sprijinul nostru!
MORAVUL: Ah, prietene drag! Dacă n-am fi aflat
zvonul că Biharea e deja sub asediu!...
BOGDAN: Şi tu crezi astea?! Că Usubuu şi Velec,
foştii soli, au trecut înot Tisa, cu puzderie de armată, în
stare să?... Că, între două atacuri, umblă cu nişte propuneri de pace şi alianţă?
MORAVUL: Nu cred. Dar mai ştim ce-o fi în capul
Bivolului nostru?!
Atac unguresc în avanposturile „castrului Belland”.
O năvală din interiorul castelului spulberă cetele inamice. Fugă dezordonată a acestora. Regrupare. Românii lui Bogdan se trag îndărăt. Blochează porţile.
Urale de pe ziduri sau, mai curând, strigăte de disperare!

În palatul lui Menumorut. Sala gărzilor transformată
în spital de campanie. Pe 2-3 laviţe şi pe jos, pe aşternuturi de paie, vreo zece răniţi, unii gemând, alţii văitându-se. Un slujitor vine dinăuntrul reşedinţei cu un
lighean cu apă. Este urmat de Orina şi încă o femeie
(cu chipul acoperit), care poartă feşe, cutii cu prafuri de
leac, balsamuri etc. Se apucă numaidecât de treabă,
spălând, curăţind, oblojind rănile unor bolnavi. Vorbesc
în şoaptă. Dar, la un moment dat, un oştean se ridică
în capul oaselor şi spune tare:
RĂNIT I: Fraţilor, mai bine muream cu caii noştri!
RĂNIT II: Omul i-un animal ursit să îndure mai mult.
Nu ţi-ai împlinit datoria!
RĂNIT I: Dar tu de ce nu te-ai îngropat acolo sub ziduri?
RĂNIT II: Nu m-a dorit stânca de temelie!
ORINA: Vrei să vezi, domniţă, ce mai au filosofii
ăştia în afară de limbariţă?
Însă atunci intră şi trece val-vârtej prin „bolniţă” Căpetenia străjilor [cunoscută din episoadele anterioare].
Nu bagă în seamă pe nimeni din încăpere. Fiica voievodului aleargă după el.
Pătrund în camera cu vatră şi candelabru în cruce.
Acolo: Menumorut împreună cu armurierul său, doi boieri sfetnici şi un cavaler străin (morav?).
CĂPETENIA STRĂJILOR: Urgie, mărite! Ungurii au
umplut şanţurile. Meterezul de apus s-a prăbuşit. Cetaşii bulgari şi bizantini ai tânărului Svatopluk au luat la
fugă. Se mai bat, dârji, alături de-ai noştri, moţii, dar cine
ştie cât vor mai putea rezista?!
PRO
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SFETNIC I: Nu mai e nimic de făcut. Să părăsim cetatea, măria-ta!
SFETNIC II: Dacă nu ne crezi, lasă-ne pe noi să ne
jupoaie, dar ia-ţi familia şi refugiază-te în codru!
FIICA LUI MENUMORUT (aproape strigând): Nu,
tată! Astfel i-am jertfi pe vitejii Bogdan şi Iarivoi.
MENUMORUT: Îi vom scuti de datoria lor şi-i vom
chema după noi.
CAVALERUL STRĂIN: Cedaţi dintr-un foc şi Belandul?!
CĂPETENIA STRĂJILOR: Cine va împiedica oastea
lui Tosu şi Zobolsu să-i urmărească şi să ne găsească?
MENUMORUT: Poate se vor bucura de fort şi se vor
aşeza acolo pentru iarnă.
SFETNIC I: Apoi, în primăvară, ne vom scula şi, cu
toate forţele... Ne vom întoarce şi vom învinge, măria-ta!

PRO

În incinta „castrului Belland” puternic luminată de
torţe. Moravul intră călare obosit, cu capul descoperit.
Descalecă. se repede să-l îmbrăţişeze pe Bogdan, ieşit
în întâmpinare. Se strâmbă de durere când palma prietenului îi atinge întâmplător un umăr.
BOGDAN: Eşti rănit, frate?
MORAVUL: O nimica toată! Nu asta-i suferinţa.
BOGDAN: Ai primit şi tu ordinul?
MORAVUL: Da. Soarta noastră e pecetluită!
BOGDAN: Soarta ţării întregi, din păcate. Urmaşii
n-or ne ierte!
MORAVUL: Urmaşii tăi, că ai mei... De aceea, du-te
şi izbeşte pe voievodul fugar, ia-ţi logodnica până n-o
dă unui ungur şi fugiţi la Glad!
BOGDAN: Care n-a mişcat un deget pentru noi!
MORAVUL: Sau la bulgari, în Bizanţ... Oriunde aţi fi
bine primiţi şi îndemnaţi să vă întoarceţi spre a vă salva
stirpea.
BOGDAN: Cuvinte frumoase, frate!
MORAVUL: Sincere şi de înteţit nădejdile!
BOGDAN: Nu mai simt decât furia. La naiba cu domnia laşilor! Mă voi pune în slujba lui Gelu.
MORAVUL: Lasă pe mine să fac asta! Tu eşti teafăr
şi nu trebuie să rişti să fii înghiţit de apocalipsa ce va fi
în părţile acelea. N-am reuşit să-l ciopârţesc pe Tuhutum în strâmtorile Mezeşului.
BOGDAN (uluit): Până acolo ai răzbit?! Acolo te-au
vătămat? Ar trebui să te condamn la moarte!
MORAVUL (cu un râs schimonosit de durere): Mai
târziu, şefule! Acum pofteşte-mă înăuntru şi hai să ne
îmbătăm criţă!
A doua zi dimineaţă, cei doi servind o ciorbă de potroace.
BOGDAN (fals tăios, ridicând privirea din aburi): Te
voi sili să pleci, Moravule!
MORAVUL: Unde?
BOGDAN: La neamul tău dezbinat, să încerci să-l
uneşti, cu Svatopluk şi Preslav...
MORAVUL: După ce va crăpa Moimir, de moarte
bună?!
BOGDAN: Fie şi atunci!
MORAVUL: Şi cum mă vei sili?
BOGDAN: Printr-o luptă cinstită cu spada.
MORAVUL: Păi, ai uitat că braţul meu drept...
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BOGDAN (oftează): Ah, iartă-mă!
MORAVUL: Mai degrabă trimite-mă să-ţi smulg din
ghearele tatălui fata! Sau, în cel mai rău caz, să-l ucid
pe Zulta în ziua nunţii!
BOGDAN (trist): Fă cum vrei! Dumnezeu să te aibă
în pază, frate!

*

Ceata de oameni ai cneazului Bogdan călărind de
sârg pe o vale îngustă, prin munţi. Ajung într-o vale mai
mare, urmează cursul apei (Someşul Cald spre Gilău).
Se deschide priveliştea podişului.
Mers la pas. Doi cai şchiopătează. Intraţi într-un sat.
Bărbaţi duşmănoşi îi întâmpină cu coase şi furci.
BOGDAN (către liderul lor): Jurăm, gospodari, că
acolo mergem, în ajutorul voievodului vostru Gelu.
FRUNTAŞUL (cu dispreţ): Apăi, de voi avea nevoie
ca să învingă! I s-a dus buhul că şade pe malul râului
şi...
BOGDAN: Care râu, omule? Încotro este?
UNUL (râde): Râul proştilor! Căci stau faţă-n faţă şi
se privesc şi niciunul nu-l scuipă-n ochi pe celălalt!
BOGDAN (iritat): După cum văd, n-o să primim de
la voi nicio îndrumare. Şi nici caii de care am avea nevoie. Sunteţi dintre cei ce se ţin departe şi cârtesc. Trebuia să-mi închipui, găsindu-vă bărbaţi în putere şi
totuşi acasă!
FRUNTAŞUL (ameninţător): Ce-ai zis?!
BOGDAN (şopteşte alor săi): Haideţi, băieţi! Ăştia
pun furcile pe noi!
Ţăranii se şi puseseră în mişcare. Bogdan dărâmă
cu calul pe cel care îi tăia calea, se duce să-i protejeze
pe posesorii celor două animale betege, ce rămăseseră
puţin în urmă, şi ceata se revarsă în câmpie. În spate
se văd ţăranii agitându-şi inutil uneltele.
În marginea altui sat. Din care iese lent un grup de
călăreţi, majoritatea tineri, cu nimic ostăşesc în ţinuta
lor. Bogdan se desprinde din fruntea pâlcului său şi face
semne spre a le atrage atenţia. Se apropie, punând
mâna în dreptul inimii. Vorbeşte cu căpetenia, un flăcău
chipeş şi vânjos (pe care îl vom specifica drept VOINICUL).
Cele două cete se alătură şi pornesc împreună.
După un timp ajung în tabăra lui Gelu. Un oştean
aleargă spre cortul voievodului.
Căpetenia tinerilor se îndreaptă şi el într-acolo. Bogdan îi calcă pe urme. Gelu – urmat de „spătarul” său
(care nu este Aleon!) – le iese înainte.
VOINICUL: Măria-ta, avem nişte… ajutoare!
GELU (uimit): Cine?! De unde?!
TÂNĂRUL: Din ţara lui Menumorut, un cneaz pe
nume Bogdan…
GELU: Bogdan ai spus?
TÂNĂRUL: Întocmai. Zice că-l cunoşti. Dar iată-l că
vine!
Bogdan face o plecăciune, mai să pună genunchiul
în pământ. Voievodul nu-i permite. Îl îmbrăţişează uşor.
GELU: Mare minune! Te ştiam închis, cneze, şi mi
se rupea inima de tine!
BOGDAN: A fost demult, măria-ta. Un vis urât. Însă
nici trezirea asta care mă aduce la tine nu-i mai frumoasă. (Îi dau lacrimile; şi le şterge pe furiş.) Cu stăpâ201

nul meu s-a sfârşit!
GELU: A murit?!
BOGDAN: Mai rău, l-au îngenuncheat, spoliat, umilit!
GELU: Cum?! Unde-i acum?
BOGDAN: E încă refugiat în codru. Dar şi-a trimis
fiica să se mărite pe ruinele Bihariei cu feciorul lui
Arpad.
GELU: Cu ce preţ?
BOGDAN: I se va înapoia cetatea de scaun, vor elibera pe ostatecii duşi peste Tisa şi altele asemenea.
GELU: Dumnezeu să-l izbăvească mai repede, căci
nu va fi decât un mort viu!
Vorbitorii şi suita se deplasează ca un cortegiu funerar [se va improviza muzica potrivită] spre cort.

*

În tabăra lui Tuhutum, de pe malul opus. Sfat nocturn.
TUHUTUM: Gata cu încercatul şi mutatul din loc în
loc de-a lungul blestematului ăsta de râu! (Strigă:) Ocmand!
Cel chemat intră numaidecât, făcând un şir de temenele.
TUHUTUM: Vino şi ascultă! Am eu o aşa părere că,
dacă auzi tu, orice-aş spune e bine!
OCMAND: Mă măguleşti, luminăţia-ta! (Se postează
într-un colţ, cu o mutră spăsită.)
TUHUTUM: Aşadar, căpitani, iată care ar trebui să
fie hotărârea: Mâine în zori ne împărţim. Unul din doi
războinici rămâne cu mine, celălalt iese dincolo de îngrăditură. Şi cel de-al doilea să fie cel mai viteaz!
UN CĂPITAN (şovăitor): Cine îl va... alege pe acela?
TUHUTUM: Comitele secuilor şi prea-iubitul meu fiu,
sfătuit de Ocmand.
Ultimul numit face plecăciuni caraghioase în ungherul său. Trezeşte râsete.
TUHUTUM (aspru): Potoliţi-vă! Tăceţi şi ascultaţi
mai departe!
Căpeteniile amuţesc. Horca intră abia atunci în cort.
Tatăl îi aruncă o lungă privire, aşteptând probabil o comunicare a lui, apoi continuă:
TUHUTUM: Până la prânz detaşamentul vitejilor,
condus de Horca, să meargă cu paşi de vulpe pe sub
pădure în susul apei, să treacă şi să izbească tabăra
Valahului cu toată puterea şi necruţarea ungurească!
Nu mă îndoiesc că ne vor deschide drum de glorie.
OCMAND (păşind ţanţoş din penumbră şi
curbându-se în faţa lui Horca): Mărite fiu (iarăşi râsete
în asistenţă), ce răspuns a adus transfugul peceneg?
HORCA (în brusca tăcere generală): Că tribul semenilor lui nu va interveni. Va aştepta să vadă cine-i învingătorul şi se va înţelege cu el.
TUHUTUM: Aţi auzit? Nu mai e nimic de discutat. La
treabă!
Căpeteniile ies. Curând se produce forfotă în tabără.

Înaintea zorilor. Din lagărul maghiar se strecoară...
umbre. Se deplasează iute, fără zgomot. Zorile prind
aceeaşi strecurare, o desluşesc, prin lunca râului. Dimineaţa, Horca şi Ocmand îndrumând cercetarea
cursului apei.
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Tabăra lui Gelu. Bogdan, venind de undeva dinafară,
se năpusteşte spre cortul voievodului. Nu găseşte decât
un străjer, care îi indică o direcţie. Încalecă şi iese furtunos, alăturându-se călăreţilor săi. Pornesc în goană.
La puţin timp se apropie de o movilă înţesată de pedestraşi. În mijlocul lor, călare, se află desigur voievodul.
Este cu spatele. Bogdan îşi croieşte precipitat drum
printre oşteni şi ajunge lângă el. Gelu îşi întoarce privirea (ce era aţintită asupra văii râului) şi îi arată tăcut
malul opus.
BOGDAN: Slavă Domnului că măria-ta a prins de
veste! Văd că prima coloană a duşmanilor a fost straşnic săgetată de arcaşii noştri.
GELU (aprobă trist, îngândurat, apoi): Dar uite încă
două care se pregătesc!
BOGDAN (aţâţat): Şi ce facem? Coborâm?
GELU: Nu deocamdată. Să ne încredem în Aleon şi
să avem grijă să nu forţeze prin altă parte!
BOGDAN: Călăreţii Voinicului păzesc Vadul Sării şi
am stabilit cu ei o ştafetă.
GELU: Dar oamenii tăi, unde-s?
BOGDAN: Pe unii i-am adus cu mine; aşteaptă sub
măgură. Ceilalţi veghează în dreptul taberei lui Tuhutum.
GELU: Ne-au silit să ne împrăştiem prea mult, blestemaţii!
BOGDAN: E adevărat, însă ne vom aduna repede.
Dă poruncă şi...
GELU: Să ne rugăm la Dumnezeu pentru o luptă în
câmp deschis cu grosul oştirii lor!
BOGDAN: E prea târziu să ocolim, să trecem noi
dincolo şi să-i atacăm.
GELU: Atunci, să-i lăsăm să se scurgă dincoace?
BOGDAN: N-aş îndrăzni să sfătuiesc la asta!
Voievodul rămâne un timp descumpănit, pe urmă,
înghiontindu-şi calul, rosteşte:
GELU: Hai să orânduim aripa pe care o vei conduce!

Se derulează diferite faze ale pregătirilor. Pe malul
ocupat de unguri se înfăţişează doar un fel de încremenire, o letargie. Îngrijorătoare totuşi, fiindcă între timp
mulţimea vrăjmaşilor se îngroşase.
Pe la prânz situaţia nu se schimbase. Grupări ale românilor sunt prezentate odihnindu-se, îngrijindu-şi animalele sau chiar luând masa.
Deodată, un bucium sună prelung dinspre tabără şi
rândurile de pe movilă se aricesc. În stânga ei se stârneşte o vântoasă, din care ţâşnesc în dezordine un
număr de călăreţi. Bogdan recunoaşte repede pe cavalerii-ţărani, amestecaţi cu oamenii săi lăsaţi de pază în
amonte. Îi culege şi...
VOINICUL: Luminăţia-ta, am fost daţi peste cap! Au
trecut nu ştiu pe unde şi s-au năpustit ca bărzăunii asupra noastră. Acum cred că dau foc adăposturilor.
Într-adevăr, o vâlvătaie şi un nor gros de fum se ridică deasupra fostei tabere.
În clipele următoare îi vedem pe cei doi în faţa voievodului. Vorbesc şi gesticulează înfierbântaţi.
Paralel, la vadul disputat, şiruri ale ungurilor se revarsă în albie şi încep să urce pe malul de dincoace.
PRO
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Arcaşii valahi se retrag de sub ploaia de săgeţi ai celorlalţi.
O zvâcnire din flancul lor – a pedestraşilor cu suliţe
– încearcă să-i acopere şi să se împotrivească năvălitorilor. Sunt luaţi în piept de cavaleri împlătoşaţi şi cu
caii protejaţi de şorţuri de zale.
Pedestrimea cu coase intervine şi seceră picioarele
cailor inamici.
Luptă disperată a altora, cu spadele şi corp la corp.
O ceată de călăreţi, condusă de Aleon, riscă să-i strivească pe pedestraşii autohtoni.
Aceştia se dau la o parte şi fug îndărăt.

Gelu şi Bogdan, în fruntea grosului cavaleriei – vădit
indecişi. Apoi se privesc în ochi, îşi spun ceva şi... călărimea se rupe în două, jumătate luând-o după voievod, cealaltă după Bogdan, rostogolindu-se în vale, în
ajutorul lui Aleon.

După o oră-două, Gelu înapoindu-se hăituit în principalul câmp de luptă. Este urmat de prea puţini ostaşi.
Pare rănit grav.
Bogdan îi iese în întâmpinare, fugărit la rândul său
de o trâmbă inamică, şi încearcă să-i asigure o scăpare.
Urlă, loveşte, doboară câţiva urmăritori, dar se prăbuşeşte străpuns în spate de o lance.

*

Tuhutum, Horca şi Ocmand călărind alături spre o
zare sud-estică, la oarecare distanţă de trupele lor. Nu

teatru

mai au nici zor. Sunt prinşi în următoarea discuţie:
OCMAND: Bucură-te, domn al meu! Menumorut e
îngenuncheat: prin Usubuu şi Velec a cedat stăpânului
nostru tot pământul său şi a dat pe fiica sa de soţie strălucitului Zulta.
TUHUTUM: Am aflat, ca şi tine, azi-noapte şi nu
m-am bucurat.
Horca înjură în surdină.
OCMAND: Bucură-te, domnul meu! Slava marelui
duce Arpad va lumina şi meleagurile acestea!
TUHUTUM: Nu mă bucur! Noi vom făuri aici o patrie
a noastră şi...
Ocmand se apleacă pe cal într-o parte, priveşte înapoi cu aviditate şi face un semn către trei călăreţi ce grăbeau, oportun, să-i ajungă.
OCMAND: Bucură-te, domn al meu, iată ţi se aduce
capul duşmanului!
TUHUTUM: Oare aşa să fie?!
Capul lui Gelu se rostogoleşte la picioarele calului
lui Tuhutum.
Chiot sălbatic al căpeteniilor maghiare.
Melodie de bocet. Se aud cuvintele:
„La apa Căpuşului...”
Chipul, ochii deschişi ai lui Gelu.
„La apa Căpuşului, în ţara ardeleană!...”

SFÂRŞIT
(1980-1981, 2017-2018)

PRO

Onisim Colta - Cei doisprezece
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Iosif Brodski
(1940-1996)

câți membri sunt. Trecerea de la cuvinte
la cifre nu e de mirare.
Clipind, ochiul plasează cifra în stare
de relativă suspendare.
Aerul-n care – nici să stai pe picioare,
nici să șezi, necum a te culca,
înțelege „patru”, „șase”, „opt”, celelalte
cifre mai bine decât vorbirea.
III

M-am născut într-o țară întinsă,
la o gură de râu care iarna
îngheață. Însă eu nu voi mai reveni,
casa părintească nu-mi voi mai vedea.

I

Amiază în cameră. Tihna cea,
când aievea, mișcând mâna, ca în vis,
nu poți schimba nimic
din ce ai vrea, din ce ai atins.
Lumina străbate prin geam, orbind.
soarele, urcând în zenit,
punându-și raza pe parchet
prin asta ajunge și el înlemnit.
Praf pătruns în porii pomeților.
Caloriferul graseiază mahmur.
Trupul, așezându-se, modifică
scaunul ce-aduce deja a centaur
II

ce privește-ndărăt: umbra ascunde
profilul, menirea căruia e de a
se solidifica, reamintește mitul
repetând numărul, întru a preciza

Născut în Leningrad. În anul 1958, ziarul „Vecernii Leningrad” („Leningradul de Seară”) publică foiletonul „Un trântor
de la periferia literaturii”, după care începe o perioadă de urmărire a poetului. În februarie 1964, Iosif Brodski este arestat.
În urma unui proces aranjat, este trimis la o expertiză medicală, apoi internat la psihiatrie. În iunie 1964, este condamnat
„pentru parazitism social”, deportat temporar în regiunea Arhanghelsk. În 1972 emigrează în Austria, în același an stabilindu-se în SUA. A predat la universități americane și britanice.
În anul 1977 i se acordă cetățenie americană. În anul următor
este operat pe cord deschis.
În 1987 a fost distins cu Premiul Nobel, iar în 1991 i s-a
acordat titlul de poet laureat al SUA.
Inițial, este înmormântat în cimitirul de pe lângă biserica
Sfânta Treime din New York, pe malul Hudsonului, apoi, în
iunie 1997, reînhumat la cimitirul San Michele din Veneția.
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Pasărea ciripește, revenind din
străinătate la cuib. Musca zăludă
se izbește-n sticla geamului, bâzâind
de parcă-ar rosti „optzeci”. Sau – „o sută”.
IV

Acolo a fost un oraș, unde,
grație preciziei perspectivelor,
era inutil să alergi din urma a ceva
care-ți scăpase din strânsul mâinilor.

Podul de peste râul înghețat
cu oțelul său scrâșnitor în minte naște
gândul despre o altă iarnă – adică
despre o iarnă veșnică, ce ne paște

și în care nu mai există urme; relieful
arată ca sticla netedă, fără măsură.
Și doar pendula ceasului, încremenind,
mai emană încă puțină căldură.
V

Aerul e incolor etc., în schimb
necesar pentru existență,
dar care de fapt nu e altceva
decât o zero-echivalență.

Ar fi straniu să numeri de la el mai departe
piese de mobilă, coarnele cerbului,
chiar pe tine; gândind la asta, în fine
exclamând „oho” în gura ecoului.
Calculate-n cifre, orice lucru sau ființă
poate da bezna lui Tamerlan, cruntului –
gen de astronomie. Care i-ar fi egal
PRO

AmiAză În cAmeră

Gândul la spații întinse naște exclamația „ah!”,
privitul prin lornion; naște opera.
În cifre există ceva care-n cuvinte
nu se află, chiar de le-ai țipa.
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însuși văzduhului, pustiului.
VI

Acolo mai era și un rând de colonade
rătăcite prin zăpezi. Ele
semănau unor prizonieri
dezbrăcați până la piele.

În amiază, mândră de ascuțimea unghiului,
ca raza refractată ce-a revenit,
acul cu acupunctura sa calma durerea
norului rătăcit.
Rostit la-ntâmplare, cu voce tare,
chiar dacă-i mincinos cuvântul spus,
el înfierbântă creierul, ca apusul
etajele de sus.
VII

În esență, aerul e un platou,
e ca patul veșnic în șah, zădărnicie,
egalitate, clasicul nimic,
hegeliana speranță ca fantezie.

Ceea ce emană pâraiele din ochi.
Amiază. Văzut de la o parte,
creierul e mai nemișcat ca discul de vinil,
șănțulețele căruia-s astupate.

Amiază; aparatul de rumegat, tușind scurt,
încearcă să pună-n mișcare
platul, netedul pi er pătrat –
muzica din oase trosnitoare.
IX

Sunetul îi cedează luminii nu în
viteză, ci în lucruri explicite,
chiar dacă-s împietrite,
învechite, sărăcite.

Ambele sunt refractate, deformate,
reduse: mai întâi – e de luat aminte:
până la întuneric, până la liniște,
apoi – transformate în cuvinte.

Ne putem aminti apusul în geam,
sau – rugăciune, refuz. În doi
fericiți doar în afara trupului.
Departe de noi.

X

PRO

Mai curând, eu am fost sunet decât
– mi-e jenă să recunosc – rază din
împărăția beznei, unde jubilează plebea,
prefăcându-mă graur străin,
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venit de aiurea. Eu am mas în scoicile
urechilor: mângâiam văile,
precum vreun mire rotunjimile,
iar bărbatul sadea – femeile.
Uneori cântam fals. Dar sunetul
se dezbară de balast, spre-a se-nălța:
oricât ai privi în oglindă,
ecoul nu va urma.
XIII

În viitor, cifrele bezna o vor împrăștia.
Cifrele nu mor în matematicul eon,
ci doar își schimbă ordinea,
ca numerele de telefon.
Cu o pană eternă destinul lor e altoit
pe vorbire, lărgește gura,
amplifică alfabetul sau,
din contră, îl poate micșora.
Încât pământul făgăduinței
va semăna cu speranța, cu o
linie albastră, ce îți taie vederea
cu orizontul zero.
XIV

Sau – ca orașul, frumusețea,
unicitatea căruia
de ea însăși era suprasaturată
ca un Narcis ce-n ape se oglindea.

Astfel se-nmulțesc pietrele, obiectele,
aerul. Astfel bărbatul matur,
dându-și seama de oribila sa îngrășare,
nu mai dă băltoacelor înconjur.
Astfel, pe fața umflată a memoriei
zgâriind cu toate cinci unghii haine,
ziua ta de azi, asemeni unui orb,
se recunoaște pe sine.
XV

În viitor, esența-n amalgamul oglinzii va consta,
scăzând ca-n termometru mercurul, abrupt;
esența reflectării zilei de ieri,
vara – zumzăind ca albina la stup.
Acolo va fi un spațiu cu ecou, care
va depăși de o sută de ori și ceva
sunetul. Ceea ce doar va repeta
ce ochiul va depista.

Noi nu vom muri, când ceasul ne va bate!
Ci, cu unghia, ușor, parcă a mirare,
de pe amalgam ne va desprinde,
ne va reîntoarce un copil oarecare!
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XVI

Să știi, carnea albă, trupul,
sunetul sincer, sentimentul, ideea
nimic nu vor repeta – din toate ele
chiar o legiune de vei avea.

Însă, ca steaua peste o mie de ani,
nimănui deja trebuitoare,

Sylvia Armstrong
(Marea Britanie)

iuBire De o viAŢă

Zilele erau pictate.
Era primăvară.
Când ne-am cunoscut rege-al meu pasionat.
Trupul tău aur în zori aurii.
Vii flori de aur împrăștiate pe gazon.
Și din dorinţa de lumină s-a născut pasiunea
Cu tine am tot perfectat acel dans înflăcărat.
Prea curând ai traversat râul cu mine.
Naştere din echilibru, apoi a urmat odihna adâncă.
Numai de l-ai traversa iar cu mine-n primăvară.

Zilele în care ne-am bronzat s-au petrecut la jumătatea lunii iunie.
Ne-am întâlnit şi ne-am iubit la lumina soarelui şi a
lunii.
Argint ţi-era trupul și argint era ziua.
Strălucitor nisip ca argintul care se-ntindea către golf.
Argonauți din mituri care ne-au arătat calea.
Cu o siguranță tremurândă, m-am extins ca să fiu.
Cea care traversa râul cu tine.
Siguranța și dragostea purității ar putea exista.
Dacă acum, în timpul verii, ai fi petrecut-o cu mine.

Zilele ce-au urmat erau ruginite la vreme de toamnă.

Poeta Sylvia Armstrong este prezentă în publicaţiile editate de The Poetry Society of the Open University, în publicaţii
de cenaclu atelier şi în antologii.
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pentru că nu mai emană lumină, cât
întunericul îl înghite, se pare,
trecând mai departe de trup, văzul
ochilor, înainte mult se va depărta,
ca să trimită înapoi totul la rând
ce în el din plin va aduna.
1978

Traducere şi prezentare Leo Butnaru

Pasiunea noastră nu s-a ofilit nicicum.
Curcubeu ţi-a fost trupul și lumina tot curcubeu.
Strălucitoare lumini s-au desfăşurat curcubeu.
Curcubeu în extaz când am atins înălțimi
Pasională puritate am dorit ca să văd.
Cum traversai râul cu mine atunci.
Emoții, apoi linişte să fie.
Dacă şi toamna o traversezi cu mine.

Zilele erau tulburi timpul era rece.
Nemaipomenite pasiuni, deși îmbătrânim.
Trupul tău în amurg și amurgul se simte.
Răspunsuri tăcute recuperate din praf.
Buruiană dalbă în ceaţă parfumată ciudat cu mosc.
Cu răbdare aștept, am venit încet ca să văd.
Cum, încă o dată, ai traversat cu mine al nostru
amurg.
Senzaţii, întreruperi, liniște blândă.
Pentru totdeauna ai traversat cu mine cea de acum.

hAihui

Ca pasager pe o briza de mângâiere
Soarele străpunge un baldachin umbrit de copaci
Aruncând o glorie trecătoare iubirii mele şi mie.

Iubirea mea, te implor, plâng vino haihui,
Încă-i atât de mult de atins, de gustat, de-ncercat.
Când pastel de nori hoinăresc transversal cerul
În lumina soarelui și-n umbră ne lasă să trăim pân’ la
moarte.

Dorul de aventură nu ne va depăşi,
Lasă în urmă suferinţa şi-ncurcătura trecutului
În lumina soarelui și-n umbră, vom călători pân’ la
moarte.
Nu ne vom preda vârstei, vom râde pân’la capăt,
O mină fericită ne va da curaj pân’ la sfârșit
La greutăți un spirit vesel ne va fi mereu prieten
Pentru prietenii de-o viață, care ne trăiesc în inimă.
Mesaj sunt aste rânduri ce împărtășesc iubire şi curaj

cutiA

O pânză de cuvinte şi la atingere, borangic
Ţesută din suspine de mătase și secrete
PRO

meridiane
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Cu siguranță așa-s visele.
Răspândește o plasă ca să le prinzi
Captează-le cum se petrec
Păstrează-le într-o cutie.
Colorează-le cu reverență, catifelat, purpuriu, auriu
Cub de artă delicată îmi va desfăşura visele mele.
În inimă găsim un lucru ascuns
Parfumat cu lavandă, o stea magică din catifea
E-acest articol violet doar o cutie din carton.
Parfumată cu floare de lavandă și de regina nopţii?
Astfel artistul va onora creațiile minții.
Întronat în magie și fantezie.
Un mesaj de departe.
O călătorie de-o zi către-o stea.
Sărbătoreşte creaţia ultimă a unui poet.

DeştePtAreA meA

Atingere, gust, miros, sunet
transportate cu noi, însoțitori
la nașterea noastră. Sunt
echipamentul nostru de bază, un cunoscut
în acel Mare Necunoscut de unde venim cu toții.
Într-o incandescentă simfonie silențioasă
la marginea celei de-a doua copilărie a mea
dinainte de naștere memorez amintiri.
în acel mare necunoscut
nu-i nevoie de limbaj
atingerea a fost umezeala ploii
norul mă mângâia.
Sunetul era balansoar în suspinarea vântului
leagăn în siguranță, pe măsură ce mă purta.
Vederea era un nor explodând
cerul caleidoscopic, lumina,
spiritul meu se depăna.

PRO

Spiritualitatea curgea în siguranță
dragostea pe care o știam, fără loc de ură.
Lumina lunii, lumina soarelui mi-au îmbrățișat spiritul
brav
călare pe o stea.
Servitorul meu Atingerea, cel mai cinstit prieten, îşi
avea propriul adevăr,
nu spunea nicio minciună și era blând. Ajuns
în această lume nouă, Atingerea
mi-a ghidat degetele mele de copil ajutat de mireasma
pieptului necunoscut al mamei mele,
gol, rotund, copt ca o prună soi Victoria.
Lovind cu picioare de prunc, m-am cuibărit de ea,
o scoică ce se-agăță de-o barcă de salvare.
Explorarea buze exploratoare care-și găsește ținta,
au rup ecluzele.
Laptele ca mierea mi-a explodat în gură, un gust
dincolo de orice descriere, inundat de sentimente noi
Sunete, gâlgâit, am încercat să exprim iubire
dar în lumea noastră venetică iubirea necesită cuvinte.
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Musculiţele muşcă seara în Lochranza
Se urcă pe mine și mă stăpânesc
O singură barcă apare la apus ca o dansatoare
Dansând și avansând sub cerul caleidoscopic
Ultimul meu gând din seară se dizolvă într-un oftat
Barca care aduce seara se aruncă prin spumă
eliberează spiritul meu, am gânduri dragi de acasă
Totuși, prin seara apusului, Arran rămâne în urmă
O dorință de apartenență nu-mi va părăsi mintea niciodată
Un dor arzător mistic mă face conștientă
c-am investit tot dorul meu arzător și că l-am lăsat
acolo
într-un apus de soare veșnic, unde te voi găsi
așteptându-mă acolo
Revendicând și mângâind în eternitate mâna pe care
mi-o ții
Când în roata vieții, ne întoarcem spre locul unde
ne-am descoperit dragostea dintâi
vom ști că o încântătoare strofă ne-a adus acasă în
siguranță.

Traducere din limba engleză Mariana Zavati Gardner

Onisim Colta - Clopot
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Mihai Neagu Basarab

CĂRȚILE LUI NICOLAE CABEL

Așa cum Nicolae Cabel pare a deține un fel de monopol al cultivării memoriei maestrului său Victor Iliu,
cărțile lui Cabel, indiferent dacă sunt despre Iliu, de
proză sau de versuri, sunt prezentate de către poetul
Titus Vîjeu, se pare – colegul care l-a înțeles cel mai
bine pe Cabel. În mai 2018 mă aflam la București și am
vizitat câteva evenimente din cadrul celei de-a IX-a ediții
a Festivalului Internațional de poezie, care a avut loc
între 14 și 20 mai, mai ales la Muzeul Literaturii Române. La unul din aceste memorabile întâlniri cu publicul, Nicolae Breban, cu inteligența sa sclipitoare și cu o
vervă neobosită de trecerea anilor, l-a evocat pe Nichita, faimos pentru libertățile sale geniale, cu remarca:
„Nu te poți numi poet, până nu compui câteva sonete”,
în sensul că – Breban s-a exprimat mai elegant, dar nu
mai țin minte eu acum formula sa – arta fără rigoare e
vax! Cel mai simplu ar fi să preiau câteva din aprecierile
foarte pertinente ale lui Vîjeu, dar Cabel mă constrânge,
prin înalta demnitate a scrisului său, să nu fiu cu el grăbit, superficial, neglijent, cum mi se-ntâmplă când scriu
despre cei care nu sunt în stare să se respecte nici
măcar pe ei înșiși și se ocupă cu ceea ce nu le stă în
talente și-n caracter. Deci, ceea ce trebuie să remarc în
primul rând la Cabel, ca să nu mă compromit, este o
anumită accesibilă strădanie spre desăvârșire, care aici
e catifelarea cuvintelor, a ideilor, a versurilor în susur
armonic, ca-n „Sara pe deal”. Totuși, anumite sforțări
supraomenești aduc vigoare, mai ales în cel de-al treilea ciclu, „Alfasonete”, în care ambiția poetului
depășește posibilitățile imaginației mele premergătoare
acestei lecturi. Este vorba despre 24 de sonete în care
toate cuvintele încep cu o aceeași literă a alfabetului.
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Iată, ca exemplu, sonetul de la litera „ș”: „doar șoldul ei
șarmant pe șea,/ iar pe șalupă șah șmenar,/ cu șarpele
ce îi șoptea:/ șarjează, șefu‘, c-un șeptar!// la șteamp o
știmă fără ștaif/ ș-un șoim pe șufă, cam ștrengar,/
șalvari ca șotii pe un ștraif/ și cu șarade în șerpar…//
șovârf – șopârle sub șenilă,/ cu șorț șotronului șătrar,/
un șobolan chiar pe șindrilă// și-un șevalet pentru
șoimar…/ cu șpilul ei șaten, șucar,/ Șeherezada-i la
șiștar…” E cunoscut faptul că orice pianist, înainte de
concert, pentru încălzire, face game și arpegii. Aceste
„Alfasonete” sunt virtuozități parapoetice, exerciții de
digitație, dar și de măiestrie, după care, poezia devine,
pentru inițiați, floare la ureche. „Canzone” și „Per/siflante” sunt două cicluri de poezii autentice, în care
există și influențe de poezie populară, dar și elaborări
foarte intelectuale. La litera „P”, în „Per/siflante” avem
următoarea poezie: „feciorelnică-i secanta/ ca o șa pe
Rosinanta/ când, șăgalnică, mareea/ o momea pe Dul-

Nicolae Cabel

PRO

Alfasonete și alte poeme
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felinare/ alfabetăm, alfabetând…// silabe suntem, de
pudoare,/ în fosa nopților zăcând/ și-un fulger simplu,
în candoare/ mai roade-nm noi, alfabetând…”
În fracul de mălai

Onisim Colta - Manuscrise

PRO

cineea/ tot cu umbra – Sancho Panza…/ el tânjea
după… Constantza…/ noaptea, nurii ei pe plajă,/ numai
stelele să-i vază…// visul meu doarme-ntr-o oază?...//
azi, furnicile galante-s/ și pe fruntea lui Cervantes…//
don Quichote, vezi, te vor/ mori de vânt din viitor…”
Și-acum o poezie-colind din „Canzone”: „F”: „la steaua
veche de ceară,/ lerui, Doamne, ler,/ timpul însuși se însoară,/ lerui, Doamne, ler,/ cu-o mândră fată de crai,/
lerui, Doamne, ler,/ când secunda-i de mălai,/ lerui,
Doamne, ler/ și când ora bate cuie,/ lerui, Doamne, ler/
și pe cruce iar se suie,/ lerui, Doamne, ler…// tot în
cârcă țin eu veacul,/ lerui, Doamne, ler,/ de-l îngână pitpalacul,/ lerui, Doamne, ler,/ când milenii pe-o sprânceană,/ lerui, Doamne, ler,/ dorm în puf de coțofană,/
lerui, Doamne, ler…// pe stea nouă, tot de ceară,/ pui
de timp, râzând, coboară…” Avem peste tot joc, ingeniozitate și totuși poezie pură, ascunsă-ntre cuvinte și
sărind din ele. Sunt și elemente de-a suprarealismul,
mai greu de identificat datorită lipsei exhibiționismului
și unui plus de decență inocent-jucăușe. Volumul se încheie c-un poem de șapte strofe intitulat „mater studiorum” în care poetul sugerează că s-ar explica, pentru
că apare obsesiv, de mai multe ori, versul „alfabetăm,
alfabetând…” Pentru frumusețea ei, poezia trebuie
totuși reprodusă integral: „noi, alfabet alfabetând,/
noimă grea la prag de gând,/ când vârste tremură-n penare/ alfabetând alfabetare…// în Logos și-a-nflorit cuibare/ doar steaua grâului plăpând/ ce încă zburdă pe
cărare/ alfabetând, alfabetând…// chiar MÂINE-i AZI, în
așteptare…/ etern în sângele flămând…/ o, iarba visului
– fuioare/ alfabetăm, alfabetând…// delir prin alge suspinând/ de-a melcului transfigurare,/ cât un mileniu-i pe
cărare/ alfabetar alfabetând…// pe moi corole boreale/
se-mperechează zei, pe rând…/ vocale suple, ancestrale/ poeți în mir alfabetând…// Pe fresca vieții, în sudoare/ corăbii iar se sting râzând/ și-n orizont sub
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Volumul începe cu un motto în cadență folclorică:
„Tace toaca, plânge naiul/ Doamne, Doamne, unde-i
raiul?.../ plânge Raiul, râde toaca,/ Doamne, aurește
craca,/ pentru puii Tăi de îngeri,/ să nu uite că Tu sângeri/ pentru lumea asta toată/ ce aruncă pe lopată/
cutezanțele din creier/ și suspinul unui greier…/ toaca,
Doamne-o înflorește,/ mânjii mei doar ea mi-i crește/ cu
spumă din vechiul nai/ și cu-al lunii sfânt mălai…” După
prefața lui Titus Vîjeu, care constată în acest nou volum
de sonete o dezvoltare a resurselor lirice ale lui Cabel,
în sensul că, dincolo de Ion Barbu și Anton Pann, aici
există întâlniri statornice, dar decente cu suprarealismul
românesc, urmează 96 de sonete, care se continuă și
se completează într-un ciclu de poeme compuse în mai
puțin de 6 luni. De aici, o anumită unitate care lipsește
volumelor ce conțin versuri compuse, de pildă, pe parcursul unui deceniu. Iată o mostră din 12.09.15: „doar
aripi de uimiri: în somn drapat cu despletite vise/ veneau strămoșii, cum se pricepură,/ din țările cu herghelii
ucise/ și luna, cu descântec stins pe gură…// și tot în
somn se înfrățeau cu bradul/ și cu cetăți topite-n
echinocții,/ fantome buluceau să treacă vadul,/ când
soarele tăia amurgul nopții…// doar aripi de uimiri băteau zadarnic,/ cocoșii trâmbițau de multe ori,/ iar dorul
mamei, semețit și darnic// mai înflorea-n catargul multor
zări…/ chiar de-o mai fură al tristeții hău,/ iubește vântul,
alt copil al său…” După ce compui sonete în care toate
cuvintele încep cu aceeași literă, un sonet normal se
realizează parcă precum o poezie în versuri albe, cu
plusul valoric inevitabil în cazul lui Cabel. Strămoșii, bătrânii poetului apar frecvent. Ei „suiau pe Logos ca peun cal/ bătrânii mei, cuminți în aventură,/ un sceptru
vechi se ascundea-n caval…” sau „mă cheamă înapoi
a voastre nume,/ ograda zace/n gânduri înțelepte,/ un
mugure e înfiat de brume// și-i osândit, mereu, să urce
trepte…/ străbuni ai mei, în sânge eu vă port,/ ca flaut
pur, într-o oglindă-cort…” Toate sonetele sunt memorabile, poetul a avut în a doua jumătate a lui 2015 o îndelungată stare de grație, care i-a permis să
împlinească unul din cele mai desăvârșite volume ale
sale. Iată și sonetul care încheie volumul: „pe punte rămăsesem: se hârjonea chiar soarele-n văzduh,/ cu lebede regale pe faleze,/corăbii lunecau precum un duh/
spre caii ce uitau să mai necheze;// în noapte șoaptele
scoteau scântei/ pe umeri, ca mirifică recoltă,/ doar visele întărâtau plebei/ ce-și căutau un drum pe-a mâinii
boltă;// urcau cu ei oglinzile la prora/ și velele se zvârcoleau amar,/ se mai scălda în cețuri aurora…// pe
punte rămăsesem… în zadar…/ la zei de ce-aș mai fi
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cerut simbrie/ când viitoru-i pură nostalgie?...” Avem
de-a face deci cu un poet sobru care zâmbește din când
în când și anume atunci când se joacă prin cultura generală. Universul poetic în care navighează Nicolae
Cabel este foarte cuprinzător, iar măiestria lui poetică
face față în mod strălucit atât la ispite, cât și la comandamente.
Memoria, ca o capcană

Este vorba despre o carte mai specială, alcătuită din
două părți: Probantur amicitiae, în care autorul face
portrete, de multe ori pe baza unor amintiri evocate cu
har și căldură sufletească, și Suave mari magno,
acesta fiind începutul unui vers din „De rerum naturae”,
de Lucretius („Dulce-i când marea crescută o zbuciumă
turbatele vânturi/ iar tu privești de pe țărm cum în valuri
se chinuie alții”). Această a doua parte, mai eteroclită,
conține prefețe, cronici, opinii despre poetul, prozatorul,
criticul și mai ales regizorul Nicolae Cabel și este completată cu încă două segmente: De illo tempore (articlier) și Ut pictura poesis (interviuri). Pentru a fi perfect
închegat, volumul se deschide cu o prefață de Titus
Vîjeu și se încheie cu poemul autobiografic „Cu mine
însumi” urmat de un curriculum vitae. Întotdeauna,
cărțile personalităților de excepție dezvăluie mai multe
planuri de existență, mărturisesc pentru mai multe niveluri de pricepere. Fotografii și cineaștii au trăit acut,
cu puține decenii în urmă, moartea peliculei de celuloid,
care, într-un fel, a îngropat de vie și cartea din hârtie.
De aici, folosirea limbii latine, moartă azi în afara
micuțului, dar atotcuprinzătorului Vatican, pentru a da
titlurile capitolelor. Avem de-a face cu un artist complex,
multilateral, care, în ciuda unei lucidități excesive, nu
și-a pierdut optimismul. Secretul acestei rare
performanțe? Nu putem decât presupune că se bazează pe refuzul de a încerca să-ți imaginezi ce se întâmplă astăzi în România. Acest fapt este desigur mai
ușor de realizat, când ai parcurs aproape trei sferturi de
secol în care, în mai multe decenii, speranța dădea mă-

Nicolae Cabel omagiidu-l pe Victor Iliu
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sura calității moral-intelectuale a optimiștilor. Astăzi,
speranța nu se mai poate lega decât de Dumnezeu,
pentru că numai Acesta mai poate face azi minuni. Artistul Nicolae Cabel are cultul valorilor spirituale și morale. De aceea, el își prețuiește în mod deosebit
magiștri de la care a învățat meseriile care-i împlinesc
talentele, în primul rând – Victor Iliu. Cineastul scrie cu
imagini, el e pictor și scriitor în același timp. El narează
cu tablouri mișcătoare. Are nevoie de mai multe instincte, de mai multe talente, de mai multe ucenicii.
Cabel e născut la sfârșitul zodiei Scorpionului, spre începutul Săgetătorului. Are simultan forța, rezistența,
teama și nevoia de destin a Scorpionului, și aspirația
spre libertate absolută a Săgetătorului. Între noroacele
lui, unul important se numește învățătura de la Victor
Iliu, o învățătură care n-a fost numai meșteșug, ci a cuprins o sferă mult mai largă, inclusiv filosofia artei și a
vieții. Talentul nativ al artistului, oricât de copleșit ar fi
de gigantismul maestrului său, îi conferă niște procente
de exprimare autodidactă, hrănită, desigur, din
învățătura pe care s-a învrednicit s-o primească. Fiind
colegi de generație, ne-am învârtit în același mediu artistic și am cunoscut cam aceleași personalități. În „Memoria ca o capcană”, nu numai George Leolea
beneficiază de un necrolog sentimental poetic, care
evidențiază cultul prieteniei la Cabel. Pentru că, la cafenea, Jean Georgescu îmi arăta multă simpatie, deși
nu eram câtuși de tangențial cineast, am citit cu atenție
portretul îngropat în conjunctură, pe care i-l schițează
Cabel, pentru a sugera într-un fel că Jean Georgescu
era complet inaderent la mediul social sovietizat. Când
dă titluri de romane sovietice, autorul le traduce, cruțând
cititorul contemporan de titlurile în original. El scrie „Așa
s-a călit oțelul” și nu „Tak zakaliala stal”. Și iată că nici
eu nu pot realiza intensitatea reportajului (n-am obrăznicia să scriu „a documentarului”), lipsindu-mi din pricepere accesul în computer la alfabetul rus. I-am cunoscut
episodic, fără a lega vreo amiciție, pe Savel Stiopul,
Geo Saizescu și alți câțiva, oameni agitați, gata să te
pună în alertă, confiscându-ți brusc orice urmă de calm
sufletesc sau optimism spiritual. Îmi amintesc cum calmi
erau pe vremuri Nicolae Mărgineanu, Dan Pița, dar
Jean Georgescu era într-o permanentă stare de amabilitate euforică. Cel puțin, așa l-am cunoscut eu. Când
îl vedeam pe Jean Georgescu aveam impresia că-mi
merge bine, oricâte nenorociri tocmai m-ar fi lovit. Îl simt
și-acum ca pe un unchi apropiat, cu strungăreața lui înveselitoare, deși cred că nu l-am mai văzut de aproape
o jumătate de secol. E adevărat, nu l-am întâlnit niciodată pe ploaie sau pe vreme rea, ci mai mult primăvara
și toamna, sub cer senin. Având modele profesionale
acaparante spre propria desăvârșire, Nicolae Cabel n-a
căutat, în epoca de aur, nici să-i lingușească și nici să-i
imite, la breton, mers, vers, pe puternicii politici ai zilei.
De aceea, nici nu trâmbițează azi despre o democrație
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care abia de mai supraviețuiește prin subsolurile unor
pagini din Constituție, fiind în România definitiv îngropată cu ocazia nașterii din 1848. Valoarea scrierilor
lingușitorilor și imitatorilor de altă dată stă doar în calitatea și cantitatea cernelii tipografice întrebuințate pentru evidențierea și perpetuarea în timp și spațiu a
exprimării. Dar să nu divagăm… De câte ori tresare
justițiarul în mine, mă simt imediat ridicol, ca și când aș
intra citind cu voce tare din biblia deschisă într-un bordel. Nu pot aprecia, dacă Nicolae Cabel este poet și regizor de film, sau regizor de film și poet. Dar știu că e
un adevărat sacrilegiu, dacă poetul nu scrie proză, pentru că toată strălucirea prozei e dată de poeți, chiar și
atunci când romancierul n-a scris nicio poezie în viața
lui (vezi cazul Mircea Eliade). Printre cele mai desfătătoare constatări este și aceea, că proza pe care o citesc
are întreg parfumul poeziei: cuvinte cu orgolioasă grijă
alese, ritm interior, armonie între litere, între cuvinte și
între propoziții etc. Poetului Cabel îi datorăm finețea
desăvârșită a scrierilor lui în proză, chiar și numai atunci
când acestea sunt simple evocări documentare, dar oricum bijuterii stilistice și logice. Consider că se vorbește
în ultima vreme prea puțin despre logică, din cauza
oportunismului și corectitudinii politice care, separat sau
împreună, sfidează logica. Mai trebuie precizat că nu
trebuiesc confundați poeții care scriu proză cu prozatorii
care scriu poezie, aceștia din urmă nefiind în realitate
scriitori. Faptul că Nicolae Cabel scrie cu evlavie despre
maeștrii și colegii lui nu trebuie să ne mire: cinematograful este, într-un fel, și arta în care-ți afirmi personalitatea într-o echipă adecvată. Cabel pendulează
perpetuu între singurătatea poetului și echipa cinematografului. În prima ipostază e mai aproape de Dumnezeu și această apropiere o poate aduce poetul în
cinematografie, cu efect benefic. Am avut întotdeauna
emoții artistice puternice atunci când în film simt cum
triumfă poezia, ca în „Astă vară la Marienbad”, de pildă.
Multe texte din prima parte a cărții se referă la anii de
ucenicie ai artistului. Doar doi ani universitari, din
toamna lui 1965 până în vara lui 1968 a avut Cabel
parte de învățăturile magistrului Victor Iliu, „cu invitație
precisă, determinantă chiar, la efortul de a înțelege filmul. În toate rosturile și rostirile sale.” Discipolul a simțit
că primește „testamentul său artistic. Din conștiința
acestei relații, din faptul de a mă fi ajutat să cred în
forțele mele, s-au revelat afinitatea și respectul pentru
întâiul meu dascăl de omenia filmului.” De câte ori
Cabel numește pe un profesor al său, scrie cu respect
despre el, indiferent dacă e vorba de Manole Marcus,
Călin Căliman sau alții. Autorul a făcut multă gazetărie,
scriind impecabil, precum corifeii perioadei interbelice
și prea puțini dintre contemporanii noștri. Despre Emil
Loteanu, compatriotul nostru sovietic, regizor al „Șatrei”,
el scrie în încheierea unui text din 26 mai 2003: „…poetul Emil Loteanu a trăit și ni s-a dăruit prin fiecare gest
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artistic, lăsând fiecărei zile obolul de frumos, de armonie, de dragoste pentru fragila și eterna ființă umană.”
Într-un text despre Aurel Jipa, evocă, din relatările acestuia privind colectivizarea, pe care o filmase, că țăranii
au suferit mai mult despărțindu-se de cai, decât
renunțând la sfoara de pământ moștenită din străbuni.
Cabel a cules și el destăinuiri asemănătoare din județul
Buzău. În alt text, îi evocă pe cei șapte colegi de an de
studiu, insistând apoi asupra lui Mircea Veroiu. Prima
parte se termină cu trei portrete-elogii, pentru Marin
Preda, Ion Gheorghe și D. R. Popescu. Din partea a
doua, cea mai întinsă, cred, pentru cititor sunt importante în primul rând citatele din Nicolae Cabel. Îmi rezerv dreptul de alegător de citate din Nicolae Cabel și
nu voi reproduce aici ce-au ales alți colegi. Cea de-a
treia secțiune a cărții începe cu note de călătorie și are
ca punct culminant o tentativă de portret a lui Eminescu,
„În orice om e o lume”, care urma să constituie subiectul
unui film al regizorului Cabel. Autorul simte perfect
naționalismul moderat, dar suprapartinic al luceafărului
poeziei românești, este fascinat de românitatea lui cristalină, fără pic de zgură resentimentară față de alte neamuri care nu deranjează decât prin agresivitatea lor
antiromânească și nu prin simpla lor existență, cum a
semnalat și Ion Aurel Pop într-un studiu în care face referire la naționalismul șovin bolnav al lui Petöfi și al lui
Pușkin. Interviurile amănunțesc anumite aspecte din
destinul autorului, ca și cele 8 strofe „cu mine însumi”
și autobiografia în proză care urmează. Putem aprecia
că acest volum este mărturisirea unui poet și a unui regizor autentic, care nu s-a abandonat însă reveriilor, ci
militează pentru a forma artiști și a modela bunul gust
pentru un public abandonat de toate celelalte instanțe
culturale, politice, sociale și economice, care l-ar fi putut
salva de la o anumită penibilă descalificare morală și
națională. Nicolae Cabel este un desăvârșit artist complex, dublat de un pedagog de largă respirație, care nu
obosește să educe și să instruiască simultan în varii importante domenii.

Victor Iliu
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lector

Marin Iancu

HORIA BĂDESCU ȘI SPAȚIUL
CULTURAL FRANCOFON
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chiar impresia unei exemplare imagini de reală asimilare a unui scriitor român în această ambianță literară
occidentală.
Purtând semnătura unui număr de 46 de critici literari, eseiști, profesori, prozatori, dramaturgi și poeți, cercetători și cadre didactice universitare, jurnaliști și
laureați ai unor prestigioase premii literare din spațiul literar francofon, volumul de față cuprinde texte de toate
felurile, 71 de cronici literare, șapte articole de sinteză,
14 scrisori și opt e-mailuri primite de autor, scrisori, tot
un fel de cronici literare, la fel de subtile, de ample și de
comprehensive, texte publicate în presă sau reluate în
volume, mai ample sau mai restrânse, reușind să se interconecteze influențându-se reciproc în cele mai subtile forme. Este indiscutabil că o asemenea procedură
bine organizată metodic asigură proiectului întreprins
de Ilie Rad o extrem de utilă valoare operațională, personalitatea de forță a unui scriitor de talia lui Horia Bădescu reușind să își ilustrează cu mult mai limpede
adevărata valoare pe un asemenea fundal exegetic și
editorial, Este vorba în fapt de o organizare a unui
amplu demers critic capabil de a scoate în lumină talentul autorului Marilor Eleusii (Cluj, 1971), de la elementele ce pot alcătui o anume structură interioară a
operei examinate până la relieful mai bine diferențiat al
universului său artistic. Intrând într-un dialog destul de
relaxat cu obiectul lor de studiu, exegeții își construiesc
un spațiu de mișcare proprie, luminând sau accentuând
laturi ale operei, în funcție de anume date și aspecte ale
poeziei, eseisticii și ale prozei lui Horia Bădescu. Se întrezăresc aici tot mai evidente trimiteri la problematica
poeziei moderne, fără a se opera însă separări prea categorice între tradiția poetică și noutățile introduse de
modernitate în direcția eliberării de canoanele vechii retorici. Un comentariu semnat de André Doms la unul
dintre primele volume de versuri în spațiul francofon ne
aduce imediat revelația unor asocieri frapante dintre
unele caractere dominante ale poeziei lui Horia BăPRO

O imagine nouă și de o incontestabil mai mare deschidere pare să ni se ofere acum prin perspectivele de
interpretare pe care antologia îngrijită și prefațată de
universitarul Ilie Rad (Reflexe francofone. Receptarea
operei lui Horia Bădescu în spațiul cultural francofon,
Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 2018) ni le propune asupra literaturii române de azi odată cu punerea
în discuție a creației de o extremă diversitate și modernitate a lui Horia Bădescu, una din vocile esențiale ale
poeziei românești din ultimele decenii. Pe de altă parte,
luându-ne cel puțin după titlu, putem observa că, dincolo de segmentul special și firește esențial al corpusului de texte critice apărute în spațiul francofon la cele
13 volume publicate de scriitorul clujean după 1990
(poezie, proză, eseu, critică literară și traduceri) în
Franța și Belgia, volumul Reflexe francofone poate fi
asimilat cu o întreprindere bine coagulată în jurul imaginii de personalitate, cele trei elemente, biografia,
conștiința de sine și multe dintre opiniile formulate aici
se îndreaptă, ca structură integratoare, spre un produs
mult mai bogat, privind omul biografic, conștiința de sine
a creatorului, misterul creației sale lirice și înțelegerea
corectă a statutului său diferențiat, atât după poziția sa
în raport cu spațiul literar național, cât și după modul de
raportare la spațiul universal, ca o consimțire a teoriei
influențelor și a paralelismelor literare. Intuim aici o
anume problematică estetică, nu neapărat în sensul
recunoașterii valorii unei opere literare în ansamblul ei,
cât și în acela al unei deschideri în măsură să surprindă
sensibilitatea, structura de idei, procedeele artistice și
parcursul prin care se manifestă efectul său estetic.
Deschizătoare de noi orizonturi în linia promovării mai
îndeaproape a unui creator de un real succes în lumea
literelor franceze, Reflexe francofone ni se înfățișează,
în esența sa, sub forma unei cărți sistematice și de autentică densitate a examenului exegetic, cu meritul de
a provoca interogații, deliberări și tot atâtea prilejuri profitabile de clarificări estetice, lăsând, în cele din urmă,
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descu și universul artistic al altor mari poeți români.
„Pornit să deslușească Le Visage du Temps/Fața timpului, Troyes, 1993, scrie acesta, fie în nesfârșirile Cosmosului, fie în adâncimile Ființei, Horia Bădescu
rămâne fidel tradiției marelui lirism românesc, al lui Eminescu ori Blaga, unei poezii a naturii, a nașterii sau distrugerii focului vital, totdeauna rod al unei interogații pur
individuale, așa cum e aceasta înrădăcinată în trupul și
îndărătul frunții care știu că sunt vii”, ca, puțin mai încolo, eseistul Lucien Noullez să ne surprindă prin stabilirea unei posibile apropieri dintre Horia Bădescu și
Marin Sorescu, „doi poeți de prima mână”: „Ca să treci
de la lectura unuia la lectura celuilalt, trebuie, deci, să
răstorni cartea ca pe o clepsidră. Căci Bădescu și Sorescu, care au fiecare ritmul lui, prozodia lui, obsesiile
lui, pot totuși să fie citiți deodată. Două temperamente
– sobrietatea și barocul – fac casă bună în acest straniu
op. A trece de la unul la celălalt e ca și cum te-ai întoarce pe firul timpului. Fiecare, în maniera lui (care e
pregnantă), reîncepe poemul, limba și aventura
interogațiilor. Ieși din lectură năuc și cu răsuflarea tăiată:
tocmai ai citit doi foarte mari poeți”.
Publicată la Charlieu, o localitate aflată în departamentul Loire din sud-estul Franței, culegerea de ronsete
Exercices de survie/Exerciții de supraviețuire (Editura
Bartavelle, 1998), a marcat prin gradul înalt de inventivitate resursele inepuizabile ale filonului poetic al „formei fixe” în poetica europeană și, cu atât mai important,
în climatul poetic autohton. Bunăoară, dacă la noi cele
cincizeci de poeme din volumul Ronsete (Editura Clusium, 1995) nu prea s-au bucurat de o percepție adecvată, în centrele de putere literară occidentale un
asemenea „experiment poetic” a fost receptat ca un
procedeu inovator în ordinea creației literare, ca o realitate activă de mare modernitate. Atentă la noutatea
prozodică a acestei noi specii literare, eseista Monique
Dorsel este de părere că, prin această „surprinzătoare
suită de ronsete”, „sinteză a sonetului și a rondelului”,
Horia Bădescu „se înhamă unei munci de asceză în cadrul căreia poemul iradiază în forma sa cea mai strictă,
cea mai radicală”. Tot mai preocupat de privilegiul aspectelor formelor palpabile în căutarea sensului poeziei,
Werner Lambersy, unul dintre traducătorii versiunii franceze, alături de Paula Bentz-Fauci, a volumului Exercices de survie/Exerciții de supraviețuire, se arată
impresionat de varietatea formelor riguroase pe care
poetul le adoptă pentru a-și trata temele colosale. „Horia
Bădescu, observă acesta, se conformează naturii sale
[...] de transbordor de cuvinte, de suflu, de ritmuri
cadențate, fără de care poemul n-ar fi decât imagini
convenționale ale iubirii și papuci de casă ai sufletului.
A da măsură, în adevăr, scrie acesta, înseamnă a
prinde pulsul clipei dintâi și a face primul pas, însemnă
a crea timp și spațiu, înseamnă, din perspectiva a ceea
ce cutezăm, flirturile infinitului cu eternitatea.” Pe de altă
parte, insistând asupra celor douăzeci de poeme reunite în placheta Les sylogismes du chemin (Amay, Belgique, 1999), „douăzeci de poeme ca tot atâtea
meditații, uneori foarte extrem-orientale în demersul și
formularea lor” (Luc Norin), „carte de reflecție a unui
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liber cugetător” (Lucie Spède), Alain Duveau justifică
opțiunea poetului pentru silogism prin dorința de „a manifesta o atât de autentică exaltare, pentru a ne face să
o împărtășim, unica șansă de a depăși toate spaimele
noastre și acest soi de clipe privilegiate”, ca revelația finală să trimită direct la substanța scriiturii și a gândirii
poetului: „Cu aceste silogisme, este de părere Alain Duveau, un «creator» aparte dă vieților noastre sensuri
multiple”. Dincolo de acest lucru, știut fiind faptul că
ceea ce dă adevărata substanță poeziei nu e neapărat
cântecul ei exterior, ci „cântecul lăuntric”, care își ascunde taina și lucrează cu o răscolitoare energie asupra
noastră, comentariile critice se focalizează aici asupra
lirismului, surprinzând în esență substanța privilegiată
a poemelor lui Horia Bădescu. Ca atare, în versurile din
volumul Les Abattoirs du silence/Abatoarele tăcerii,
apărut în 2001, cu desene în cerneală de Tudor Jebeleanu, la editura Alain Benôit (Franţa), poetul și eseistul
francez Jean Chatard intuiește că sentimentele „trăite
de Bădescu traversează poemele, acționând asupra
autorului ca tot atâtea ecluze, în care acesta se refugiază înainte de a se hazarda pe noi țărmuri”, ca, puțin
mai încolo, Michel Camus, prefațatorul cărții apărute la
Rochefort du Gard, să remarce că „poemele lui Horia
Bădescu, nominalizat pentru Premiul Claude Sernet,
răspund vizionarului său eseu despre Poezie și sacru,
intitulat La Mémoire de l’être. La poésie et le sacré/Memoria Ființei, publicat în 2000, la Editura Du Rocher,
colecția „Transdisciplinaritate”. „Asemeni multora dintre
români, este de părere Michel Camus, poetul Horia Bădescu vede în «sacrul de coeziune» esența poeziei. El
este un poet mistic autonom și neconvențional, în sensul lui Novalis pentru care «poezia este religia originară
a umanității» sau în sensul în care mistica sa nu este
înfeudată niciunei obediențe religioase [...]. În Les Abattoirs du silence/Abatoarele tăcerii, continuă Michel
Camus, tăcerea este angelică sau carnal crucificată; ea
este învelită de lumină și traversată de tenebre. Numai
tăcerea te mai iubește, spune poetul cerșetor de cuvinte
și vagabond în el-însuși”. La fel de familiarizat cu poezia
lui Horia Bădescu încă de la Les sylogismes du chemin/Silogismele drumului (1999), Alain Duveau devine
captivat și el în aceeași măsură de poemele din Les
Abattoirs du slence/Abatoarele tăcerii, mărturisindu-și
admirația cu aceeași sinceritate: „Ar trebui să te oprești,
să-ți tragi răsuflarea, să descoperi ființa profund zdruncinată care se dezvăluie prin această lectură și recunoscându-i înfruntările să te încânți de propria tăcere”.
Plasându-se în adâncimea și infinitatea specială a
„curgerii lirice”, eseistul belgian analizează poemele cuprinse în volumul Abattoirs du silence (Rochefort du
Gard, 2002) din perspectiva relațiilor dintre sonorități și
efectele lor poetice, dintre semantică și poezie, retorică
și poezie, cu utilizarea unor enunțuri de agreabilă dezinvoltură și limpiditate, atât de caracteristice eseiștilor
din Hexagon („Stranie limbă originară a unei întrebări
fără limite, fără formă am spune, dar care dă mărturie
despre incertitudinile noastre în această limbă a
absenței atât de prezentă în ecoul asediat de vid”), pentru ca, în final, să-și mărturisească pur și simplu entu213

ziasmul în fața poetului „pentru care sacrul este obiect
de studiu”: „Splendid exercițiu! Fericită convingere! Chipul unei lumi inseparabile de această întrebare pe care
n-o poate satisface niciun cuvânt”. Din acest moment,
referințele la fiecare dintre cărțile apărute ulterior se
întețesc. Și nu întâmplător. Este tot mai vizibil că interesul pentru opera și personalitatea lui Horia Bădescu
a sporit exponențial de la un volum la altul nu doar pentru statornica aspirație a poetului spre depășirea orizontului existențial imediat și a mijloacelor de expresivitate,
cât și pentru ceea ce au reușit să descopere cu timpul
cititorii „de pe alte meleaguri” în „oglinda scrisului” său.
După numai un an de la Les Abattoirs du silence/Abatoarele tăcerii, Horia Bădescu publică Le vent et la
flamme/Vântul și flacăra (Troyes, Cahiers Bleus/Libraire
Bleue, 2002), cuprinzând patru dintre primele volume
publicate în franceză (Chipul timpului, Fierul spinilor,
Exerciții de admirație și Silogismele drumului), cărora li
se adaugă poemul eponim dedicat lui Dominique Daguet, prefațatorul și editorul său: „Cum vreți să mă tem/
de exil/ dacă nu m-am temut să stau/ atâția ani printre
voi?”. „O poezie despuiată de orice artificiu inutil, exclamă plină de uimire Dominique Daguet, [o poezie] rănită până la muțenie, dar în care întrebările se multiplică
până la nebunie! Ne-am putea alarma, am putea simți
inima cedând sub asaltul unei suferințe demente!”
Într-un alt succint comentariu, criticul și poetul francez
Jean Chatard se arată la fel de tranșant: „În acest al doilea extras din «Scrisori socratiene», lumina este lipsită
de claritate și omul de repere, pentru a putea răspunde
așteptării lui Bădescu, căci imaginea lui Dumnezeu, pe
care el o caută în celălalt, nu este, în fapt, decât palidă
copie. Bestialitate și jeg ne invadează meleagurile, cruzimea și prostia ne acoperă orizontul în care, grație
poeților și oamenilor de pace, fraternitatea va putea,
poate, într-o zi să-și înalțe stindardul”. Nu departe de
această aserțiune se plasează în comentariul său din
Poésie 1, Paris, nr. 33, mars 2003, și Jean Max Tixier.
„Poetul, este de acord acesta, se hrănește, incontestabil, dintr-o experiență tragică, experiență care-i determină registrul. O experiență ce integrează dimensiunea
secolului, traumatismele, interogațiile, venite din afară,
pe care sensibilitatea le repercutează verbal.” Mai scriu
despre poemele lui Horia Bădescu eseiștii Max Alhau,
Jacques De Decker, pentru care Horia Bădescu rămâne
„unul dintre poeții esențiali ai țării lui, Gérard Bayo, Roland Reutenauer și Pierre Dainhaut, ultimii doi, mizând
pe efectele imediate ale unei astfel de comunicări, au
ales să se exprime asupra poemelor din Le vent et la
flamme într-o formă epistolară, Roland Reutenauer întrezărind în această antologie „o carte de o frumusețe
sumbră, stimulatoare în măsura în care ne interpelează
și ne încurajează să nu e rejucăm comedia”. În același
stil de remarcabilă pătrundere sunt și comentariile la următoarele cinci volume apărute pe durata unui deceniu,
de la Un jour entier/O-ntreagă zi, din 2006, „o plachetă
cu fraze scurte, ale căror cuvinte au substanțialitatea
pâinii, imaterialitatea luminii, prezența tăcerii...” (Luc
Norin), „o carte foarte omenească și care revelează, cu
sinceritate și umilință, o sensibilitate extremă, ale cărei
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umbre și lumini sunt de o mare puritate” (André
Schmitz), până la Miradors de l’abîme/Miradoarele abisului (2008), o prelungire a meditației din Syllogismes
du chemin (1999), serie completată de ultimele trei volume, Parler silence (2010), „două cicluri de poeme
scrise în vers liber, fără efecte căutate” (Lucien Wasselin), cu „poeme care, uneori, rostesc lumea întreagă”
(Lucien Noullez), Roulette russe (2015), „cartea unei îndelungi experiențe” (Claude Albarrède), o „carte bulversantă, care se încheie cu un veritabil strigăt...” (Jean
Chatard), și Le poème va pieds nus (2016), „compusă
din trei suite: Poemul umblă desculț, Urma păsării și
Poemele mosane” (Jean-Pierre Longre), amintind prin
cele „trei părți (cu titluri simbolice) [...] de „stilistica lui
Bădescu, tensionată, verticală, în versuri scurte, puțin
numeroase, și temele sale obișnuite, «drumurile abisului», vidul, tăcerea lui, deșertăciunea atâtor zile când,
pe acest pământ, nu vom mai fi nimic, și «străzile în lacrimi»” (Philippe Leuckx).
În același stil de remarcabilă putere perceptivă sunt
ilustrate și comentariile la romanul Le vol de l’oie sauvage/Zborul gâștei sălbatice, apărut în 2000, la Gallimard, în traducerea lui Gérard Bayo, evidențiindu-se
aici cu deosebire analogiile de ordin ontologic dintre
lumea obiectivă și cele ficționale sau posibile, de unde
abundența argumentelor privind configurația personajelor ce însuflețesc aceste lumi. „Trebuie subliniată prea
frumoasa și bogata scriitură a cărții”, atrage atenția Robert André. „Horia Bădescu e și poet – reamintește
acesta în continuare – tocmai a publicat un eseu despre
Poezie și sacru la Editions du Rocher – și această sensibilitate poetică, peste tot prezentă, conferă romanului
o totalitate rezervată prea ades doar scriitorilor sudamericani: realismul magic”, fiind suficient, continuă
același Jacques de Decker, ca pentru împlinirea unui
astfel de deziderat să ne amintim că „Bădescu are o
foarte înaltă idee despre literatură, pe care n-o concepe
decât articulată sacrului. Această viziune reiese clar din
eseul său La mémoire de l’être/Memoria Ființei, una
dintre cele mai vibrante pledoarii asupra posibilităților
metafizice ale poeziei, așa cum n-am mai citit de foarte
multă vreme”. Într-un asemenea context, deja
neobișnuit de aglomerat, pe linia comentariilor la volumele sale de proză, poeme și eseistică, opiniile formulate în cele cinci articole de sinteză, semnate de Max
Alhau, Gérard Bayo, Werner Lambersy, Jean Poncet și
Jean-Luc Wauthier, converg spre creionarea rapidă a
chipului lui Horia Bădescu, „om și poet aplecat spre semenii săi, care nu afirmă vreo certitudine, dar care, prin
verb, prin cuvinte, ne atrage pe fiecare dintre noi pe un
drum uneori dificil, dar mereu strălucind de o lumină
care triumfă asupra forțelor obscure. Este normal să celebrăm virtuțile acestui om, acestui prieten, umanitatea
lui mereu prezentă, despre care opera dă mărturie cu
atâta forță” (Max Alhau).După un asemenea fast periplu eseistic, singura concluzie ce se impune cu deosebire constă în ideea că scriitorul Horia Bădescu a
depășit toate dificultățile de înscriere într-un cadru literar
atât de sever, asimilarea aceasta reușind să se producă
nu doar prin șansa de a se fi exersat ca director al CenPRO
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trului Cultural Român de la Paris, ulterior ca diplomat în
cadrul Direcției Culturale a Ministerului de Externe, cât
printr-o cu totul altă strategie, bazată pe o cu totul altă
realitate, aceea de a se putea recomanda ca un autor
prolix în toate componentele sale al unei opere literare
în măsură să ducă la legitimitate și la consacrare în cercurile celor mai înalte instanțe ale ierarhiei literare străine, a lumii literare a Parisului, „capitala artistică a lumii”,
după cum îl proclama, printre atâția alții, și Pascale Casanova în cartea Republica mondială a Literelor, apărută la Paris în 1999 și, mai recent, și în limba română,

Rodica Lăzărescu
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la Editura Curtea Veche, 2007, în traducerea Cristinei
Bîzu. Reușind să impună printr-o anume rezistență și
validitate ideea că relațiile literare internaționale
funcționează ca o inextricabilă rețea de ipostaze și de
aspecte interferente, volumul Reflexe francofone. Receptarea operei lui Horia Bădescu în spațiul cultural
francofon reprezintă o încercare mai mult decât convingătoare în a deschide perspective de bun-simț vizând
afirmarea și consolidarea imaginii literaturii române în
plan extern, opera lui Horia Bădescu oferindu-se, în
acest sens, ca o dovadă peremptorie.

LA JUDECATA TIMPULUI
Sacrificiul după 30 de ani

PRO

Într-o prezentare grafică foarte elegantă – aşa cum
ne-a obişnuit Editura Magic Print şi aşa cum au apărut
în ultimii ani cărţile de şi despre cărturarul Mihail Diaconescu (într-un echilibru perfect: patru şi patru!) –, în
acest început de toamnă a văzut lumina tiparului volumul Romanul capodoperă Sacrificiul, epopee naţională a românilor, semnat de fondatoarea şi patroana
editurii, Maria Dohotaru. Impresionantul volum (726 de
pagini) adună, în acest an în care „toată suflarea românească stă sub semnul binefăcător al centenarului Marii
Uniri” (am citat din Argument), cronici şi recenzii referitoare la romanul Sacrificiul (apărut în 1988), cu două
reeditări (1993 şi 2010), „o mare frescă socială zugrăvită cu forţa minţii unui scriitor care se revendică cu
toată fiinţa din naţiunea română” (Aurel V. David). Mai
exact, 31 de texte semnate de istorici, teologi, critici şi
istorici literari, filologi, lingvişti, scriitori, sociologi, abordând romanul lui Mihail Diaconescu – „romanul Marii
Uniri”, „epopeea naţională”, „romanul jertfei în serviciul
unui mare ideal”, „un roman necesar”, „o meditaţie
gravă asupra istoriei şi existenţei umane” (am citat din
titlurile câtorva cronici) – din tot atâtea perspective şi
care vorbesc despre autor drept un „un romancier al tradiţiei” (Artur Silvestri) sau îl „fixează” „între Tolstoi şi
Musil” (Dumitru Velea).
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Antologia este completată de trei texte reunind opiniile cărturarului Mihail Diaconescu despre istoria Ardealului, de 18 interviuri despre „principiile esteticii, arta
literară şi romanul Sacrificiul”, precum şi de textul „Simbolul sacrificiului”, iniţial, intervenţie orală în cadrul unui
colocviu despre mitul jertfei.
Din dorinţa de a o aduce „la zi”, Maria Dohotaru a
preluat, din volumul „Naţiunea în stare de veghe. Note
şi comentarii sociologice la romanul Marii Uniri” (2017)
al lui Aurel V. David, şi a completat bibliografia diaconesciană, ultima parte a volumului fiind astfel un util instrument pentru cei doritori a se apleca la modul ştiinţific
asupra creaţiei acestui „clasic de lângă noi”
(acad. Gheorghe Păun), „personalitate de anvergură
hasdeiană” (Th. Codreanu), „ctitor de conştiinţă românească” (Theodor Damian), autor al unei opere unde
„apare evident faptul că întrepătrunderea dintre teologie, metafizică, logică şi epistemologie este unul dintre
aspectele cele mai importante ale gândirii sake de tip
dialectico-speculativ” (acad. Alexandru Surdu), motiv
pentru care „fenomenologia narativă creată de Mihail
Diaconescu se compune într-un vast ecran de cunoaştere şi vizionarism pentru întregul popor” (Ilie Bădescu).
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UN „RECVIEM” CA O LECȚIE EPICĂ
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va „modifica” pe Matei, nu doar sentimental, determinându-l (şi) pe autor a-şi exalta empatia israelită. Estera
va pleca la Ierusalim, dar va reveni (verosimil?) pentru
a-i determina şi însoţi pe Popa şi pe fratele acestuia, Visarion, să treacă Dunărea, în ex-Iugoslavia. Să scape
de comunism, de nebuni şi de bestii.
Aventură de tip policier, captivantă, cu suspans, încheiată tragic (Estera e împuşcată); eroul va supravieţui, jucând un beţiv, iar Visarion ajunge Vassary Pope,
bogat, în SUA.
Victimele şi călăii se amestecă, Popa şi Anca (personaje complexe, cu viaţă interioară bogată) sunt în
consens, etic, politic, erotic, iar martor, cam placid şi
oportunist, e medicul ginecolog Cernescu. Dar Matei,
anchetat (e obsedat de dinamitarea unor edificii comuniste) de maiorul Toma, ne ţine („în locul autorului”) predici
despre
omul
european,
fluctuând
epico-etico-filosofic, inclusiv în „relaţia” cu alt torţionar,
securistul Marin Ionescu. Fără a abdica de la principiile
sale antitotalitare. Şi cu flash-back către părinţi şi locul
natal.
În final, cu un ajutor de Cruce Roşie (din Germania),
reapare Elena. Fără consecinţe în destinul personajului
central. „Recviem”-ul e un protest, o „cântare” gravă,
fără de iertare, o cruce peste bestiile unui sistem bolnav,
dement. Concluzia noastră: pentru a supravieţui teroarei, având conştiinţă, trebuie să uzezi de armele inamicului. Iar eroul, prin câteva femei, ca Petrini, se
salvează (parţial) din infern, trecând prin purgatoriul
dantesc. Excelent, de altfel, construit de scriitorul A. Buzura, fin observator şi caracterolog.
Din păcate, paralela (unei distinse prefaţatoare) cu
Sábato e o... acrobaţie riscantă. Ideal era a fi citit cartea
de aproximativ 500 de pagini, dense. Merită, cu certitudine.
PRO

Reeditat într-o grafică elegantă, de Tracus Arte, romanul lui Augustin Buzura Recviem pentru nebuni
şi bestii este o vastă confesiune a aventurii existenţiale
a unui intelectual lucid şi intransigent, Matei Popa (alter
ego narativ), odată cu satirizarea explicită, pe ton moralizator, cam didacticist şi prolix, în regim de rechizitoriu, a „iepocii de aur”, dar şi a unor evenimente
decembriste ori postdecembriste. Eroul e fotbalist (într-o
echipă minerească), profesor de istorie şi inginer de
mină, ulterior. Personaj deloc cartezian, dubitativ.
Supliciul lui Popa (corespondent predist al lui Petrini)
începe după meditaţii la Engleză şi după o castă relaţie
cu rafinata Elena, fiica meditatorului, victimă a unui viol
colectiv. Ea va pleca în străinătate, protagonistul (detectiv improvizat) o va răzbuna (parţial), molestându-l
pe unul dintre făptaşi (tractoristul Mitică). Urmează o
detenţie de trei ani (reducţie a pedepsei de şapte ani).
Matei apare în ipostaza (postdecembristă) de şef de
gazetă, inapt la compromisuri, care nu cedează şantajului şi presiunilor unui Antim şi nu vinde gazeta, continuându-şi, camilpetrescian, campania de dezvăluiri...
Din păcate, digresivă şi eticistă, trama e tezistă (eroul,
ca în „Orgolii”, se vrea imaculat, moralmente). De
aceea, prozatorul e departe de Preda, dar şi de Bănulescu, de Bălăiţă, de Ţoiu, de alţi prozatori contemporani. Până şi o prostituată (la infirmeria penitenciară) e
spiritual(izat)ă.
Apare Anca, partener ideal, superioară şi divorţată
de Şerban, aptă de un dialog cerebral şi spumos, viitoare soţie a eroului. Respins iniţial de la o re-integrare,
dar angajat (la mină) graţie unui şef, Pop, având un
înger păzitor în persoana amicului Pavel Radu, inginersalvator la mină. Şi confident. Dar protagonistul, din
start, ca gazetar, era ameninţat prin texte anonime.
Mai mult decât intermezzo, relaţia eroului cu superba atletă evreică Estera (Bran sau Iulia Brădescu) îl
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ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI

PRO

Predispus la dialog, așa cum ni se înfățișează (și)
din noua sa carte, scriitorul Leo Butnaru nu necesită
nicio prezentare în prealabil. Autor a numeroase volume
de versuri și proză, eseist și traducător, Leo Butnaru reprezintă o voce personalizată a literaturii române, un
jurnalist activ și foarte prezent nu doar în presa basarabeană, ci și în revistele literar-culturale de prestigiu din
țara noastră. În acest context, noul său volum vine să
întregească imaginea unei personalități și paleta largă
de preocupări care i-au animat existența ultimelor decenii. A fi sau a nu fi? Acesta e răspunsul. Alte interviuri
din secolele XX-XXI (Editura Junimea, Iași, 2018) însumează o serie de interviuri și chestionare la care a răspuns scriitorul Leo Butnaru și care au fost publicate
începând din 1995 și până în anul curent. Este, așadar,
un bun prilej pentru o viziune de ansamblu, nu doar asupra unei personalități literare, ci și asupra evenimentelor
ce au angrenat societatea românească de dincoace și
de dincolo de Prut.
Chiar dacă trăiește la Chișinău (afirmație subliniată
încă din primele rânduri ale cărții), Leo Butnaru rămâne
permanent conectat fenomenului literar românesc, fiind
deseori întâlnit la manifestări și evenimente de primă
însemnătate, alături de alți confrați în ale scrisului. Din
dialogurile purtate cu diverși jurnaliști sau scriitori, reiese figura unui intelectual ce știe răspunde cu grație
chiar și întrebărilor mai puțin corecte politic, mânuind
condeiul cu tactul și înțelepciunea scriitorului de cursă
lungă. În interviuri lapidare sau ample, Leo Butnaru creionează răspunsuri pe subiecte diverse: de la muzică
la artele plastice, de la experiențele ce îl leagă de satul
natal și până la proiecte sau oameni din stricta vecinătate literară, totul se adaugă edificiului de ansamblu, reflectând preocupările autorului pentru scris și pentru
literatura națională. „Cu pierderile și slăbiciunile-i inerente, cred că scrisul meu s-a aflat și se află sub un triplu semn: cel al evoluției, al diversității și al radicalizării
semantice și estetice.”
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Unele interviuri sunt prilejuite de anumite evenimente, festivaluri literare, excursii în străinătate cu scop
literar, alte manifestări care desfac chingile discuției
spre subiecte concrete, dezvăluind informații cu caracter documentar de strictă utilitate. Altele circumscriu sferei memorialistice, alunecând pe aripa amintirilor și
fixând repere biografice la fel de utile și interesante (primele încercări literare, contextul debutului, lecturi și relecturi, opțiuni politice și scriitoricești etc.). Fiecare
dialog în parte completează mai mult sau mai puțin portretul general al scriitorului Leo Butnaru, al epocilor traversate și al țărilor surori – România și Republica
Moldova. Numele celor care inițiază convorbirea sunt și
ele parte a unei imagini compozite: Vitalie Ciobanu, Dan
Stanca, Iulian Boldea, Gellu Dorian, Irina Petraș, Rodica Lăzărescu, Gheorghe Budeanu și lista poate continua.
În fraze bine cumpănite, dar ferme, sunt prezentate
opiniile autorului legate de statutul scriitorului basarabean, de relațiile lui cu literatura română și chiar cu cea
europeană. Nu sunt ocolite micile picanterii, însă primează tonul grav, cu tentă memorialistică, zonă care îl
atrage și în care se exprimă cu lejeritate cel intervievat.
Din fragmente de mărturisire se încheagă puzzle-ul unei
vieți dedicate scrisului și dezbaterilor de idei, așa cum
se observă în partea a doua a volumului, compusă din
răspunsuri la anchete și chestionare literare. Acestea
au apărut în reviste marcante, precum „România literară”, „Luceafărul de dimineață”, „Discobolul”, „Contrafort”, Argeș”, „Familia”, „Apostrof” și alte câteva, având
uneori un caracter ocazional. Deopotrivă în chestionare
și interviuri, discursul autorului face adeseori trimitere
la texte cu caracter teoretic, încercând o poziționare
fermă și corectă față de anumite subiecte propuse
atenției sale. Că vocea sa este ascultată, ne-o dovedesc și dialogurile transmise fie la Radio Moldova, fie
la Radio Europa Liberă.
Filosofând hamletian pe marginea temelor propuse,
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Leo Butnaru nu crede că soarta țărilor mici e compromisă din punct de vedere literar și aduce exemple concludente în acest sens. „Eu unul nu cred că literatura
română e una minoră. Astfel că, înainte de toate, trebuie
să fim în concurență cu noi înșine. Nouă să ne demonstrăm că nu doar putem compensa, ci putem avansa,
chiar putem devansa pe alții.”

Este o opinie reconfortantă care ne poate umple
golul unor întrebări fără răspuns. La fel ne îmbogățesc
toate aceste dezbateri de idei ce își găsesc locul potrivit
la masa de lucru a scriitorului Leo Butnaru, masă găzduind o mulțime de proiecte literare și foarte multe mărturisiri.

Nicolae Dan Fruntelată

LA PASSION
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Miron, prietena noastră îl găseşte pe acesta la intersecţia dintre Arghezi şi Blaga: „în nostalgia de cer a lui Arghezi şi în nostalgia de sat a lui Blaga”.
Mai scrie apoi despre Lia-Maria Andreiţă, despre
destinul ei de prozatoare care urcă prin fiecare volum,
despre poezia Victoriei Milescu la care „totul e contaminat liric, atins de morbul Poeziei”.
La fel de sintetică este o caracterizare a poeziei
Danei Opriţa, „poetă a singurătăţii impuse, induse şi
liber consimţite”.
Când se apropie de poezia profundă a lui Theodor
Damian, fratele nostru bucovinean trăitor la New York,
comentând volumul de la Editura Junimea, Lazăre, vino
afară, tot ea ne încredințează că este „un pelerin păşind din mirare în mirare”.
Autoarea noastră pune în carte şi o însemnare caldă
despre Ioan Barbu, patriarhul culturii de la Vâlcea, despre scrisul lui şi sentimentul lui cu acoperire în Tricolor.
Şi despre scriitoarea Rodica Lăzărescu, aceea care
face, în Vrancea, o revistă literară de mare ţinută, Pro
Saeculum, afirmă că trăieşte „sub zodia întrebării”.
Passionaria Stoicescu citeşte mult şi scrie cam despre tot ce citeşte, cu o patimă a cuvântului bine ales şi
bine cântărit, aşa cum, din păcate, mulţi critici literari „cu
ştaif” nu mai fac. Aceştia nu mai au răbdare. Condeiera
noastră are răbdare, putere de îndurare a existenţei
confraţilor ei şi această apariție editorială este încă o
dovadă.
Mi-a dat şi mie pretextul unui portret sub care pot să
pun, ca explicaţie, parola scriitoarei: Passion.
PRO

Prietena noastră bună, scriitoarea Passionaria Stoicescu, ne trimite rar mailuri frumoase pe care le semnează „Passion”. O semnătură care o reprezintă cu
asupra de măsură. Fie că scrie versuri pentru copii
(cărţi strălucitoare despre lumi fantastice populate cu
gâze graţioase, cu păsări mici şi vorbitoare, cu tot ce
poate face copilăria mai tandră), fie că-şi scrie versurile
ei grave sub semnul timpului – regele praf – fie că povesteşte istorii disperate din mahalaua unui oraş balcanic, Passionaria este egală cu pasiunea ei de scriitoare.
Nu e mimetică, nu e o obsedată de autoconstrucţia
ei ca scriitor total. Ea este născută şi nu făcută, ca un
scriitor total. Am sub ochi Cartea din cărţi, o culegere
colorată de însemnări despre prieteni şi despre cărţile
lor. Din pagini se vede că ştie să ghicească în cărţi şi în
gândurile autorului. Când povesteşte despre o autentică
poetă blagiană, doamna Rodica Braga, ea scrie despre
„cuvântul victorios şi înfrânt”, despre cuvântul taumaturgic, acela care îţi arată drumul până la Marea Tăcere.
Tot ea îl evocă pe Petre Stoica, autorul unei cărţi
aflate „sub acolada tristeţii”. Carte care se cheamă Unsprezece adnotări lirice la covoarele Şerbanei. Iată un
diagnostic de culoare călinesciană: „Starea de cald lipseşte, dar frigului i se închină un minunat şi disperant
poem în manieră haiku: e frig în cărţi/ e frig în unghii/ e
frig în pahare/ e frig în harta oraşului în care/ nu-ţi mai
găsesc strada”. Există oare un „geniu al citării”? Eu cred
că da şi autoarea despre care scriu îmi ilustrează acest
crez.
Când deschide cartea monahului din Huşi, Marcel
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MARGINALII
LA VOLUMUL „FIICA LUI ABEL”
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Dacă ar trebui să propun un singur cuvânt, definitoriu pentru această carte de poeme, semnată de o autoare – Diana Trandafir –, autoare care a inclus în titlu
un nume descins din mitologia creștină, acesta ar fi picturalitate... Nu numai în sensul plasticizării naturii statice
ci, mai ales, al animării tablourilor psihice interioare, în
care sentimentele, stările vin la rampă cu o discretă,
stenică dezinvoltură. Exultă firesc o elegantă pendulare
între real și suprareal, cu personaje ce se ivesc și dispar
în cotidian („pescari ce ignoră vânatul mărunt”) sau din
miturile esențiale ale lumii, deci și ale creștinătății
(Moise, de pildă).
De altfel, primul ciclu al cărții stabilește o filiație suigeneris cu un alt mare mit-parabolă... Autoarea proiectează într-o zonă crepusculară, opalină totodată, un
personaj (alter ego?) fabulos – fiica lui Abel, cel pe care
l-a trimis în veșnicie însuși fratele său, Cain.
Diana Trandafir pledează pentru o artă poetică în
care tabloul vivant comuniază osmotic cu metafora.
Dacă nu cumva acestea interferă cel mai adesea după
legități insolite dictate de starea ludică a poetei. Preluând virtuțile unui ochi poliedric, existent în natură
numai la unele insecte... Sau calchiind rafinate tehnici
cinematografice, atunci când se apelează și la macro
filmări... Apertura câmpului său poetic, întru idee, expandează, de la picătura ploii, la vastitatea cerului care
„se repară singur după oricare ploaie”, acceptând că
ploaia, fertilă cel mai adesea, poate răni/sfâșia virtuala
copertină cerească.
Poeta, cu dezinvoltă voluptate aș zice, lansează
spre afectul cititorului subtile fulgurări ale memoriei, în
care un corb cercetează semne zodiacale sau un părinte strigă în curte după vrăbii... Realul, așa cum am
notat în „lectură” poliedrică, asaltează ecranul metaforei
lăsând contagiunea să ne reveleze râvnite tablouri ce
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încântă sau avertizează: „iezi cu cranii de cristal”, sau
„sufletul spălat pe o piatră”, asemeni unei cămăși,
adaug eu, cămăși care deprind astfel șansa albirii...
Am curajul să afirm că Diana Trandafir viețuiește
într-o sferă elegiacă, chiar dacă, uneori, recunoaște
greu tentația reprimării prin luciditate. Ea știe, sau ar
vrea, ca inima să înflorească într-un fabulos mozaic în
care, în afară de „fluturi și flori pe răzoare” să pâlpâie
distinctiv, distingând, fireștile „întâmplări personale”...
Secțiunea a doua a volumului palpită sub un titluadagiu care mă trimite tulburător, cu precizia unui laser,
la un timp poetic inconfundabil – Esenin... Ce analogii
mai penetrante decât această încifrare – „luna e o seceră albă”... Aceeași lună care, într-un poem ce închide
prima parte a cărții, firesc, după logica viului, „plimbă
morții doi câte doi”.
„Copacii și soldații se nasc fericiți”, conchide
sentențios poeta invocând stratul temporal al preistoriei
în care aceasta, cu gestul omenesc al coatelor pe geam
(pervaz), așteaptă un porumbel călător ce-ar putea,
înțeleg eu, să delimiteze zarea visului...
O idee subtil disimulată pare a fi, pentru mine – vânătoarea, în multiplele ipostaze din relația cu ființele și
nuanțatele lor sentimente: paterne, materne, filiale, fraterne (vezi „Zodia lor”, „În ceasul al doisprezecelea”,
„Cain și Abel”)... Iată, nu neapărat concluziv, parte din
poemul „Poteca”:
„din vreme în vreme la capătul potecii/ se deschide
o poartă/ (...) Cățeaua pământului a rămas dezlegată/
iar gardurile îți iau ochii în soare/ Ce cauți dragul mamei
pe-aici/ Nu era nevoie să-ntrebe/ în curând va sosi ziua
în care păsări mai fără vlagă/ se vor învârti în jurul unor
copaci jupuiți”.
219

lector

*

E primul contact al meu cu lumea poetică a Dianei
Trandafir. Dincolo de tonul, în parte grav, în parte elegiac, descopăr un stenic sentiment al tragicului, cu racordări grațioase la sentințe morale proprii unei
profunde filozofii agreste. Cum este transcripția lui „vanitas, vanitatum, vanitas”, din „Marchidanul”, „Boala e
veche”, „Natură vie”...
Editura Pleiade a publicat acest volum în 2016. Între
titlurile ce o reprezintă pe autoare, evidențiate pe coperta a patra, sunt menționate încă patru cu/de poeme.
Acest al cincilea, îmi face plăcere să cred că, în siste-

mul de valori al autoarei, se află pe o mai înaltă
treaptă... Dincolo de cele câteva observații ale mele,
dar mai ales cele austere și docte ale inconfundabilului
estet Gheorghe Grigurcu, îmi voi permite o sugestie:
poeta are „antene” pentru palpitul inefabil al realității (ca
trăire) imediate, al cotidianului... Poate încearcă transfigurarea în canonul poeziei clasice... Sunt convins că
rima și ritmul vor potența mult mai subtil înzestrarea sa
nativă în ceea ce înseamnă vibrația eului poetic în contagiunea cu această lume, a noastră, bulversată și bulversantă...
10 octombrie 2018

Ana Dobre

OAMENII VII AI NOSTALGIEI
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poveștile lui rememorate, aduse din dimensiunea trecutului prezent în dimensiunea prezentului prezent, ar
fi un trecut mort. Prin scriitură, el însuflețește oamenii
care i-au însoțit drumul în destin, odată cu însuflețirea
acelui timp auroral. Singura dată când sintagma „oameni vii” apare în text – momentul când Vladu, suferind
de hipotermie, cade răpus de frig – este semnificativ
pentru relația dintre viață și moarte. El pare a se afla la
acest ultim hotar, ceea ce îl face să vadă și să înregistreze altfel oamenii, într-o altă lumină, ca-ntr-o iluminare: Oameni vii! Citatul din Epistola Apostolului Pavel
către Corinteni 18/9,10 este revelatorie, în sensul dorit
de autor, pentru că pune într-o altă dimensiune întreaga
experiență a personajului și a naratorului însuși,
conținând, explicit, un îndemn la a spune, a povesti, la
poveste: „...Oameni vii! «Nu te teme, ci vorbește, nu
tăcea, căci Eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna
pe tine ca să-ți facă rău; vorbește, fiindcă am mulți oameni în această cetate»”.
Romanul se constituie pe un singur fir narativ nutrit
permanent de voluptatea povestirii. În centru, se află
Vladu, posibil alter-ego, personaj plasat în spațiul sudului, pe care autorul îl urmărește, ca-ntr-un bildungsroman, din adolescență, de la plecarea din sat, la școală
la București pentru a se face „boier”, până la deplina
maturitate.
Întâmplările se înșiră ca mărgelele pe ața epicului,
fără legătură între ele, independente ca tramă, dar inPRO

Un scriitor duce cu sine povestea locurilor sale, poveste pe care o transformă într-o mitologie proprie, mai
ales când, în această relație intervine o ruptură de durată. La momentul când cineva în această situație
ajunge în vârful muntelui pe care viața i l-a ridicat în
cale, el poate avea atât o perspectivă spațială, cât și
una temporală. Atunci, vede totul într-o altă lumină,
într-o altă dimensiune și vrea să recupereze lumea
aceea de demult pe care, altfel, simte că ar pierde-o.
Nostalgia pe care o presupune o asemenea perspectivă
este contracarată, uneori, de rațiunea ordonatoare. Naratorul se detașează și se implică simultan în povestea
pe care se hotărăște să o spună. Un astfel de narator
nu va fi interesat de inginerii textuale, de tehnici narative, de mise en abyme, de încrucișarea perspectivelor.
Acest narator va fi interesat doar de povestea, de istoria
lui, pe care o va relata cu voluptate, cu o reală plăcere
a spunerii, căci în fiecare cuvânt pe care îl articulează,
el se va regăsi în plenitudinea trăirilor lui personale.
Scriitura este, astfel, victoria lui asupra timpului și asupra lui însuși.
Este acesta cazul lui Florin (Anghel) Vedeanu și al
romanului său Oameni vii (Editura Beta, București,
2018), în care plăcerea de a povesti este întrecută doar
de nerăbdarea naratorului pregătit deja pentru o altă poveste.
Sintagma din titlu, oameni vii, este sugestivă pentru
modul în care scriitorul însuflețește un trecut, care fără
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tegrate aceleiași atmosfere dominate de soarele Sudului. Există un singur fir epic, având în prim-plan familia
lui Vladu, restul fiind constituit din tablouri în mișcare,
secvențe de viață rurală și bucureșteană, motivate de
trecerea personajului prin acest labirint. Vladu duce cu
el această lume, naratorul adoptând cu detașarea
obiectivității perspectiva lui. Inserțiile fantasticului sunt
parte a modului în care Vladu își reprezintă lumea, cu
înțelesurile și neînțelesurile ei.
Unele scene sunt insuficient motivate epic – plecarea lui Vladu din casa Catioarei, de exemplu, lăsând cititorului plăcerea de a colabora cu naratorul, având el
însuși o eventuală și posibilă explicație. Deși planul predominant al epicului este prezentul narativ, există multe
situații în care planurile temporale se amestecă, lăsând
impresia unei ordonări din perspectiva naratorului, în
conștiința căruia fuzionează timpul real al istoriei și timpul real al narației.

Cum viața este înscrisă într-o durată, adică perioada
de timp pe care istoria o dăruiește fiecăruia pentru a-și
afla și defini destinul, se-nțelege că povestea de viață
a lui Vladu are un fundal de epocă. Florin Vedeanu nu
reconstituie ca un istoric perioadele istorie traversate
de personajul său. Le recreează doar prin reliefarea
unor momente care nu reconstituie, ci sugerează atmosfera de epocă pornind anii ‘60, cu tragedia colectivizării, cu insinuarea Securității în viața oamenilor, până
la evenimentele de la Brașov din 1987 și până la cele
din decembrie 1989.
Prin povestea de viață a lui Vladu prinde contur și
istoria pe care o traversează. Florin Vedeanu procedează cu maximă obiectivitate, nu intervine prin reflecții
induse personajului pentru a caracteriza epoca. Nu
există parti-pris-uri în acest roman, accentul cade
mereu pe relevarea unui destin. Și Vladu este o zeitate
înlănțuită de circumstanțe, întrucât, deși dispune de
calități intelectuale deosebite, nu poate decide în totală
și absolută libertate de posibilitatea de a alege. Nu el,
ci viața îi alege destinul. Intrarea lui în rândurile
Securității nu-i aparține, este o hotărâre a lui Paulică,
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soțul frumoasei consătence, Catioara, care, în
adolescență, îl inițiase în dragoste.
O miză importantă, din punct de vedere epic, o are
în acest roman experiența erotică a lui Vladu. El experimentează și în iubire și în relațiile cu femeile – Catioara, Mara, Monica – fără a finaliza niciuna dintre
aceste relații. Deși avea toate ingredientele pentru o
viață reușită, Vladu este, de fapt, un învins. Povestea
lui este povestea unui eșec cu toate aparențele succesului. Omul nu a putut să se ridice deasupra vremurilor,
devenind un instrument al unui sistem represiv și în timpul evenimentelor din 1987 de la Brașov și în timpul
celor din 1989.
Finalul îl prezintă, într-o atmosferă caragialiană de
Două loturi, ca pe un alienat în curtea Spitalului Clinic
de Psihiatrie. Se conturează, astfel, imaginea lumii ca
un spital, o lume, deci, alienată și alienantă, în care individul pierdut în anonimat pare scos la marginea istoriei: „Vladu Îngeritu privea tăcerea de dincolo de peisaj,
ca pe un viitor”. Final criptic, prin care Florin Vedeanu
încheie o buclă epică pentru a deschide o alta, construind o altă posibilă poveste în care însăși tăcerea să
devină personaj.
Plăcerea rostirii dialectale, evidentă în volumul de
proză scurtă Sub Soarele Sudului, se păstrează și aici,
unde regionalismele (bâdâdău, tombaci, zgrigorite, a lăbădui, a se șistăvi, șuchi, a oroti, geoavle, digalaileală,
cutrumpețe, a migăi etc.) și antroponimele (Cicălae,
Tăfie a lu Gogu alde Stemate, Pătănae a lu Cantacuzu
etc.) reprezintă muzica de fundal a narațiunii ce aspiră
să fie istorie și mitologie deopotrivă.
Florin Vedeanu a vădit în cele două lucrări în proză
pasiunea de a povesti, interesul său epic fiind îndreptat
mai mult spre poveste decât spre construcția narativă
ce presupune integrarea procedeelor și tehnicilor
narației. Următorul pas va trebui să armonizeze fondul
și forma pentru a afla echilibrul între narație și experiment tehnic, între histoire și discours.
22 septembrie 2018

PRO

Onisim Colta - Perna faraonului
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Virgil Rațiu

ROMAN CU FEMEI FRUMOASE
ȘI CAI PURSÂNGE
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ducătorului Suprem de a reduce la zero datoriile „esterne” – ceea ce a și realizat), un bun prieten constată,
astăzi, 2018, că după privatizarea și falimentarea industriei naționale, cu peste 4000000 de cetățeni plecați în
străinătate să-și găsească locuri de muncă, cu apariția
pe harta țării, ca ciupercile după ploaie, a sute și sute
de vile, farmacii, bănci, mall-uri și a cinci președinți (sic!)
etc., România este îndatorată cu peste 100 de miliarde
de euro la băncile străine, fără să apuce să vadă promisa „luminiță de la capătul tunelului”. Se poate constata că tocmai în această perspectivă minunată a
României, de jefuire a României în mod controlat și ordonat, delictul de sabotare a economiei naționale, de
subminare a economiei, de distrugere a avutului
obștesc au fost eliminate din Codul Penal.
Pe un astfel de fundal răscolitor se afirmă în viața
socială, printre „noii” întreprinzători economici și eroul
din romanul Povara condamnării, de Ion Dulugeac
(Editura Romhelion, București, 2017). Ca proaspăt și
tenace întreprinzător între întreprinzătorii curajoși și de
afaceri ai țării, Ioan Brâncoveanu (da, chiar rudă îndepărtată, foarte îndepărtată a marelui Voievod) se
dovedește repede un spirit ales, priceput, dublat de
intuiție în lumea afacerilor, o lume nouă pentru un
„spațiu binecuvântat de Dumnezeu”, care râvnea la
renaștere și la reașezare deplină în rândul națiilor europene. Începutul a fost mai greu, dar Ioan Brâncoveanu a făcut dovada că știe să fie pe trend ascendent,
să ridice pentru el o temelie și un edificiu temeinic construite (de arhitectură), în rețeaua afacerilor. Domeniul
care la captivat de mic a fost cel al lumii cailor. O, calul!
Câți poeți nu i-au închinat poemele cele mai vibrante!
Câți militari, cavaleri, luptători, voievozi, regi și împărați
nu i-au ridica statui în metale prețioase. Câți eroi de
epopee numărăm în lume pentru care calul a fost mai
presus de orice. Chiar mai suspus decât Dumnezeu.
(Trebuie că Dumnezeu a dorit cu ardoare să creeze cel
mai frumos animal de pe Terra, și cel mai inteligent între
animale, ca pentru sine.)
PRO

A fost nevoie de Revoluția din Decembrie (este adevărat, cam sângeroasă, dar la fel de adevărat este că o
revoluție fără victime omenești și schimbări de direcții
politice...), de așa ceva ducea lipsă România pentru ca
imediat după decantarea cât de cât a tragicelor evenimente să-și facă loc în peisajul financiar, economic și
bancar național figuri noi, apărute pe establișmentul
Curburii Carpaților ori pe burtiera Dunării, ca din nimic.
Figuri proaspete cu pretenții de efigii și cu aerul că sunt
atoatecunoscători și atotfăcători. Exemple de acest fel
sunt nenumărate, pe unele poate le cunoașteți, despre
altele ați aflat prin intermediul mijloacelor de comunicare între oameni, atât de diverse, suple, de-a dreptul
uimitoare, uneori, intrigante, cel mai adesea, la care
omenirea cu patruzeci de ani în urmă doar visa. Acum
nu mai visează nimeni. Toată închipuirea a fost transformată de Tehnologia Informaticii în obiecte palpabile,
care emană apetit mercantil, conduse și stocate, în mod
ciudat, misterios, de un spirit invizibil, inodor, care bântuie și pulsează undeva în/din cosmos, un punct în care
e stocată memoria a miliarde de inși. Da, despre bipezi
este vorba.
A fost nevoie de Marea Revoluție din Decembrie
pentru ca România să devină un câmp (cu munți, dealuri, șesuri, ape, mări) deschis, mănos, grădina Maicii
Domnului, din care, încet, cu treabă bună, pe rând fiecare, să ia după mintea, voința, imaginația și puterea
sa, câte i-au fost date de soartă. Se vede treaba că toți
cei rapizi la judecată și-au propus să facă istorie. Autohtonă, da. Niciunul nu a dorit și nu dorește să rămână
o amintire. Astfel, astăzi, dacă privești retrospectiv în tabloul România, constați o descriere de clișeu, potrivită
oricărei împrejurări:
Scriind în 1990 despre „starea dezastroasă a economiei naționale”, având în vedere situația în care se
afla o întreagă națiune, timorată de frigul din case, de
întreruperile dese de curent electric, de regim „rațional”
de alimentare, cu nesfârșite cozi la distribuire a mărfurilor (consecință, între altele, a nesăbuitei dorințe a Con-
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Clubul Academia Ecvestră de la Mogoșoaia, Hipodromul de la Pitești sunt doar o parte a marilor realizări,
a întemeierilor care aparțin eroului din paginile cărții.
Faptul că Ioan este și profesor colaborator la două
facultăți de zootehnie, că implicit într-o astfel de afacere
nu puteau lipsi tranzacțiile în imobiliare (nu de orice natură), în domeniul sportului și mass-media, care presupun investiții serioase în rețele și de întreținere. Acestea
nu doar aparent fac parte din noblețea unei munci dedicate frumosului.
În activitatea tranzacțiilor economice și financiare, a
susținerii unei întreprinderi dificile din multe puncte de
vedere (dacă luăm seamă la domeniul zootehnic), cei
care se implică cu seriozitate sunt foarte puțini. Însă
tentația este mare și are multe căi de „atac”. În jurul unui
afacerist (să nu uităm că în limba română termenul are
și sens peiorativ) imediat se grupează persoane diverse, unele foarte interesate. Unele dublate de bune
intenții, altele mai puțin dotate și secundate de morală,
de putere de opinie oglindită și în tăria de caracter. Ioan
are și întreține multe prietenii. Dar care ins de ținută și
educație aleasă nu se bucură de o companie pe măsură. Doar că în acest roman relațiile financiare și economice nu sunt amestecate cu relațiile interpersonale,
cu legăturile de prietenie și cele intime. Când grupul de
prieteni ai lui Ioan Brâncoveanu alunecă în escapade
turistice (prin Austria, în inima munților, să zicem) în
discuțiile lor, mereu vesele și pline de umor, care mustesc de ironii metaforice, aluziv/inteligente, calambururi,
rocade lingvistice, nu se face niciodată trimitere la preocupările profesionale, la relațiile publice manageriale ale
vreunuia dintre ei. Locul încercării de a porni și lega o
nouă „linie de dezvoltare” în cine știe care domeniu este
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luat de bășcălia amicală, de observații „la finețe”, reciproce una ca alta, care nu pot să producă decât râsete
și bună dispoziție.
Dincolo de acestea, prezența feminină este aleasă
și înțelept așezată în paginile cărții. Miruna, Elena, avocata Alice. Atunci când Ioan ajunge la necazuri, crunt
de grave, fiind actantul involuntar al unui șir de procese,
declanșate în mai multe dosare penale din cauza unor
„prieteni” care au uitat de unde au plecat și de sprijinul
primit cândva, Alice îi spune oarecum protector:
„...Așa-s legile în justiție... Mergeți și vă faceți afacerile,
concursurile, creșteți caii și bucurați-vă de viață”.
Perspectiva condamnării se conturează treptat. În
dosarul cu proiectele „Leonardo da Vinci” care vizează
concursurile internaționale de echitație, cursele de cai,
Ioan este condamnat la patru ani de închisoare cu suspendare. Al doilea dosar are la bază încercări de accesare finanțări SAPARD, unde a întocmit și înaintat doar
cereri de eligibilitate. Însă procurorul insistă pe
infracțiunea ca tentativă de deturnare de fonduri europene. Povara purtării în inimă a unei atare nedreptăți,
de-o evidență scandaloasă este provocatoare. Posibilul
convertit în imposibilitatea de apărare la bară stârnește
reacții contradictorii și în rândul amicilor săi. Dar oricât
de amici ar fi și unii, și alții, nu au posibilitatea să intervină, să-l sprijine. Găina de obicei cotcodăcește doar
ca să se facă auzit cântatul cocoșului... Va reuși să
scape din aceste clinciuri eroul Ioan Brâncoveanu?
Răspunsul la această întrebare este și simplu, este și
dificil. De aceea romanul Povara condamnării nu pe
puține pagini are irizări de politizare a stărilor și relațiilor
om-stat, ceea ce dă cărții un bun tonus literar de perspectivă.

RECUPERAREA VALORILOR
PIERDUTE TEMPORAL ȘI TEMPORAR
Titlul* ales de scriitorul Valentin Popa are o bună
rezonanță. Pentru necunoscători, dar orgolioși, pe
drept, de localismul genial interbelic, cartea aceasta
poate fi atrăgătoare, chemând spontan la lectură. Pen-

Valentin Popa, Eliade și brăilenii (studiu de geografie culturală), Muzeul Brăilei „Carol I”, Editura Istros, Brăila, 2018.
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tru inițiați, seamănă cu o vrajă din care pot ieși fastuoase și complicate descoperiri ideatice.
Coloana de marmură în jurul căreia gravitează o
serie de personalități de excepție din domeniul culturii,
artelor, filosofiei și religiilor este, evident, Mircea Eliade.
Cadrul în care se comentează relația magistru-discipol
adună, ca într-o expoziție, biografia, anii de formare,
223

prieteniile și adversitățile, opera antumă și postumă,
elogiile și polemicile dure. „Perspectiva de analiză propusă în acest volum a fost posibilă grație faptului că
Brăila a reprezentat prin particularitățile specifice (mediul economic solid, multiculturalitatea girată de
prezența mozaicului etnic, un învățământ performant) o
adevărată pepinieră de spirite dintre cele mai remarcabile pentru cultura națională – și nu numai – cu care Mircea Eliade a relaționat într-un fel sau altul (colaborare,
prietenie, neînțelegere, adversitate” (p. 5).
Valentin Popa insistă, cu argumente precise, asupra
faptului că „personajele acestei cărți au fost nu doar în
anturajul lui Mircea Eliade, ci și în cel al lui Nae Ionescu”
(pp. 7-8). „Eliade, Vâlsan și Dumitriu i-au audiat și ei
prelegerile. Cât privește pe Anton Dumitriu, cel care a
scris articole defăimătoare nu doar despre Mircea
Eliade, ci și despre Nae Ionescu, se știe că i-a fost student și i-a urmărit câteva prelegeri, deși a mărturisit ulterior că nu agrea modul de predare al celebrului
profesor” (id.).
Autorul se exprimă cu prudență știind că anumite
personaje din carte au avut atingere cu naționalismul
românesc în varianta „Arhanghelul Mihail” și vreme de
aproape 50 de ani au fost marginalizate, martirizate
(Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Vasile Băncilă,
Mihail Polihroniade), urmărite de Securitate și slujbașii
ei chiar și dincolo de hotarele țării, în exil (Mircea Eliade,
Emil Cioran și alții). Suntem în fața unor destine tragice/dramatice ca într-un roman al groazei și al infernului dantesc, al „Academiei de sub pământ”. Mizând pe
ideea dobândirii libertății și a unui climat democratic,
după 1989, adevărurile pot fi rostite fără teamă, iar operele, interzise cândva, editate și reeditate. Astfel, Brăila
și neamul românesc au început recuperarea valorilor
spirituale pierdute ori risipite în lume.
Valentin Popa condiționează un astfel de flux cultural
și spiritual de existența libertății de gândire și exprimare,
valabil doar în context volițional și fără opreliști. „Dacă
am trăi într-un climat nedemocratic, de suprimare a
libertății de expresie, ar trebui probabil să evităm astfel
de teme” (p. 8). Cartea Eliade și brăilenii poate să fie,
pentru generațiile recente și cele din viitor, un motiv de
glorie și exemplaritate. Se insistă asupra ideii de personaj, se creează o structură romanescă în crescendo, cu
intrigă plurală, se schițează ori se dezvoltă o portretistică cu valoare autentică, realistă, în tonuri de negru sau
cu valoare simbolică, se includ pagini de jurnal, interviuri, cronici literare elevate, originale dialoguri pe teme
ezoterice și contribuții excelente ale românului Mihai
Vâlsan la mișcarea spirituală europeană alături de teorii
asupra antisemitismului (problema cea mai spinoasă),
pamflete otrăvite, desființatoare, informații vechi și noi
despre Nae Ionescu și discipolii săi preferați. Pe lângă
bărbați iluștri și seducători, găsim câteva siluete feminine ale timpului: Nina Mareș (prietenă cu Sebastian și
soție a lui Mircea Eliade), Cella Serghi, Cella Delavrancea-Lahovary, Elena Lupescu (Duduia), Maruca Cantacuzino-Enescu, actrița Marietta Sadova.
Substanțialul este însă dat de chestiunile politice și
filozofico-religioase, de tragediile nenumărate provo224

cate de al Doilea Război Mondial și, după încheierea
lui, de luptele pentru putere în urma instalării regimului
comunist. Sursele pe care-și construiește Valentin Popa
ineditul studiul de „geografie culturală” sunt multiple, autorul intenționând să epuizeze informațiile apărute în ultimii ani sub semnătura unor cercetători din țară și din
străinătate. Sunt menționați și consultați Dora Mezdrea,
Vasile Băncilă, Marta Petreu, Mircea Handoca, Mihai
Iovănel, Dorina Grăsoiu, istoricul Florin Țurcanu și, în
principal, cărțile semnate de Mircea Eliade și brăilenii
cu care acesta a relaționat. Scopul urmărit de exeget
este formulat astfel: „Caracterul tragic al personajelor
acestei cărți pe care le socotim reprezentative pentru
geografia culturală a Brăilei conferă, sperăm, un plus
de valoare demersului nostru, ce se dorește a fi și un
omagiu pentru spiritele locului lovite de furia istoriei”
(p. 293).
Logică și limpede, fără broderii stilistice, scrierea
este gândită în opt capitole. După ce în primul este urmărită pe larg relaţia lui Eliade cu Nae Ionescu, prilej
cu care filozoful religiilor, rememorând epoca dintre
1922 şi 1930, așază un sigiliu nepieritor asupra
contribuțiilor profesorului („Tot ce a dezbătut generația
tânără în acea vreme – experiența, aventura, ortodoxia,
autenticitatea, trăirea – își găsește rădăcinile în ideile
profesorului Nae Ionescu”, p. 25), în următorul se pune
accent pe destinul și opera lui M. Sebastian. Jurnalul
acestuia, De două mii de ani, cu prefața lui Nae Ionescu, inedit până în anul 1996, explică evoluția și etapele unei prietenii cu începutul, uzura, „spărtura tot mai
mare dintre noi” și disoluția sentimentului. Înțesat de
informații din toate direcțiile, bilanțul lui M. Sebastian cu
referire la articolele infamante din „Credința”, „Buna
Vestire”, „Porunca vremii”, la uciderea lui Zelea Codreanu și asasinatele de la Râmnicul Sărat, dar și cu
scurtele momente de respiro dă imaginea în oglindă a
crudei perioade.
O viziune tragică asupra lumii, în încleștarea celei
de-a doua conflagraţii mondiale, transpare din paralelismul celor două jurnale asupra cărora insistă autorul.
Este vorba de jurnalul lui M. Sebastian și de Jurnal portughez de Mircea Eliade.
Un aspect necunoscut și neavut în vedere de cercetătorii lui M. Eliade îl reprezintă interacțiunea savantului
cu un alt filozof brăilean, Vasile Băncilă, cunoscut în
țară mai ales prin celebra sa scriere Lucian Blaga energie românească. Biografia gânditorului fin și intransigent, capacitatea de jertfă în favoarea neamului
românesc sunt analizate pe mai multe pagini, liantul dintre cei doi fiind Nae Ionescu.
La „Cuvântul”, M. Eliade a fost coleg de redacție cu
Dumitru Panaitescu Perpessicius, originar din Brăila.
„Cel tăbăcit de suferință” s-a apropiat de universul literar
eliadesc încă de la apariția romanului Isabel și apele
diavolului. Apoi, a făcut parte din juriul care i-a acordat
premiul pentru roman al societății „Tekirghiol-Eforie”
pentru Maitreyi. Perpessicius compară acest roman cu
marile mituri erotice ale omenirii din Cântarea cântărilor,
Daphnis și Chloe, Paul și Virginia și Manon Lescaut, definindu-l ca pe o iubire „a veacului nostru, incitat de evaPRO

lector

SAECULUM 7-8/2018

dare și exotism” (p. 183).
În „expoziția” marilor figuri ale timpului acestuia tragic intră și Mihail Polihroniade, mai puțin cunoscut,
deși a făcut parte încă de la început din generația ’27.
După adeziunea la comunism, decepționat ca și alții, a
trecut la naționalismul radical și ortodox. Gazetar talentat, avocat și implicat în politică alături de mișcarea legionară, a fost trimis în lagărul din Miercurea Ciuc
alături de Nae Ionescu și Mircea Eliade. Ulterior, transferat la Râmnicul Sărat, a fost ucis, împreună cu alți legionari, din ordinul lui Carol al II-lea. Valentin Popa
identifică în gândirea lui M. Eliade și M. Polihroniade
aceleași idei filosofico-politice: mitul omului nou, sincronia vieții politice românești cu politica europeană din
acel moment, activismul politic, spiritualitatea creștină
de tip ortodox, jurnalismul ca o necesitate (prin revista
„Criterion” și ziare ca „Buna Vestire”, „Vremea” și altele).
Pe când se afla în India, M. Eliade primea de la Polihroniade informații politice și culturale din țară, precum
și invitații de colaborare la publicațiile culturale.
Citind capitolul „Adversitatea lui Anton Dumitriu” rămânem uluiți de modul în care acest brăilean devine
„detractorul cel mai fanatic al lui M. Eliade.” Țintea catedra universitară la care se manifesta discipolul cel mai
fidel al lui Nae Ionescu! Deși avea o operă importantă
și obținuse catedra universitară cu sprijinul lui P.P. Negulescu, destinul nu-i este favorabil (ca și celorlalți din
aceeași perioadă). Este aruncat în închisoare sub învinuirea de gestiune frauduloasă la Creditul Minier, fiind
eliberat în 1954.
Plin de noutăți este paragraful în care autorul pre-
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zintă teozofia și francmasoneria.
Pe astfel de subiecte, Anton Dumitriu a corespondat cu Mihai Vâlsan, coleg de liceu și de generație, iar
numele lui Vasile Lovinescu apare în mod firesc într-o
scrisoare. Polemist de înaltă clasă, Anton Dumitriu
atacă disprețul filozofiei spiritualiste față de cunoașterea
științifică, în Filosofia mirabilis, Cartea întâlnirilor admirabile, Alethéia, Homo universalis.
În ultimul capitol, este luminat chipul lui Eugen Schileru, alt brăilean apropiat de Mircea Eliade. Ca într-un
micro-roman, este înfățișată biografia acestui „metis
echilibrat” (despre care scrie fiica sa Micaela Schileru,
în Eugen Schileru: Viața lui ca o carte, Muzeul Brăilei
„Carol I”, Editura Istros, Brăila, 2016), reputat și erudit
istoric al artelor, om de stânga, antifascist, cu o bogată
activitate culturală (eseuri, recenzii, traduceri, cronici de
cinema). Și-a încheiat existența la 52 de ani. Opera
scrisă este deasupra canoanelor staliniste, iar cea
orală, „de cafenea”, este seducătoare. În finalul acestui
capitol, Valentin Popa trasează un paralelism cu care
putem fi sau nu de acord, între Eugen Schileru și Nae
Ionescu. Concluzia este fermă. Amândoi au intrat în
conflict cu regimurile totalitare (carlist și comunist), dar
și-au păstrat verticalitatea.
Români sau alogeni, nicio figură din galeria de portrete nu este una oarecare, semn că Brăila și școala ei
de odinioară au creat intelectuali, caractere puternice,
„avântate” spre glorie. Valorile pierdute, risipite temporar, se reîntorc, şi prin efortul lui Valentin Popa, de unde
au fost prădate de timpul istoric neiertător, destinal și
tragic.

ARABESCURILE DIN INTERIORUL
ARABESCURILOR

După ce a silabisit „Alfabetul oglinzilor”, demonstrând învăţătura oglindirilor întru cuvinte, Mirela Ianuş
Dinga* face un salt dincolo de timp şi timpuri (undeva
se scrie şi despre „tunelul strâmt al unor false timpuri”,
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Mirela Ianuş Dinga, Arabescuri, Baia Mare, eCreator,
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p. 6), păstrând legătura deloc primejdioasă cu mottoul
de la „Alfabetul oglinzilor” (Opera Magna, 2017), din
Boris Pasternak (bunul gust: „E tot ce-i important ca
noaptea/ Prin scăldători scurmând, vioaie,/ Sub streaşină, s-aducă steaua,/ În palmele sticlind de ploaie.”),
dar combinând oarecum aris-amazonic iubirea, sânge225

rarea a toamnă, care apare în primul text din „Alfabet…”, aceasta fiind înlocuită cu sânge prea omenesc
(„ochiul tău… purtând în sânge dreptul la izbândă…”,
p. 12; rănile se deschid la p. 68, iar un vers de la p. 69
te poate înmărmuri: „ne cerceta culoarea din sânge
trandafirul”), dar mai ales cu o tentativă reuşită de cucerire a Rugului din suflete: de la început ne întâmpină
„Arşiţa”, cu „îndreptarea” „spre rugul ce se dezmorţise”
(p. 5)… Ardere de aproape tot este poezia sa: „Învăţasem să ardem tăcut…” (p. 11), „Noi nu ne poticneam de
vâlvătaia/ ce-n carne ne săpa cărări adânci…” (p. 51),
bachelardian te gândeşti dacă poeta este semn de foc,
versuri precum „Cu hamuri de cenuşă desfrânată/ mă
dezmierdase dorul ce-l purtam/ genunchii-mi sunt răniţi
pe piatra spartă –/ dovada unei vini ce ţi-o dădeam…//
Ce iederă ce arde şi suspină/ puteam să trec din umbră
înspre hău/ să curg, smulgându-mă din rădăcină,/ ca
fulgerul topit pe corpul tău.” (p. 12), putând confirma,
chiar opusul putând fi martor, prin invocarea întregii
seve din lume, a ploilor sălbatice (p. 13), degetele arse
revenind repede în prim-plan, ca şi tălpile pe jar, trupul
ars de mâna iubitului (p. 18), fumul, scânteile, cenuşa…
Da, e un erotism subtil, care poate arde… împreunându-se cu unul războinic: „Pârjolise aripi arşiţa uitată/
mistuise sfârcul ierbilor în crâng/ şi rotind privirea vulturească spartă/ vântul ricoşase-n pietrele ce plâng.// Arşiţa dansase peste arbori goală/ şi pe pielea apei umbre
descreţise/ dezbrăcaţi în febră de cămăşi de gală/
ne-ndreptăm spre rugul ce se dezmorţise.// Şi ţipa tăcerea transpirată toată/ îngropată-n carnea clopotelor
seci/ pe cearşaful zării nici măcar o pată –/ testul castităţii eşuase-n veci.// noi pierdusem clipa…”
Premisa e clară, ca o clipă, ca un desen pe o amforă
grecească, parcă poemul e o transcriere a unei poveşti
de pe o astfel de amforă, neoclasicismul (cu accentele
neo-romantice) Mirelei Ianuş Dinga fiind seducător. De
altfel, pe parcurs, ne vom mai „lovi” de „o statuie, fără
ochi şi cu braţele arse” (unde eşti, tu, Afrodită?), vom
mai strivi „drapelul viselor deşarte” (p. 63), vom mai
aduna „resturi sacre de lance”, uitarea se va piti şi va
tace „în ulciorul dorinţei ciobit” (p. 60), vom ajunge şi la
o cetate interzisă a întâmplărilor!
Raportarea la timp este una dintre cheile cărţii, timpul lingându-şi rănile, create şi de false timpuri, dar şi
de „înfrângerile victorioase” asupra cărora se meditează
(într-o „Amuţire”), timpul este cel care zăcuse prin peşteri sumbre (p. 17), îngerii, atât de rari (p. 59), mai pot
salva şi ei doar câte ceva (chiar şi din poezie!)…
Este o gâlceavă şi cu zeii („din frunţi de zei albastre
ţâşneau către înalt/ sentinţe infinite şi gânduri ce dureau”, p. 69), mascată sub aparenţa unui proces care
nu este al maimuţelor: „pledez să-nţeleg pentru ce sunt
datoare/ să respir şi să port trupul meu spre apus/ fumul
smuls de pe ape ca o piele ce doare/ se usucă pe urma
unor paşi ce s-au dus”, unde eşti Hercule?, p. 8), curcubeul este descoperit ca fiind contrafăcut (p. 17), aşteptarea muşcăturii în somn a trandafirilor fiind antologică,
ca şi alte potriviri inspirate de cuvinte şi imagini!
Zeului Eminescu i s-ar dedica, indirect sau nu, imn
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din „Pribegie” (p. 58), autoarea exilându-se prin Italia
de ani buni, se pare: „Şi legaţi în mătasea tăcerii/ unduim ca un imn către zei/ pe cadranul de vrajă al serii/
ne gustăm din parfumul de tei.”
În câte o (altă) „Aşteptare” scriitoarea se mai întoarce şi la oglinzi: „Doar oglinda ştia să răpună/ din
imagini un dor ce-a trecut/ laţul gândului când ne sugrumă/ şi ne-ngroapă-n hotare de lut” (p. 10). La fel, în
„Uitate dimineţi” (Uitarea şi Nostalgia sunt personaje lirice importante la domnia sa), dar şi într-o „Iluzia care
sfârşeşte-n nou început aşa: „Şi stelele îşi torc lumina
sacră/ dincolo de priviri şi infinit/ noi ne rugăm oglinzilor
de parcă/ drumul în doi aicea s-a sfârşit” (p. 62). În
„Ploaie” (p. 59), reapar, „aproape oarbe”.
Exagerând ludic, nu din mucegai, ci din fantasme de
cuvinte şi iubiri poeta îşi clădeşte universul liric, labirint
gata să-şi jertfească copilul, nu numai păianjenilor uitării
din poemul „Ochiul ceasului”, ci şi spiritului unui mai
abstract Omar Khayyam: „Ulcioarele deşarte
cerşindu-ne de taine/ aşteaptă la cişmeaua cu rugile
gângave/ şi-n vălătucii putrezi de frunze şi de spaime/
ne-mpiedicăm adesea cu tălpile bolnave.” (p. 19)
Între dorinţe şi cuvinte, Mirela Ianuş Dinga desenează arabescuri pe coaja fragilă a trecerii timpului, radiografiază condiţia umană a fiinţei care vrea să creadă
în iubire, cu toate temerile, spaimele (un poem este „Încoronaţi de spaime”, p. 21), fricile („şuvoiul fricii” de la
p. 70) opunând-o (condiţia) infinitului care „iarăşi adormise nud” (p. 23)…
Ultimele versuri din carte parcă rezumă întregul joc
(secund) dintre natură, om şi Cer: „…devenim o fluturare lungă/ de mâini şi de priviri ce scotocesc/ când irişi
mor încet dorind să ajungă/ un arc perfect de curcubeu
ceresc.” Prometeica condiţie se subliniază şi ea într-un
alt final, de „Răzvrătire”: „Iar gândul l-am legat cu funii
lungi/ şi inima am strâns-o-n chingi de foc/ în asfinţitul
cu arcade lungi/ noi încălcasem regulile-n joc” (p. 66).
Învăţând deja mersul pe „nisipurile mişcătoare”
(p. 54) ale literaturii, dăltuind rugi în contratimp (doar
câteodată, p. 53), mai ales când e vorba de înzăpezire
în neputinţele şi zadarnicele chinuri ale dragostei, Mirela Ianuş Dinga pare gata pregătită de sacrificiu, dansând tangoul setei şi-al risipei, rupând armistiţii,
aruncând bumerangul dorului nebun, p. 46, gata să fie
balsam „rănii cerului pribeag” (p. 46).
La urma urmelor, poetul este doar o „pecete” a tainelor sacre, înfruntând ispitele dezertării, pedepsele, teribilismele firii, tentaţiile, senzaţiile deşertăciunii,
preschimbând cuvinte-n arabescuri, arabescuri în cuvinte, prin clepsidre care-şi pot primeni sutana (p. 43).
Da, poetul poate fi mereu „De strajă” la un anume
„cod al luminii” (pp. 38-39), care poate curge din înalt
sufocant, pentru cei care nu ştiu zborul prin ploaia care
face mătănii (p. 41), prin ploaia de lacăte sparte, alt titlu
de poem (p. 36), zborul prin interiorul bârnelor abandonate, lemn vechi, prin biserici părăsite…
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acum mă-ntreb din care parte oare,
va năvăli duşmanul ce-o să-nceapă,
să pună bir pe strălucirea-ţi nudă,
ce-mi însoţeşte marea din adâncuri?
E cineva în lume să-mi audă
deşertul glas al inimii buimace,
când bate stearpă-n goalele oblâncuri?
Nu-i nimeni, nimeni..., chiar ecoul, tace!

[e inima-mi un arbore-n furtună]

[căci doar în suflet prada e întreagă]

Prin galaxie n-au trecut tătarii,
căci doar în suflet prada e întreagă
și chiar de-ar fi lumina tot mai neagră,
o vor cânta pe struna lor citharii,
în lung popas de-aducere aminte.
Mi-aș jefui comoara ce mă arde,
de n-ar fi spectrul vorbelor ce-n hoarde,
mi-atacă gândul ce te ține minte,
grăunță mică-n ploaia nesfârșită.
Dar azi mi-usuc durerea-n albe oase,
fără de apă-n brazda răvășită
de pluguri repetate și păgâne.
Și duc povara fostelor ponoase,
zadarnic vreau ca vocea-ți să mă-ngâne.

[în ramayana dragostei deşarte]

Privirea e o pavăză nebună,
în ochiul ce respinge frumuseţea,
la ceasul când se-ngână tinereţea
cu vârstele ce-n mine se adună,
în lung priveghi iubirilor pierdute.
Mi-e gândul plin de ample orizonturi
şi-aş vrea să scriu cu mii şi mii de fonturi
că o îndemn şi îi mai zic: „hai, du-te,
găseşte-ţi locu-n marea epopee”,
acelei ce mi-a fost mereu femeie,
în Ramayana dragostei deşarte,
ca stea în cerul izvodit de minte.
...Şi iarăşi spun că totul ne desparte,
chiar dac-am sparge gheaţa din cuvinte.

[Ai fost iubire veghe la hotare]
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E ziua când se pierde amintirea
din plinul lipsei tale ce mă-neacă
şi-a dragostei ce nu mai vrea să-mi treacă,
aşa cum stânci-i dată neclintirea,
iar nu mirarea somnului de apă.
Ai fost iubire veghe la hotare;
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Ce vânzoleală-n salcia pletoasă
când norul scut se face în lumină,
iar vântul bate fără nicio vină
prin pletele-i în vara secetoasă,
ce curg spre apa din poeme france.
E inima-mi un arbore-n furtună
și e și cer, ce fulgeră și tună,
văzduh fugar purtat în vârf de lance
și pavăză statornică-n uimire.
E secetă afară, dar în minte
a mai rămas o oază de iubire
din care mă adap ca altădată.
Doar lipsa ta a mai rămas cuminte,
plângând încet de soarta ce-i fu dată.

[Aşa se pierd iubirile trecute]

Așa se pierd iubirile trecute,
ca fumul gros ducându-se în zare,
nu-mi spuie nimeni ceea ce mă doare,
că știu refrenul fetei prefăcute,
chiar de n-aș vrea un adevăr ca frate.
Dar de ce-aș vrea să neg ce-a fost odată,
povestea asta veșnic reluată?
De ce-aș întoarce iar la Eufrate
istoria din dragostea prezentă?
Și lutul ce l-am frământat în piele,
de ce l-aș vrea în ardere latentă
uitat în jar din biblice cuptoare?
N-o să le dau, că-s toate ale mele,
și-s încărcate-n infinite care.

[sub sânii tăi cu sfârcurile-n brane]

Nu am nici gând și vreo trăire-naltă,
sunt iar ce crezi că vine la-ntâmplare
și chiar hazardul iarăși, nu îmi pare,
că e ce vreau când mă opresc în haltă,
la sindrofia trupurilor arse.
Nu îmi mai știu puterea și ardoarea,
cum să preschimb în alburiu culoarea,
acelui șold ce s-a ținut de farse
sub palma mea îmbătrânită-n rele.
Iar dacă neputința mă-nconvoaie,
am gândul bun că sunt căzut din stele,
sub sânii tăi cu sfârcurile-n brane.
Mai știu că doar căldura-ți mă ostoaie
și-mi spun că toate astea nu sunt vane.
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cercări. Eu m-am gândit că ar fi bine, Domnu’ Învăţător
s-o scot astăzi pe prispă pe doamna profesoară, s-o
mai vadă puțin soarele. Eu mă duc să așez balansoarul,
să pun salteluța și apoi am să vă rog să mă ajutați s-o
duc afară. Deși m-aș descurca și de una singură, că
doamna profesoară e ușoară acum ca un fulg.
Domnu’ Învăţător a zâmbit și a încuviințat, Vera și ea
avea chipul radios iar zâmbetul îi adâncea gropițele din
obraji.
Plutea în aer o fericire tainică resimțită de cei
prezenți.
– Sunteți cu toții euforici, se auzi vocea subțirică,
parcă metalică, a Laurei. De ce oare credeți că ați învins
boala asta cu rădăcini adânci? Nici nu știți voi cât de
adânc e infiltrată boala, răul în general, nu e ușor de
pus pe fugă.
Fetița privea înainte fără țintă, cu un fel de mânie.
Ținea castronul în mână ca pe o pavăză. Ochii îi erau
neguroși și străluceau ca smoala. Toți s-au privit unul
pe altul și au înghițit în sec, drămuindu-și gestul, spre a
nu fi observat. Chiar așa, ce le venise să fie așa de euforici, de siguri pe ei? Mai aveau puțin și ar fi fost în
stare să deschidă sticla de șampanie. Până când
informația primordială a celulei se va rearanja pentru a
îndepărta de la sine procesul morții mai era drum de
parcurs. Fluxul de energie vitală încă nu avea o formă
stabilă. Toți așteptau de la Domnu’ Învăţător o frază de
încurajare, își doreau ca el să contrazică vorbele Laurei
care căzuseră între ei precum cioburile. El stăpânise
până atunci foarte bine acea situație de criză. Dar bărbatul parcă-și înghițise limba. Nu era pregătit în niciun
fel să facă față unei continuări, probabil că nu citise suficient prin cărțile lui. Simțea cum, pernele de sub fund,
îi alunecă una câte una. Până atunci își arogase rolul
principal într-o piesă cu happy end iar acum se simțea
aerian, uitase rolul, un pericol se rostogolea către dânsul și nu găsea energia necesară de-a se trage într-o
parte. Ceva ca o umbră răsărise lângă umărul Laurei
și, în bulversarea lui, nu-i găsea nici sensul, nu găsea
nicio asociație din care să țâșnească ideea cea bună,
intuiția lui intrase în vacanță. Se gândi că umbra percePRO

– Domnu’ Învăţător, iată, am ajuns să mă droghez,
a exclamat radioasă Vera, de cum a intrat bărbatul pe
ușă, arătând cu lingura către castronul cu supă. Nu știi
ce-a făcut Sonia aici, vrajă adevărată! Am să ajung să
prizez toate găinile satului și să le sorb esența!
Bărbatul a zâmbit cu blândețe. Nici nu-și mai amintea dacă o mai văzuse pe Vera așa de veselă. Nici
măcar atunci când, se presupunea, că era sănătoasă.
– Și văd că ți-ai găsit o adeptă, a răspuns Domnu’
Învăţător, arătând cu bărbia către Laura care sorbea din
supă foarte preocupată și pe chipul ei nu se putea citi
nimic. Așa se întâmplă cu cei care se droghează sunt
fericiți când reușesc să atragă în viciul lor și pe alții.
– Dacă și Domnu’ Învăţător se lasă corupt, adăuga
Sonia apărută de la bucătărie, cu obrajii ei lăptoși
rumeniți de bucurie, mai am un castronel de drog. Păcat
că dumnealui n-a fost prezent la desfacerea capacului
de la bolul de ceramică ca să și prizeze ceva înainte de
a se deda licorii. Uite, sunt aici tăiței mai mulți. Îți plac
tăițeii de casă, Domnu’ Învăţător?
Bărbatul se așeză pe un scaun, rezemă servieta de
picioarele scaunului și primi din mâinile Soniei castronelul cu supă. Într-o străfulgerare a gestului înțelese că,
va primi, de-a lungul vieții, de multe ori din mâna Soniei
castronelul de supă și un zâmbet reținut i se fixă la colțul
gurii. Se gândi la gestul acela simplu, ca o declarație de
iubire, fără vorbe doar dedicație și abur. Când ridică
ochii pe deasupra castronului de supă întâlni privirea
Laurei, nu-l privea pe el era fixata undeva în perete, exprima atâta stupefacție și recunoștință! Ciudat, se gândi
Domnu’ Învăţător, e prima oară când o văd mai umană.
Ori poate mă înșel și nu e nimic altceva decât o mască?
– Nu știu dacă lui îi plac tăițeii de casă, spuse Vera
dar mie poți să-mi mai pui, până o să mă simt plină, ce
mai, vreau să mă umplu de tăiței! Pur și simplu, nu mai
am alt ideal decât să fiu să fiu doamna profesoară, umplută cu tăiței de casă!
– Nu știu dacă e bine, doamna profesoară, spuse
Sonia, să nu încărcăm stomacul prea mult că o fi și
uitat, sărăcuțul, care-i este menirea. Până când își
amintește eu cred că e bine să nu-l punem la grele în-
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pută o fi gândul negativ al fetiței.
– Până la urmă, spuse Sonia, cu vocea ei sigură,
starea bună în care se află acum doamna profesoară
s-a făcut cu voia lui Dumnezeu. Tot bunul Dumnezeu o
va dirija de acum înainte spre însănătoșire pe doamna
profesoară dacă așa o fi să fie voia sa. Noi suntem prea
mici să putem face ceva în acest sens.
Vera nu mai ceru nici măcar în glumă tăițeii de casă,
deși nu-i pierise verva, dar se simțea stingherită. Se tot
uita la Domnu’ Învăţător, aștepta de la el marea cu
sarea. Vorbele fetiței nu făceau decât să accentueze
propriile temeri ținute până atunci sub preș.
– Eu mă duc acasă, spuse Laura și se ridică hotărâtă. Mulțumesc pentru supă.
Îl privi pe Domnu’ Învăţător cu nevinovăție prefăcută
și zbătu din gene. Ce teatru joacă fetița asta, spuse în
sinea lui, cu neplăcere, Domnu’ Învăţător, dar se strădui
să-și păstreze zâmbetul pe chip. Era clar, copila îl bulversa și se simțea derutat că nu reușea s-o citească.
Cât de simplu i se părea să citească în ochii copiilor din
clasă. Toți erau ca niște cărți deschise. Aplecă fruntea
și se ridică s-o conducă până acasă. Cu siguranță că
Savin era îngrijorat și dacă n-o fi plecat deja s-o caute
pe Laura, cu siguranță că o să-l găsească la poartă privind în susul și în josul străzii.
S-au întâlnit cu Savin pe drum. Fetița era înnegurată
la chip, poalele paltonașului se clătinau în bătaia vântului.
– Veneam către doamna Vera, a spus Savin și nu a
privit spre fetița care-și juca foarte convingător rolul de
om vinovat. I se adresa doar Învățătorului. Nu-i interzic
să meargă în vizită la doamna profesoară sau să
meargă oriunde ar avea ea chef dar să-mi spună, să nu
stau cu grijă. Era o deviere de cinci minute, exact cinci
minute, să treacă pe acasă, să-mi spună ce are de
gând și apoi să meargă la doamna profesoară sau
oriunde poftește.
– Ai dreptate, a încuviințat Domnu’ Învăţător. Te
înțeleg perfect. Laura, i s-a adresat el copilei avem o
problemă, o problemă de disciplină. Dar Laura nu-și ridica spre el privirea, o fixase pe un nasture de la haina
lui iar chipul îi era așa de palid de parcă dintr-un moment în altul urma să se prăbușească. O clipă s-a gândit s-o apuce de braț dar mai apoi și-a zis că fetița și-a
compus o altă mască. Așa că, i s-a adresat colegului
său: N-o să se mai repete. Laura o să treacă mai întâi
pe acasă apoi o să vină la doamna profesoară. De altfel, să sperăm că o vei vizita și tu pe colega noastră,
acum să și-a mai revenit. Astăzi, după atâta vreme,
Sonia o s-o scoată la soare, în balansoar.
S-au despărțit cu o strângere de mână apoi Domnu’
Învăţător a rămas pe loc să-l privească pe Savin cum
se îndepărta de mână cu Laura. Fata nu prezenta nici
urmă de slăbiciune, țopăia ca o pasăre, mulțumită că
scăpase ușor de consecințele faptei sale. Știa ea de ce
îl rugase pe învățător s-o conducă acasă. Dacă se
ducea singură spre casă reîntâlnirea cu unchiul ei nu ar
mai fi luat o tentă emoțional-educativa ci una doar
emoțională. Și nu ar fi vrut să vadă din nou lacrimi în
ochii unchiului său. El chiar se străduia să-i creeze bune
condiții deși suferea mult după soția lui moartă în
același accident în care muriseră și părinții Laurei. Mult
își mai iubise soția, bietul ei unchi. Și tocmai datorită
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acestui mare sentiment ea nu ar fi vrut să-și supere
prea mult unchiul.
Domnu’ Învăţător s-a înseninat văzându-le pe prispă
pe Sonia și pe Vera. Sonia o instalase deja în balansoar
pe doamna profesoară, o învelise bine și era foarte
mulțumită. Bărbatul se simțea dator, după ce Laura le
stricase cheful cu previziunile ei pesimiste, să le adreseze celor două femei o încurajare, ceva, dar vorbele
parcă îi pieriseră. Lecturile care până atunci îl alimentaseră, se duseseră acum undeva spre periferie și firul
gândului său nu mai ajungea până la ele,
– Uitasem de căldura soarelui, Domnu’ Învăţător, i-a
spus Vera, clipind spre el, orbită de tăria razelor. Bună
idee a mai avut Sonia să mă scoată la soare. Credeam
că o să-mi fie frig afară, că vă văd pe toți îmbrăcați
grosuț, ca de toamnă, dar uite că, la soare, frigul se
transformă în căldură și căldura asta a soarelui chiar îți
dă viață.
Domnu’ Învăţător zâmbea, ca să nu se observe că
traversa un gol.
Pe pervazul ferestrei Vibrația Dorinței Împlinite
aștepta pleoștită. Nimeni nu mai avea nevoie de ea, încurca lumea și se încurca și pe sine. Încă nu reușise să
descifreze semnificația celor întâmplate. Puțin mai devreme, Laura o scuturase de pe umărul Soniei și voise
s-o strivească sub talpa pantofului numai că, cineva sau
ceva, o salvase de pericolul evident. Biată vibrație, decăzută până la a fi un fir de praf! Și asta în primul rând
din pricina aroganței, și în al doilea rând din pricina faptului că în sinea ei se crezuse om și își uitase obligațiile
sale. Uite, acum nu mai avea niciun chef să emită păreri, să restabilească adevăruri demult uitate. Pur și
simplu acum se lăsa în voia clipelor convinsă fiind că
cineva acolo sus are grijă de ea. Trăia acum dulcele
abandon când pur și simplu te lași în voia celui de sus
convins fiind că nu te lasă la greu.
Sonia a venit purtând cu grijă o tavă cu trei căni de
ceai. A servit-o pe Vera, apoi l-a servit pe Domnu’ Învăţător, așezat comod pe o treaptă a scării apoi s-a
așezat și ea, în celălalt capăt al treptei, cu spatele sprijinit de stâlpul prispei. Soarele făcea să pară frumoasă
chiar și grădina cu crizantemele pipernicite dar scăpate
din robia buruienilor.
– Trebuie să fac o nouă deschidere a canalelor energetice, o procedură simplă pentru ca vindecarea să-și
continue fluxul ei, îl auzi pe Domnu’ Învăţător. Laura are
și ea dreptatea ei, nu trebuie să ne culcăm pe-o ureche,
firul de bine obținut trebuie întărit. Dar uite cum se potrivesc lucrurile. Stupefiant de-a dreptul! Parcă ceva veghează ca vibrația vindecării să se mențină.
El se gândea că Vibrația Dorinței Împlinite, ascunsă
acum privirii lui din motive de neînțeles pentru el acționa
spre binele Verei. Parcă o vedea, cu o seară înainte
când îl încărcase energetic ca el să poată realiza concentrarea. La rândul ei, de pe pervazul ferestrei, redusă
la un fir de praf, Vibrația Dorinței Împlinite își dorea ca
ea să fi fost cea care a influențat în bine mersul lucrurilor. Dar știa că nu era așa. Că ea abia își revenea din
șocul produs de Laura care voise, cu rea intenție, s-o
strivească sub talpa pantofului, ca pe o insectă. Între
acel moment și apariția ei pe pervazul ferestrei se
crease un gol ce refuza să se umple. Acel ceva sau cineva, care o salvase și o adusese pe pervazul ferestrei,
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făcuse în așa fel încât acum, nu mai era vizibilă nici
pentru Laura. Mai bine! Și când se gândea că își pusese speranțele în ea! Fata asta ciudată când mi-a spus
că nu mă ajută să urc înapoi pe norul cel pufos eu am
crezut că glumește, că vrea să mă necăjească. Dar
atunci a adăugat: – Poate ne mai ești de ajutor! Și
atunci eu am înțeles că refuzul ei avea o justificare. Și
într-un fel m-am simțit privilegiată. Chiar sigur, sigur nu
știu, că în momentul acela eu mă simțeam aiurea de tot
ca fir de praf dar, așa cum mă cunosc, o unduire de orgoliu, tot am avut. Fetița asta avea o portiță deschisa
către lumea nevăzută dar se gândea că are nevoie de
ajutorul meu. Dar de aici până a mă scutura de pe umărul Soniei, ca să încerce să mă strivească, de parcă aș
fi fost un păianjen veninos, e o cale cu multe urcușuri și
coborâșuri, nu știu cine a pierdut și cine a câștigat dar,
la capătul căii eu m-am trezit salvată iar ea a pierdut puterea de-a mă vedea. Nicio faptă fără plată. Tot ce ai
săvârșit în viață ți se va întoarce, într-o formă sau alta.
Răutăți, uneltiri împotriva semenilor, toate se vor întoarce la tine sau la copii tăi și te vor copleși exact

Nina Elena Plopeanu

atunci cânt îți era lumea mai dragă și tindeai să crezi că
totul ți se cuvine. Dacă ar înțelege oamenii acest adevăr
ar fi mult mai bine de trăit pe pământ.
Pe prispă toți cei prezenți se lăsau toropiți de soare.
Domnu’ Învăţător s-a gândit că ar fi dormit și el un pic
dacă ar fi avut un balansoar comod ca al Verei. Iar
Sonia chiar a moțăit câteva minute cu ceafa sprijinită
de stâlp. Avea pe chip o dulce împăcare. Iar Vera visa
o masă strălucitoare pe care trona un vas strălucitor și
când s-a luat capacul vasului din el s-au revărsat numai
lumini colorate. Iar cineva de pe margini exclama: uite
cât e de bun! Dar apoi a apărut un nor și soarele s-a
pitit după el și imediat s-a făcut frig iar asta i-a deșteptat
pe toți. Vera era încântată la culme și de soare dar și
de vis și de întreaga zi și a exclamat:
– Cât de bine o să vă stea împreună! Mă refer la cununia voastră religioasă, desigur!
– Nici nu putea fi altfel, a replicat pe dată Domnu’ Învăţător, ca Vera, prietena mea cea mai bună, să nu
înțeleagă, dintr-o privire, că între mine și Sonia s-a născut o legătură aparte!

MOIRELE
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meu!?”.
În casă a găsit-o pe nașa, care făcea ultimele pregătiri. Se întrecuse pe sine.„Sărut mâna, nașă. Masa
arată foarte frumos. Ai pus de toate?” a întrebat privind
spre bolurile cu grâu și cu făină, spre platourile cu prăjituri și fructe. „Să nu uităm nimic! Să nu se mânie Albele!”. Femeia s-a uitat și ea încă o dată și i-a răspuns:
„Cred că n-am uitat; merinde pentru ospățul zeițelor
destinului, bani de cheltuială și tot felul de alte daruri.
A, da, și cele trei lumânări să le lumineze calea. Acum,
nu-mi mai rămâne decât să invoc ursitoarele și apoi să
plec”. Cu glas șoptit, nașa a început să rostească chemarea magică: „Sfintelor,/ Bunelor,/ Să vă aducă Dumnezeu/ Curate,/ Luminate,/ Bune ca pâinea,/ Dulci ca
mierea/ Și line ca apa”.
Bărbatul a urmărit-o un timp cu privirea, apoi a încuiat ușa. S-a uitat, nerăbdător, spre ceasul din perete. „În
scurt timp, zânele nopții vor fi aici,” și-a spus după ce
PRO

Bărbatul se îndrepta vesel spre casă. Sărbătorise cu
prietenii venirea pe lume a celui de-al treilea copil; un
băiat, de data aceasta, pe care și-l dorise încă de la
nașterea primei fetițe. Arthur, așa îl numise, puternic și
vestit ca un rege, avea să-i ducă numele mai departe.
Privea spre înalt dorind să mulțumească, dar, fără să-și
dea seama, căuta ceva. „Unde să fie Ursa Mare?”, s-a
întrebat rotindu-și privirea spre cer. După o scurtă căutare a descoperit Carul Mare. În capătul plugului, Mizar
îl sorbea din ochi pe Alcor, care îi întorcea iubirea luminând-o din plin. „Ce strălucitoare sunt stelele în noaptea
aceasta! Și luna cât este de mare, parcă niciodată nam văzut-o așa!”, s-a minunat amintindu-și legenda, pe
care le-o citise fetelor într-o seară, în care se povestea
cum Zeus, împins de gelozia Herei, își transformase
una dintre iubite în urs și o așezase pe cer. „Oare ce
fac ursitoarele? Cred că stau la sfat. Tare mult mi-aș
dori să aud ce vorbesc, ce soartă îi hărăzesc fiului
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s-a asigurat că mama, pruncul și cele două fetițe dormeau. Nu avea astâmpăr. Se învârtea de colo-acolo,
neștiind ce să mai facă. „Ce-ar fi să mă ascund în spatele draperiei? Nu cred să mă vadă cineva.”
Ceasul bătea de miezul nopții. Cele trei ursitoare
tocmai vorbeau despre un făt care plângea în pântecul
mamei sale pentru că aceasta nu-l dorea. „Trebuie să
facem ceva să se nască” a spus cea mai mare dintre
ele care, după ce și-a luat furca, caierul de lână și fusul,
le-a îndemnat și pe celelalte să se grăbească. „Haideți,
surioarelor, avem treabă!”
Născute de când lumea, în rochii albe ca neaua, cu
poalele împodobite cu fluturi și flori de aur, fiicele nopții
păreau trei adolescente tăcute, cu priviri grave, dar pline
de toane. Nimeni nu trebuia să le supere, mai ales,
atunci când aveau de deschis cartea sorții.
Armăsarii norilor și-au scuturat aripile de foc și le-au
lăsat în fața ușii închise. Moirele s-au privit mânioase.
Din ochii lor au țâșnit fulgere cu cozi de șerpi veninoși.
Au chemat stelele zburătoare aducătoare de nenoroc.
Pământ Negru și Pământ Galben, bucuroase că în
sfârșit pot fi de folos, au împrăștiat vânt turbat și apă
tulbure. Ursitoarea cea mare a început să toarcă din caierul de lână fir negru și aspru. Mijlocia depăna cântec
trist, dându-i în dar nou născutului osteneală și trudă. A
treia, ținând în mâna tremurândă foarfeca, a tăiat firul
vieții mult prea scurt.
De după draperie, bărbatul privea cu uimire. Glasul
primei ursitori s-a auzit ca venind de undeva de departe:
„Copilul nu va trăi decât șapte ani. Își va găsi moartea
în fântâna din curtea casei”. Tatăl a ieșit furios la vedere
și, cu durerea părintelui înfrânt, le-a alungat pe cele trei.
„Duceți-vă de unde ați venit, ielelor. O să mă gândesc,
o să cercetez și o să vă schimb ursita.”

Vrancea literară

Pruncul a crescut, ocrotit de părinți și surori, iar cei
șapte ani ursiți au trecut în zbor ca șapte zile fericite.
Îngrijorat de ursita copilului, tatăl s-a hotărât să astupe
fântâna cu un capac mare și greu ce nu putea fi urnit
din loc. A început să întrebe în stânga, în dreapta, pe
pământ și prin cărți, doar va afla leacul prin care să-și
poată salva fiul. A mers la preot. „Ajută-mă părinte”, l-a
implorat. „Ești mai învățat decât mine. Cum pot să-mi
salvez singurul băiat?” Preotul, neputincios, l-a mustrat
cu vorbe biblice: „Tu ești oare acela care scoți zodiacul
la vremea lui și tu ești oare acela care mânii Ursa Mare
cu Puii ei? Cunoști tu pravila cerului? Știi tu oare cum
se deslușește scriptura lor pe pământ?”. Negăsind sprijin s-a îndreptat spre astrolog. În loc să-l ajute acesta
i-a vorbit despre Zenit și Nadir, despre strălucirea lui Sirius și a lui Nunki și despre Centura lui Orion. Tatăl a
mers la ghicitorul în stele și i-a cerut să facă ceva să-i
protejeze fiul iubit. „Ajută-mă, îți dau tot ce am”. „E mai
presus de mine ce-mi ceri. Încearcă și la vraci”. Timpul
trecea. Cei șapte ani hărăziți erau aproape pe sfârșite.
Își privea fiul cu disperare cum îmbrățișa fântâna și încerca să dea la o parte capacul. Își îndrepta ochii
obosiți, în fiecare seară, spre oiștea Carului Mare.
„Alcor, te rog, înduplecă-ți stăpânele. Dau viața mea în
schimbul vieții lui Arthur.” Cărăușul nu dădea niciun
semn, doar lumina ce o trimitea spre Mizar pălea din
când în când. Băiatul îl ruga stăruitor „Tată, a sosit vremea. Înțeleptul din Cassiopeea mă cheamă.” Mut de
durere, bărbatul și-a luat fiul și l-a așezat pe capacul
fântânii. O ploaie de stele a început să curgă dinspre
Carul Mic. Ursidele i-au acoperit trupul cu praf aurit
împroșcând blesteme spre rudele de rang înalt. Vizitiul
s-a îndurat de sufletul celui mic și l-a purtat pe brațe
spre grădina Edenului.

PRO
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neadaptatului, sacrul subminat de profan, criza
existențială hrănită cu întrebări, scufundarea în propriile adâncuri tulburi pentru a scoate limpezimi de
vers.
Pasul oximoronic din „Logica norilor” înseamnă o
negare în existența afirmativă: „…dacă ești cu adevărat/ va trebui să te zbați din răsputeri/ să nu mai exiști”
(3) sau „Înghite-ți limba/ oasele/ sufletul/ înghite-te pe
tine însuți/întreg:/ știi doar și tu că nicio mulțime/ nu se
conține pe sine” (6). Structura logică a unei astfel de
mărturisiri lirice ține de rotund. Șarpele Ouroboros
înghițindu-și coada. Raiul e deja părăsit, antitetic drumul
spre iad, bătătorit: „Cresc buruieni în Paradis./ În Purgatoriu/ nici măcar atât!” (8).
„Bogatul cu o petală”, Paul Spirescu, aflat în echilibru precar deasupra acestei lumi, o afirmă negând-o
prin interogative consecvente, obsedat de verbele timpului contemporan a cumpăra/a vinde: „Doamne, Dumnezeul meu/ ce ai tu împotriva florilor?” (10) sau
„Ceasornicele vând cocaină/ Cerului./ Nu cine vinde
este vinovat,/ cine cumpără./ Cine cumpără?” (11) și
iar: „Cine cumpără?/ Norii: noi nu/ Doamne!/ Ceasornicele:noi nu/ Doamne!/ Atunci cine?” (12).
Paradoxal, setea de viață e tributară veșnic
morții:„Psalmul” e „al destrămării” sau „nerostit” sau „refuzat”, „sărutul” e „îndoliat”, „așteptarea” e „nevolnică”,
„rostul” e „fără de rost”, „sensul” „interzs”, „strigătul”
„clandestin”, până și Prințul Nichita (Stănescu) este „El,
adică Nimeni” (dar cu N mare!), „visul” e „ultim” sau „pe
cruce”… „Nimeni și nimic” sau „Fără de rost” completează această listă tristă a negărilor, dar nu melodramatică, ci de un dramatism sobru.
Mai toate poemele de dragoste ale cărții sunt imnuri erotico-thanatice. Dar când Cuvântul e „Domnul
PRO

Atunci când posezi o „logică a norilor”, îți poți permite
mișcându-te pe cerul Poeziei „gâlceava înțeleptului cu
lumea”, cu sine. Rememorând poeme din Metafizica
lacrimei (2000), Strigăt clandestin (2004), Domnule
Judecător (2007), Eu, adică umbra mea (2009), Natură moartă cu iluzii (2012), Paul Spirescu antologhează, în noul volum Trepte (Editura Grinta,
Cluj-Napoca, 2017), chiar treptele suirii sale în cerul
„scoborât pe pământ” (4).
Când poetul se sprijină de un filosof, și invers, drumul parcurs e al unui echilibrist pe o funie a frigului, sporind luciditatea: „dar e frig și ne cresc aripi/ ca de-un
blestem/ ca de-un blestem,/ ca de-un blestem…” (Întâiul
cântec de adormirea fluturilor). Spectatorii acestui tip
de acrobație metaforică nu interesează, deși ei urmăresc demersul cu sufletul la gură, ci precursorii, „frații
preaînecați” ai poetului, „scoborâtori din alte constelații”,
care „se îmbrâncesc prin somn și plâng și râd”. Totul
șochează, pentru că fiece pas îl dizolvă pe celălalt
într-un fel de cod al negativității. Se trece astfel la „Al
treilea cântec”: „prin porturi bântuite de galben nebunii/
inventează stele pentru rătăciți /…/ Copoii joacă zaruri
pe podea. /…/ Casele dorm peste noi și visează urât./
Așteptăm ninsoarea care să ne cearnă./ Un copil se
răstește la stele: atât…” Echilibristica nu e doar metaforică ideatic, ci și bine strunită muzical, ceea ce, din
neputință sau lene/modă, astăzi nu se mai poartă. O
notă în plus pentru acrobat.
„Aruncat pe-un colț de zbor invers /…/ rebel și singur
și sălbatic foarte/ aștept un singur gest ca să mă nasc…
” (În loc de prefață). Născut și renăscut, autorul antologiei este consecvent cu sine și cu temele predilecte, reluate și amplificate de-a lungul cărților publicate:
condiția poetului și a poeziei, optimismul bizar al
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Cuvânt”, Poezia/Poemul devin singura putere asupra morții și vieții: „Orice poem e o rană deschisă spre
cer:/ nu ajung toate ploile să o spele/ toate vânturile să
o usuce./ Uitați-vă prieteni chiar la poemul acesta/ cum
îl poartă blând pe bunul Isus/ pe drumul spre cruce./
Uitați-vă prieteni chiar la poetul acesta/ cum încetul cu
încetul/ se sufocă și moare:/ orice poem e o rană deschisă spre cer/ și un semn de-ntrebare…” (Ars poetica).
Văzul, cu deosebire poetic, e unul lăuntric, e cel
adevărat, iar profetul „e orbul desăvârșit”: „e de-ajuns
să fii orb e de-ajuns/ să dormi cu privirea întoarsă adânc
înlăuntru”. Viziunile sunt demne de Chagall și Dali: „poți
vedea priveliștile călătoare ale sângelui/ pruncul îngenuncheat în pântecul mamei sărutându-și destinul/ și lucrurile acestea atât de incolore/ că poți vedea prin ele/
ca printr-o sticlă afumată/ eclipsa sinelui care se
arată…” (Elegia zborului) sau „E mai bine să-nconjori
tot ce este cu visul/ și orbit de lumina Ființei/ să taci…
/ E mai bine să-ți torni rumeguș pe retine/ ca să poți
vedea cât mai clar/ nevăzutul din tine…” (Lecția din
Eleea), iar în „Scurtă biografie” văzul devine pedepsitor:
„zadarnic îmi port rugăciunea zălog/ că muguri de spini
îmi tot cresc pe retine”.
Pentru multul zbucium din poemele cărții, fluturele
e simbolul reîncarnării sufletului și se leagă de cuvântul
grecesc psyche, care înseamnă și suflet, și respirație,
și fluture. Omida începutului se târâie, crisalida conține
întreg potențialul latent al ființei ce își pregătește zborul.
Un drum de la umilință la înălțare. Fluturii lui Paul Spirescu sunt „complici”, țin de „copilărie” – „un vis de fericire al fluturilor” (Elegia zborului), de iubire disperată,
„dacă ridic o lumină fandând printre fluturi/ marginea
mea dinspre tine se zbate a moarte” (Marginea mea
dinspre tine) sau „Mi-e privirea bolnavă: te cunosc după
umbră./ Aripile fluturilor au înflorit pe câmpii” și iarăși:
„Și noi suntem singuri și fluturi bolnavi/ cu aripi de vânt
ne vânează” (Veghe stelară).
Pe lângă sporadicele alb, negru, „gri și mov și pal”
(Lacustră), o culoare insinuantă rămâne albastrul, rege
al solitudinii și interiorizării. El poate fi natural, dar și
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„fals”: „uite că deja oglinda începe să ne refuze chipurile/ nemaiputând nici ea să recunoască/ tot falsul din
albastru și tot albastrul din fals/ uite că deja încep să ne
moară/ trubadurii de foame” (Albastru fals). Ciudat e că
fenomenele lipsite de concretețe – norul (Stare de
veghe) seceta, dansul ielelor (Iele dansând), bolta (Poveste de dragoste), cerul (Doar atât), stelele (Pierdere
de sine), cometa (Prințul Avicenna plângând), flăcările
(Urbi et orbi) etc. au această culoare a imaterialității.
Viața, galantar al refuzurilor, e ca o masă de joc
având „cărțile măsluite”, unde „pierdem și pierdem/ fără
putința de a câștiga/ vreodată…” (Întâiul refuz). Cuvintele – „…oglinzi în care m-am admirat cu o senină
distanță” (Zicere). Poetul? „ Împopoțonez realitatea cu
nerușinare/ ca pe o fată bătrână pe care vreau cu orice
preț/ să o mărit” (Al doilea refuz). Poezia? Receptarea
ei? „…dați-mi o haină mai groasă/ domnilor temniceri/
căci altfel îmi îngheață versurile/ pe buze!” (Al treilea
refuz). Peisajele sunt flash-uri parcă din Bosch: „case
pătate de galben călătoresc prin pustiu/ cu ziduri trosnind de-un blestem/ al unor speranțe năluce./ Doamne
eu întind o lumină perpendiculară pe suflet/ să se sperie
arhanghelul de propria-mi cruce” (Peisaj transcendental). Concretețea lucrurilor și a trăirilor e contracarată
de abstract: „…Pustiul e anulat de idea pustiului/ îngerul a murit din cauza ideii de înger/ pietrele dorm cu tâmpla pe idea de piatră…” (Elegia zborului).
Ciudată și minunată ființă, poetul acesta „învins de
boli astrale”, nu pământești, care se recomandă „eu,
adică umbra mea”, al cărui „strigăt” e „clandestin”, adică
în secret, dar audibil pentru cei ce-l citesc și-l pot
desluși, despre care s-a scris rar, din păcate, fiind „singur ca o lebădă albă/ înhămată la diminețile lumii” (Apocalipsa). Sufletul lui „un crater din care curge lava/
bolnavă de-un imaginar incest”, iar trupul „numai auz și
văz și tremur /…/ numai degete de pipăit rebel” (Strigăt
clandestin). El? „Vânzător de nori pe-această stradă/ în
care numai orbii pot să vadă…” (Vânzător de nori).
Oarbă fiind, am scris aceste rânduri.
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ÎNTOARCEREA LA RĂDĂCINI

Fevronia Spirescu, Rădăcinile, Editura Fundaţia Culturală Antares, Galaţi, 2017
**
Beci, bordei în care se conservau bucatele.
***
Scutec.
*
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dracii, ce nume frumos are urâtu!”), ci şi de posesorul
lui, precum Juleandra lu Barabulă – „Fă, asta-i poreclă,
pe Juleandra o cheamă / Mi-n-do-ra. / Da, da nu mai
ştie nici ea de treaba asta”.
Viaţa oamenilor se scurge monoton, de la naştere la
moarte, fiecare „prag” fiind marcat în monografia Fevroniei Spirescu prin ce are el mai semnificativ.
Botezul „e lucru simplu, / fără multe mofturi”, e nevoie doar de „cineva / să creştineze copilul”, o lumânare
şi-un bănuţ pentru preot, eventual o pelincă***, iar faşa
pentru fete musai să fie „mai scurtuţă”, să se mărite repede.
Când ajung la vârsta măritatului, fetele „ies la
poartă”, ies şi la horă, în Ajunul Anului Nou „flăcăii umblau cu Ursu, cu Malanca, / cu măşti şi comănace / pe
la case de gospodari, cu fete de măritat”, dar măritişul
nu se face după pofta inimii lor. Unele sunt măritate de
mici, pleacă la casa socrilor în braţe cu „păpuşi din porumb cu păr de mătase, / gătite frumos / cu rochiţe de
hârtie creponată”, căci în acest univers contează bogăţia, nu vârsta ori frumuseţea mirelui. Pentru părinţii
Aglăiţei, „Vasile nu-i de lepădat şi are o / casă mare la
deal, / nu mai socotesc bucata din ţarnă, / livada cu
perje”, chiar dacă „Vasile-i cam de-o samă” cu tatăl
fetei. Costică Hoa, după care e dată Maria, e „omul de
pe cutia cu cremă”, „ştiţi voi, negru acela de la crema
de ghete. / Rânjea nişte fasole albe şi el era fundu / cazanului”.
Nunţile se fac „pe vremea perjelor, taman când prin
sat / mirosea a ţuică nouă / şi se măcina făina din grâul
de vară”, „toată uliţa învârtea la sarmale”, zestrea fetei
e dusă la casa mirelui „în căruţa plină cu velinţe şi
perne”, „druştele, / gătite / cu năframe şi mărgele” chiuie
ziceri adecvate.
Când se moare, se moare de boală, de bătrâneţe ori
de tren, precum Maria care se ducea la biserică „pe
linie”, iar când a venit trenul „haina a vrut să urce în tren
/ să ajungă mai repede la biserică”, iar „Maria a rămas
/ lângă linie, / pe linie, / pe loc”.
De cele mai multe ori, Moartea nu ţine socoteala
morţilor, ia la rând om, copil, animal, uneori din aceeaşi
familie, e „cam uitucă” şi nici nu are un grafic, un răboj.
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O „jucărie de cuvinte” ne propune Fevronia Spirescu*, un fel de La Lilieci din celălalt capăt al ţării – o
monografie lirică a unui sat nenumit, dar bănuit a fi din
Moldova de nord – acolo unde autoarea îşi are rădăcinile.
E satul românesc surprins la câţiva ani după cel
de-al Doilea Război, a cărui amintire e proaspătă şi urmările-s vizibile: Betegaru „avea un picior de lemn: / îl
primise odată cu locul de casă / şi-o decoraţie”, calul
„Roibu era veteran de război”, mătuşa Mărioara fuma
numai „Mărăşeşti fără filtru, / în amintirea flăcăilor
care-au iubit-o, / în tinereţe, / şi-au plecat cu frontu”, Ion
are în curte un „zămnic”** „într-o groapă gata făcută / de
un obuz sănătos, rusesc”. Pe ţarină copiii dau câteodată peste „rămăşiţele războiului: / obuze, porcuşoare
dolofane, / peste tot” – cu care se joacă precum cu o
minge, dar porcuşorii fac victime…
E perioada grea de după război, e scumpete, oamenii n-au de niciunele, unii n-au chibrituri ori gaz, pentru
a aprinde focul în vatră se împrumută de jăratic. Copiii
celor mai înstăriţi ies la poartă „cu pâinea cu untură, /
cu turte cu magiun, cu plăcinte”, celor mai săraci le face
mama câte o plăcintă fără „zăhărel”. Mărgărinta lui Betegaru, rămasă văduvă, umblă prin sat după mâncare,
„de ici o lingură de borş, de acolo o cană cu lapte / mai
încolo o prună, un păpuşoi fiert, / o bucată de mămăligă
prăjită pe plită / cu o pătlăgică roşie. / Toate erau bune,
numai bune de sărate / şi-avea şi cu cine sta de vorbă”.
Statul de vorbă e o îndeletnicire de bază, un fel de
radio-şanţ unde vin şi de unde pleacă veştile, singura
sursă de informaţii fiind memoria câte unei sătence.
Oamenii sunt cunoscuţi după porecle, numele real
e adesea uitat nu doar de colectivitate – „lumea a uitat
cum îl chema, / erau ai lui Gurlui / şi gurluiu e gura urciorului” din care Ion tot cerea să bea, ori Costică Hoa,
pe numele ştiut de sat, Angheluţă pe numele din acte
(„Cine-i fa Costică Angheluţă? / Costică Hoa. / Bătu-l-ar
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Tocmai de aceea, poate fi păcălită, Didina lu Guzu „şi-a
schimbat locu, i-a pierdut urma moartea!” Fiind „cam
netoată”, „ca să nu zic că era cam proastă de-a binelea”, e amăgită, înşelată – copilul bolnav „îl dădeau de
suflet, îl vindeau pe fereastră”, îi schimbă numele, iar
băieţilor li se pune cercel în ureche „să creadă moartea
că-i fată”.
Fiindcă „noaptea-i lungă la priveghi”, se face „cu
sfoara”, „se scula mortul în capul oaselor, / de cădeau
muierile pe jos”, se bea ţuică „cu chiper”, se mănâncă
o sarma cu „ciuşcă”…
Pentru praznic se pregătesc sarmale, bine e însă ca
mortul să nu moară „în post”, „că sarmale de crupe / am
tot mâncat o viaţă”. Dacă nu e post, „fierbeau ţuica, sarmalele şi borşu cu carne / de porc”.
„După înmormântare şi-atâta frig”, straşnic alungat
cu „ţuica cu chiper”, unul cântă la trişcă, altul bate
într-un fund de căldare, în fine, fiica moartei porneşte
hora „până-n uliţă”, dacă ar fi fost cimitirul mai aproape
„s-ar fi / sculat şi ea / să joace la-nmormântarea ei”.
Oamenii-s înţelegători, chiar şi cei din cimitir – morţii
se „strâng” „pentru altul”, să-i facă loc, oasele celor răposaţi mai de mult sunt adunate într-un săculeţ şi depuse la picioarele nou-venitului care „şi el s-o strânge
mai încolo pentru altul / şi tot aşa”. Desigur, „dacă nu
s-o schimba şi pe-aici lumea, / umblând cu gura căscată
/ după mai mult spaţiu”!
De regulă, moartea dezleagă gura satului, femeile
îşi amintesc întâmplări din viaţa celui plecat dincolo, şi
e suficient să se apuce firul de un capăt, ca să pornească deşirarea întregului ghem, cum procedează, de
pildă, Ioana şi Tinca la moartea Mariei, pe care „o bătea

cărțile Vrancei

Costică în fiecare zi”, bărbat urât, dar care lucra la SMT
şi venea acasă „cu pâne în servietă”… şi câte altele nu
se mai spun despre el!
Nu doar moartea este prilej de bârfă, la loc de cinste
se află poveştile amoroase, cu femei ce-şi „fac de cap”,
precum Floarea lui Gaf – care „e iubăreaţă, foc!”, meteahnă pentru care sătencele au şi-o explicaţie: „a semănat şi a udat mă-sa busuioc cu gura / şi i l-a pus la
brâu, la-ndemână” şi „a scăldat-o-n lapte cald cu liliac
îndoit”. Nimic neobişnuit în această lume plină de eresuri!
În Ajun, fetele fac „pe ursită” spre a-şi vedea alesul
– descântă „la pârâu”, „făceau cu ulcica, la gura cuptorului”, ori „cu perna descântată”, altele cu oglinda, cu
„apă sfinţită, / ne-ncepută”. Le ajută şi babele, Rusandra
„zăpăceşte şi-un şomoiog / de busuioc, / în caldare”,
fiind ele mai experimentate!
Bolile se tratează şi cu leacuri – „fă-i o prişniţă cu rachiu şi mămăligă / caldă”, dar şi cu descântece, ineficiente însă dacă sunt rostite de un nepriceput („n-avea
ea prea multă glagorie”) „că aprinderea la plămâni nu
voia să ştie / de descântecele Mărgărintei lui Betegaru
/ care nici nu se pricepea la aşa lucruri / serioase”.
Fericită îmbinare între text şi desen (inspiratele viniete ce premerg fiecare poem fiind realizate de Fevronia Spirescu), Rădăcinile închinate locurilor natale, dar
mai ales oamenilor care i-au „modelat mintea şi sufletul”
(după cum citim pe coperta a patra) sunt, dincolo de bucuria lecturii, un îndemn de întoarcere la rădăcini – un
memento necesar fiecăruia dintre noi şi un prilej de
omagiere a celor ce-au fost şi nu mai sunt.
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Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR

– Stimate domnule Virgil Diaconu, purtăm această
discuţie într-un an cu o dublă aniversare: la începutul
lui, în ianuarie adică, s-au făcut 15 ani de când revista
pe care o conduceţi s-a ivit pe piaţa revistelor culturale.
Acum, la finele anului, mai exact pe 28 noiembrie, aţi
trecut pragul unei vârste rotunde. Urându-vă – revistei
şi dumneavoastră – ani mulţi de viaţă, permiteţi-mi să
pornim morişca întrebărilor!
Nu-mi pot reprima imboldul de a începe cu o curiozitate: câtă cafea se bea în redacţia Cafenelei literare?
Sau, altfel spus, de câtă cafea e nevoie pentru realizarea unui număr?
– Ținând cont că la un
număr de revistă lucrează
mai mulți băutori de cafea,
să fiți sigură că dăm peste
cap mai multe ibrice...
– Şi totuşi: „În seara
aceasta, în loc de cafea, /
voi gusta câteva fructe secrete. / Voi da năvală la
zmeură. / Voi mânca zmeură cu zmeur cu tot, / cu pădure cu tot!” (Fructe secrete). Dar acestea sunt nişte
minunate versuri de dragoste, iar noi trebuie să intrăm
în jungla presei literare! Deci, după acest scurt ocol poetic, să ajungem la cestiune! Ştiu că după 1989 la Piteşti
s-a dus o adevărată bătălie pentru reînnoirea / reactivarea / înfiinţarea unor publicaţii culturale – sunt anii,
deceniul, mai bine zis, când se fac şi se desfac redacţii,
se schimbă denumiri, se înfruntă orgolii, apar şi dispar
reviste. V-aţi aflat în prima linie. În acest context a apărut Cafeneaua literară. Pe scurt: de ce, cine, când,
cum? Cu ce program? Şi de ce cu acest nume?
– În 2003 se împlineau deja vreo șapte ani de când
în județul Argeș nu mai era nicio revistă literară, pentru
că nu se mai bătuse nimeni pentru asta. Atunci am
inițiat o campanie în presă legată de necesitate înființării
unei reviste și, lucrând la Centrul Cultural Pitești, am
avut norocul ca, după oarece dispute și trădări ale unor
scriitori și ne-scriitori, Primăria să aprobe înființarea re236

vistei Cafeneaua literară. Revista aparține, așadar,
Centrului Cultural și este plătită de el. Centrul, la rândul
său, este o instituție a Primăriei Municipiului Pitești.
Numele noii reviste a vrut să fie unul relaxat, elegant,
neîndatorat geografiei sau istoriei. Mulți scriitori au apreciat acest nume. Dar și calitatea revistei. În ceea ce
privește programul, am vrut să promovăm atât scriitori
de aici, cât și scriitori de aiurea, firește că scriitori cât
mai buni. În fond, calitatea unei reviste este dată de valoarea semnăturilor tuturor celor care semnează în ea.
– Dacă e să faceţi un bilanţ al celor 15 ani de apariţie, ce aţi spune cititorilor noştri?
– Le-aș spune să nu își piardă încrederea în literatură și să solicite revista, pentru că ea este gratis…
Centrul Cultural le face acest
cadou…
– Să lărgim puţin cadrul! Cum
aţi caracteriza peisajul publicisticii
culturale actuale?
– Peisajul publicisticii culturale
românești se constituie din mai
bine de o sută de titluri, iar dintre acestea vreo 20 sunt
cu adevărat de ținută. Cred că și revista dvs. se află
printre ele. Cred, în schimb, că revistele stau mai prost
cu difuzarea.
– Dar pentru viitor puteţi previziona ceva? Vor mai
rezista: 1.revistele culturale; 2. revistele pe hârtie?
– Noi, cei care de mici am alergat prin anticariate și
librării, care eram abonați la biblioteca școlii și la cea
județeană, vom trăi până la capăt din cartea și revista
pe hârtie. Eu și acum mai pipăi, mai miros și admir calitatea de obiect tipografic a cărților și a revistelor, iar la
Cafeneaua literară mă îngrijesc și de condiția ei grafică.
Apoi, netul, deși este o înlesnite formidabilă pentru informare, pe net/PC nu poți citi totuși o carte de la cap
la coadă, pentru că ochii nu rezistă prea mult luminii
monitorului. Curios, acum răspund la interviul dvs. chiar
pe calculator… Dar în general scriu „de mână” cu pixul
pe hârtie… Viitorul? Deja avem copii/tineri cocoșați de
telefoanele celulare și de calculatoare și subjugați efectiv de programele lor. Organizația Mondială a Sănătății
PRO
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(OMS) a declarat dependența de celulare și calculatoare o boală psihică. Această dependență este de
aceeași factură cu dependența de alcool sau droguri. E
bine să folosim noi uneltele, excelente, pe care le-am
născocit, nu să ne folosească ele pe noi.
– Revenind la revista al cărei director sunteţi, prezentaţi-ne, rogu-vă, echipa de cafegii! Cum vă alegeţi
colaboratorii? Sau colaboratorii vă aleg pe dvs.? Dar cititorii?
– Băutorii de cafea ai revistei sunt poeții Florian
Stanciu, Denisa Popescu, Liliana Rus, Lucian Costache, redactori, Marian Barbu, critic literar, pictorul Ion
Pantilie, Simona Fusaru, tehnoredactor, Ioana Naciu,
culegere text, Lucian Pârvulescu, corector, poeta Elisabeta Boțan, din Spania, colaborator.
– În jurul revistei, ce activităţi culturale desfăşuraţi –
cenaclu, festivaluri, premii…?
– Conduc Clubul Cafeneaua literară, în care discutăm și citim poezie. Fiecare recital se află pe site-ul
Centrului Cultural Pitești. Apoi, Centrul organizează lansări de carte, portrete de scriitori, colocvii, expoziții de
pictură, concerte de muzică și poezie ș.a. Anual, revista
organizează „Concursul Național de Poezie pentru tineri, Leoaică tânără, iubirea…” Până acum doi ani am
acordat „Premiile Cafeneaua literară”.
– Scriaţi într-o poezie (Occident) cam aşa: „Acum
trebuie să trec strada atent, / să nu dau nas în nas cu
Puterea. Şi dacă dau, / să refuz politicos invitaţia ei la
dans”. Aţi fost vreodată invitat la dans?
– Nici puterea nu m-a invitat la dans, nici eu nu
m-am băgat în față ca să fiu invitat. Altfel, eu sunt poetul
acestui veac. Tricolorul meu este scris noaptea, în Piața
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Victoriei, de celularele tinerilor demonstranți, dacă nu
chiar de celulele lor luminoase.
– Am fost tentată mai la început să vă întreb, am
amânat, dar n-am renunţat, deci vă întreb acum: cum
se descurcă un poet, ce uneori stă „de vorbă cu gâzele
care ies din pământ / Şi cu suratele furnici”, iar alteori
locuieşte „într-un ceasornic”, în jungla de care vorbeam
mai devreme?
– Poetul scrie atât o poezie în care se arată încântat
de minunea lumii, adică a lumii create de Domnul, la
înălțimea căreia nu ne prea ridicăm, cât și o poezie manifest, în care critică politikia, democratura în care
trăim… Lumea în care trăim este plină de frumusețe și
de nefrumusețe, de lumină și întuneric, iar poetul nu se
poate face că nu vede lumea în care își face veacul.
– Înainte de a vă mulţumi pentru amabilitatea cu
care aţi răspuns întrebărilor noastre, mai permiteţi-mi
una!
Îmi amintesc răspunsul domniei voastre dintr-un interviu: „Eu nu am pasiuni. Eu am destin.” Vreau să profit
de ocazia acestei convorbiri şi să vă întreb: care este
destinul dvs., domnule Virgil Diaconu? Să fie cel dintr-o
altă poezie (Întunericul): „Eu înfloresc cireşul, dau glas
zăpăcitelor vrăbii. / Fac totul ca să n-o ia lumea la
vale, / să nu se ducă totul de râpă” – sublinierea îmi
aparţine?
– Iată că ați găsit răspunsul destinal... În general,
poetul are sentimentul nesfârșirii unei clipe de
frumusețe și încearcă să le dăruiască și celorlalți acest
sentiment.
Pitești, 25 octombrie 2018

Passionaria Stoicescu

„CRONICILE DIN HARAGAULI”

PRO

La Tbilisi
„Călătoare”, ca titlul unei cărți ale ei de poeme, Zaira
Samharadze a văzut multe tărâmuri, dar a fost și a
rămas prinsă cu adevărat între două: Georgia și România. Între țara ei de baștină și cea de adopție, România,
unde pașii iubirii de-o viață pentru regretatul și neasemuitul ei soț, filologul de marcă Alexandru Calciu, cu
care a trăit peste jumătate de veac, s-au țesut punți traiSAECULUM 7-8/2018

nice și de neuitat. „Drumul în depărtări mi s-a-necat/
Ce-am luat?/ Pământul georgian care curge prin mine,/
Aerul pe care-l port în chip de suflet?/ Și cuvintele către
dărnicia copilăriei”, scria poeta cu sinceritate, în România, tânjind după Georgia, iar acum, stabilită definitiv în
Georgia, după România.
Ca să-i ostoiesc puțin dorul de prieteni și de toate
cele românești, i-am făcut o vizită la Tbilisi și la Kroli, la
237

Ţinutul Haragauli
casa părintească din munți, în ținutul Haragauli. Bucuria
revederii cu ea și cu sora ei, Marina, reazem prețios fără
de care i-ar fi greu să se descurce la anii ei cei mulți,
frumoși și zbuciumați, a fost cu treceri de la lacrimi la
zâmbete, de la povești la reculegere. În Tbilisi, pe
strada ei luminată de sferele roșii ale rodiilor pe care
le-am văzut pentru prima dată crescând într-un copac,
lumea era calmă și prietenoasă. În noul ei cămin aranjat
cu gust și artă, așa cum fusese și casa primitoare din
România, aceleași icoane și tablouri deosebite,
aceleași flori pe mica terasă, aceeași curățenie și ordine
păstrate cu strictețe de ea și de sora ocrotitoare, mai
mică decât Zaira cu 16 ani și alintată „Gogo” – „fetițo”.
Drumul în marele oraș l-am făcut rar, dar mi-au atras
atenția în mod deosebit surâsul blând al oamenilor,
mulțimea de culori, râul Kura, pe malurile căruia este
așezat Tbilisi-ul. Cu o primă atestare documentară în
secolul IV e.n., orașul actual e unul modern, înglobând
în el și orașul vechi și edificiile contemporane. De aici
aerul boem, casele cu balcoane vechi, multicolore (precum aceea în care s-a născut Zaira și pe care am vizitat-o, copleșită de amintirile ei din copilărie), bisericile,
barurile și cafenelele, toate înecate într-o lumină calmă,
ajutând vechiul și noul să se întrepătrundă. Chiar dacă
renovarea era în plină forță, ea nu afecta prea mult traficul. Pe jos sau cu taxiul, am admirat copaci și plante
crescând în România doar la grădina botanică, aici
aflându-se în mediul lor natural cu climă subtropicală:
chiparoși, mimoze, rodieri, măslini, gunabi, al cărui fruct,
amintind la gust și formă un mic măr combinat cu
corcodușa, l-am mâncat întâia oară în viață, multele
parcuri coexistând cu pieţe vechi, Catedrala Sameba,
a treia cea mai înaltă catedrală ortodoxă din lume, îmbinând arhitectura tradițională cu detaliul bizantin, toate
mi-au hrănit ochii și sufletul, deslușind-o încă o dată prin
splendoarea și bunătatea lor pe prietena mea georgiancă, Zaira.
238

La Kroli
Părinții și străbunii Zairei au fost munteni, trăitori în
zona muntoasă a Georgiei, din ținutul Imereti, aproape
de Caucaz. Tot acolo am descoperit și micul orășel Haragauli, cu oameni mândri, frumoși la suflet și chip,
dând un procent însemnat de intelectuali georgieni contemporani. Și cum n-ar fi fost așa, când aerul zărilor e
curat, limpezit de ape repezi, de păduri de castani și
corni, de aluni și nuci, de adierea vântului, care nu stă
o clipă? „Kroli”, numele satului de pe vârful muntelui
unde există minunata casă a Zairei, moștenită de la
părinți, asta și înseamnă în georgiană – „adiere”.
O casă de țară, numită impropriu așa, pentru că
acolo, pe piscul înverzit, ultima așezare de pe creasta
muntelui, unde străjuiește un tei de câteva sute de ani,
ale cărui „rădăcini luminează în verde” (așa l-a perceput
ochiul poetei!), există electricitate, apă curentă, termopane, camere înalte de 5 metri și spațioase, parchet și
faianță, șemineuri, utilități moderne pentru o ședere
amintitoare de vrednici părinți și strămoși, iubitori și îngrijitori de credința în Dumnezeu și de natură. Zaira,
vărul ei, Meupe, zis Mama Dosite, catolicosul diasporei
georgiene din Bruxelles, soțul ei, Alexandru Calciu,
când încă mai trăia și venea aici, în a „doua lui patrie”
(vorbea georgiana la perfecție ca un excepțional hispanist ce era, limba georgiană având multe în comun cu
dialectul spaniol basc), s-au îngrijit în timp să cimentuiască drumul de piatră și țărână, ca urcușul la „casa din
munte” să fie mai puțin anevoios vara și iarna.
Cu splendoarea locurilor în ochi și cu frica în sân,
privind din spatele șoferului unei mașini 4x4, priceputul
Abo, nimeni altul decât secretarul catolicosului, am
urcat și am coborât dimineața și seara drumul spre
Kroli. Valea aceea cu toate satele din ținutul Haragauli
era ca un tărâm de basm: în zori, desfășurându-și
splendoarea din cețuri, sub un soare la început zgârcit,
apoi fierbinte în drum spre Kutaisi, iar seara, luminată
feeric de becurile caselor din satele așezate în terase,
dar și de stelele cerului sclipind până departe, spre
munții Caucaz. Drum de țară pe care n-am văzut vreo
hârtie aruncată, vreo sticlă pet sau vreun gunoi. Tomberoane închise străjuiau drumul până în vârful muntelui, vorbind despre civilizație și bună creștere. De altfel,
curățenia de dinafară era semnul celei de dinăuntru. Nu
găsești acolo mită, bacșiș și alte ticăloșii contemporane
mult prea prezente la noi.
Ca o făptură credincioasă în Dumnezeu, Zaira cea
văzătoare de „Culoarea rugăciunii”, tot pomenea în România de „mica mănăstire de acasă”, de la Kroli.
Da, până să ajungi la casa din vârf, înaintea ei, străjuind-o, e o altă „casă”, una „de rugăciuni”, tot vestigiu
al casei strămoșești. În ea stă o măicuță cu strai monahal, cu blagoslovenia firească pentru oricine calcă pragul acelui sfânt locaș. La intrare, pe peretele din dreapta
străjuiesc icoane mai vechi și mai noi, lumânări și
sfeșnice mereu aprinse, iar pe peretele din stânga stau
PRO

info cultural

SAECULUM 7-8/2018

drept mărturie a binecredincioșilor strămoși fotografiile
și portretele lor îngălbenite de timp. E semn că Zaira a
avut și are la cine se închina: pretutindeni e bunul Dumnezeu ocrotitor și străbunii ei, care au învățat-o să fie
generoasă, credincioasă, iubitoare de naturalețe, adevăr și obârșii, adică oriunde s-ar afla să nu-și uite niciodată neamul. În camera din mijloc, trapeza, cu iarăși
icoane multe pe pereți, cu o masă mare și scaune pentru celebrarea unor evenimente și pomeniri bisericești,
se adună cei ai satului sau din împrejurimi, atunci când
e cazul. Și acest loc e dotat cu baie, toaletă, tot tacâmul
pentru un trai civilizat și curat, chiar dacă pe acolo, câteodată, poposesc și sălbăticiunile muntelui.
La altarul micii case de rugăciuni m-am închinat și
eu și am aprins lumânări făcute de mâna maicii trăitoare
în ea, mulțumind proniei cerești că pașii m-au adus
până acolo, că stăpâna minunatului loc și locaș e buna
mea prietenă, Zaira, și că îi datorez experiența acestei
nesperate călătorii.

PRO

„Cronicile din Haragauli”
Iubesc oamenii care sfințesc locul și fac asta nu doar
prin grija față de pământ și de trupul trăitor pe el, ci și
pentru spiritul și cultura lor. Haragauli e un tărâm de
munte al Georgiei, e o zonă bogată în intelectuali de
seamă, iar ei, neobosiți, au cercetat și cercetează istoria, geografia, limba, folclorul, obiceiurile, oamenii de
seamă ai locului. O astfel de încercare au făcut-o și în
cartea Cronicile din Haragauli în curs de apariție la Editura „Homli Eu” din Kutaisi, Georgia. Zaira a organizat
o întâlnire cu unii dintre autorii cărții chiar la Haragauli,
într-o școală, dar fiind o perioadă de vacanță mulți dintre
cei solicitați nu s-au aflat în localitate. Cartea, gata de
tipar, cuprinde articole interesante din istoria zonei, cu
toate satele din jur: Bazaleti, Kițhi, Kroli, Ilemi, Moliti,
Verthuceala etc. E alcătuită din două părți: 1. Istorie și
arheologie; 2. Cultură și artă. Autorii „cronicilor” sunt istorici, arheologi, preoți, medici, scriitori. „Această regiune iubește poezia. Sunt câțiva poeți consacrați și
mulți poeți naivi”, m-a asigurat prietena mea. I-am dat
dreptate, pentru că locurile au o poezie vădită, a naturii
sălbatice și totodată prietenoase omului. Am aflat apoi
legenda numelui Haragauli. „În 1771, un neamț,
Ghiuldenștedtis, a descoperit ruinele unei cetăți, numite
Gargauli. De aici ar veni Haragauli. Despre ținut, el a
menționat plantațiile de porumb (alb!), viile cu diverse
soiuri de struguri (cel mai bun și recunoscut vin georgian e Saperavi!), crescătorii de oi din zonă prelucrând
cu meșteșug o lână recunoscută pentru finețea și tăria
firului, vânătorii umplând tarabele negustorilor cu vânat
gustos, iar albinele din Caucaz, cu cea mai lungă
trompă din lume, ceea ce le face imune la bolile speciei,
dând cea mai parfumată miere din florile de castan domestic”, mi-a tradus prietena mea.
Apoi m-a atenționat asupra impresiilor unui alt călător, de data aceasta francez, Jean Chardeny, uimit de
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vița-de-vie din Imereti, de fructele excepționale ce cresc
aici: rodii, mere, pere, prune, piersici, smochine, castane comestibile, coarne, fructe de pădure. Porumbul
alb e deosebit de gustos, iar turtele care se fac din el
sunt un fel de mâncare cu totul aparte. Alte articole descriau frumusețea fizică a locuitorilor ținutului, talentul
nativ pentru muzică (armonia desăvârșită pe mai multe
voci) și dans (grația femeilor dansatoare plutind ca niște
lebede și sprinteneala, ritmul nebun și figurile aproape
acrobatice, pasionale ale dansatorilor). Zaira însăși se
află în carte cu pagini despre neamul ei, cu mulți preoți
și învățători, dedicând calde poeme memoriei acestora.
Tot din Cronicile din Haragauli mi-a tradus fragmente
ale unor lucrări scrise de etnografi, istorici și folcloriști
despre „lâna de aur și mitul lui Iason” pe aceste locuri,
amintind operele unor mari istorici ai Antichității (Strabon, Marcus Terentius, Patrocle), care au afirmat în
scrierile lor că Iason „ar fi călcat” aceste meleaguri brăzdate cândva de apele vijelioase ale râului georgian
Rioni, astăzi Pazisi, cel cu 120 de poduri.
Poduri de râuri, poduri de case, poduri de suflete…
După această călătorie m-am bucurat, m-am întristat și
iarăși m-am bucurat… Am văzut oameni și locuri noi,
timpul mi s-a părut scurt și nedrept. Minunat e că georgianca mea nu și-a trădat iubirea pentru România și
pentru prietenii rămași acolo, dar mai ales nu și-a trădat
iubirea pentru menirea ei, scrisul, poezia, oriunde s-ar
afla și oricâți ani ar avea.
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Alexandru Jurcan

MASCA SOCIALĂ ȘI OGLINDA
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unde transpare, o dată în plus, apetenţa regizorilor pentru acest roman de analiză psihologică. „De ce alergăm
mereu spre cei ce nu ne doresc?” – se întreabă un personaj. E limpede că „femeile trăiesc altfel sentimentul,
se gândesc la plăcerea ce o oferă; bărbatul trăieşte plăcerea în sine”.
Am revăzut filmul lui Stephen Frears. Glenn Close
adună o lume în privirea ei ironic-diabolică. Totul e de
vânzare, atunci când nu mai eşti iubit. În final, Glenn
Close intră în sala Operei. Acolo e confruntarea socială,
verdictul. E huiduită, ceea ce înseamnă sfârşitul. Se întoarce acasă şi, în faţa oglinzii, îşi şterge fardurile. Final.
Ieşirea de pe SCENA socială, ca o învinsă. Jocul s-a
dovedit perfid, diabolic. Uneori actrița-personaj pozează
în dură, iar între două uși afișează suferința.
Masca socială! Nevoia de oglinda celorlalţi. În final,
„oglinda” cade, iar Merteuil îşi şterge fardul, dacă a fost
scoasă din „scenă”. Glenn Close e fenomenală, iese
demnă, dar distrusă. Jocul ei a provocat moartea. Nu
poţi jongla la infinit cu sufletele oamenilor. Valmont
moare în duel, Tourvel e grav bolnavă. Doar Cécile şi-a
însuşit lecţia de infidelitate erotică. Scrisori furate, scrisori dăruite cu limbă de moarte, scrisori...

Glenn Close

PRO

În 1782 Choderlos de Laclos publică romanul „Legături primejdioase sau scrisori culese într-o societate
şi publicate pentru instruirea altor societăţi”. În 1824 romanul este condamnat la distrugere prin sentinţa tribunalului corecţional al Senei, confirmată de Curtea
Regală. Laclos a fost matematician şi ofiţer de artilerie.
La patruzeci şi unu de ani, în câteva luni, a scris acest
roman în timp ce veghea, într-o garnizoană izolată, la
construirea unei importante fortăreţe.
Editura pentru Literatură din Bucureşti a publicat în
1969 traducerea semnată de Al. Philippide şi Grigore
Sturdza. Întregul roman poate fi citit ca o dezbatere despre bine şi rău, despre orgoliu, egocentrism, iubire, răzbunare, dezastru.
Marchiza de Merteuil şi vicontele de Valmont sunt
ipostazele orgoliului, provocând în jurul lor răul şi ipocrizia. Laclos ne oferă un roman epistolar care creează
un suspans inedit. Merteuil manevrează oameni, îi
transformă în marionete cu cruzime şi (din) răzbunare.
Personajele scriu mereu, de parcă scriitura ar fi purtătoare de destin! Exact: vanitatea şi fericirea sunt incompatibile, iar „durerea ca şi ruşinea doare o singură dată”.
Dacă doamna Merteuil l-a iubit pe Valmont, acum îl foloseşte ca „personaj”. Scenă şi culise, cam aşa sugerează Laclos. Cel ce iubeşte e nefericit, iar sfaturile
devin inutile. Valmont cade în plasă şi se îndrăgosteşte
de M-me Tourvel, însă o părăseşte,
Merteuil şi Valmont sunt între două uşi, au o figură
chinuită (cum ar fi chipul adevărat al unui actor în culise). Câteva minute de suferinţă, apoi masca socială
trebuie purtată din nou.
În 1959, Roger Vadim a ecranizat, într-o adaptare liberă, romanul, distribuindu-i în rolurile principale pe
Jeanne Moreau şi Gérard Philippe. În 1988 Stephen
Frears realizează altă ecranizare, cu Glenn Close (Merteuil), John Malkovich (Valmont), Michelle Pfeiffer (Madame de Tourvel), Keanu Reeves (Danceny), Uma
Thurman (Cécile). În 2003, Josée Dayan mai realizează
o variantă cu Catherine Deneuve şi Rupert Everett, de

SAECULUM 7-8/2018

Florin Colonaş

info cultural

LA VARȘOVIA, CU GÂNDUL
LA POETUL PIANULUI

PRO

Revin la Varşovia după aproape o jumătate de secol.
Aştept să revăd acest martir care a suferit cumplit ca
urmare a celui de-al Doilea Război Mondial şi care în
viziunea Führerului, trebuia să fie ras de pe faţa pământului. Cantităţile de moloz şi numărul de oameni morţi
sau rămaşi infirmi erau imense. Mulţi locuitori ai Varşoviei fuseseră duşi în lagărele de exterminare şi doar puţini au scăpat. Ghetoul varşovian are o poveste
zguduitoare, tradusă pe peliculă de realizatorii cinematografiei poloneze. Rezistenţa varşoviană, lupta din canalele Varşoviei care nu a putut fi zdrobită de maşina
de război germană sunt alte pelicule zguduitoare. În
vine în minte un titlu de film: „Canalul”.
După război, capitala funcţionează la Lodz, oraş al
textilelor, şi el destul de şubrezit ca urmare a bombardamentelor. În acest timp, începe reconstrucţia oraşului,
cu mijloace tehnice modeste. Vă daţi seama ce capacitate de demolare şi degajare a fost necesară. Cartiere
întregi nu mai aveau nicio clădire în picioare.
Se proiectează bulevarde noi, largi, lungi, cu pieţe
cu suprafeţe generoase, în care intersecţiile ocupă mari
întinderi. Sunt proiectate zone verzi, parcuri întinse pe
multe hectare. Se construieşte un bulevard mare, simbol al capitalei poloneze, Marzkałkowska, străjuit astăzi
de blocuri cu magazine comerciale şi birouri bancare
ale celor mai reprezentative instituţii europene de profil.
Sovieticii oferă oraşului un cadou: „Palatul Ştiinţei şi
Culturii”, care stăzi găzduieşte la parterul imensului corp
central un mare număr de teatre, inclusiv cel Naţional.
În acel moment se înălţa după un proiect asemănător Universitatea Lomonosov la Moscova şi Casa Scânteii (actuala Casă a Presei), făcută cadou de sovietici
Bucureştiului şi înălţată pe locul fostelor hipodromuri de
la Băneasa.
Când, în 1971, am parcurs elegantul bulevard, clădirea dedicată ştiinţei şi culturii părea o construcţie impunătoare. Nici astăzi nu este nimic construit foarte
aproape de ea, dar înălţarea unor giganţi de 50-60 de
etaje, de cele mai ciudate forme, de un modernism pleSAECULUM 7-8/2018

nar, asemenea unui fundal de scenă, face să pălească
clădirea înaltă ridicată în jurul anilor 1950.
Clădirea dăruită de sovietici are ataşată de corpul
central foarte înalt două aripi mult mai puţin întinse
decât cele ale Casei Presei. În plus, pe marginea acoperişului are ceva ornamente preluate din motivele tradiţionale ruseşti, care acum mi s-au părut cam
aglomerate şi cam lipsite de proporţii faţă de ansamblu.
Mi-am propus ca în acest popas varşovian scurt, de
numai 48 de ore, să vizitez obiective legate de viaţa marelui geniu al muzicii universale – Frederic Chopin.
Am constatat că numele lui îl poartă chiar aeroportul
internaţional varşovian. Legătura porţii aeriene cu oraşul este realizată şi la ei, ca şi la noi, de un autobuz articulat, care vine la un interval de circa 15 minute, iar
până în centru, contra sumei de un ero (4,40 zloţi)
ajungi în jumătate de oră. Nu există vreo linie de metrou
spre oraş. Varşovia are două linii de metrou perpendiculare, după axele cardinale.
Un traseu turistic Chopin poate începe cu statuia
muzicianului aflată în faţa portalului parcului Łazienki.
Această operă a sculptorului Wacław Szymanowski a
fost realizată în 1909, când se aniversa centenarul naşterii muzicianului. Din cauza evenimentelor politice care
au precedat Primul Război Mondial, precum şi a unor
păreri contradictorii privind realizarea statuii, ea a fost
amplasat cu aproape două decenii mai târziu, în 1926.
În timpul celei de-a doua conflagraţii mondiale, printre
primele monumente distruse de germani a fost şi statuia
lui Chopin. Acest adevărat simbol al capitalei poloneze
a fost refăcut cu fidelitate, iar astăzi, după mai bine de
cincizeci de ani de la restaurare, la piedestalul ei, de la
jumătatea lui mai până în septembrie, duminical, între
orele 12 şi 16, au loc recitaluri ale unor pianişti. Evenimentele, extrem de apreciate, se desfăşoară sub acoperământul verde al copacilor din parcul ce datează din
secolul al XVIII-lea, aici existând şi o reşedinţă a ultimului monarh polonez, Stanislav August.
Un alt obiectiv legat de numele lui Chopin este Biserica Sfintei Cruci care era, la începutul secolului al
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XIX-lea, cea mai mare biserică catolică din Varşovia.
Aici au fost botezate surorile pianistului, Izabella şi Emilia, şi tot aici se odihneşte pe veci inima celebrului compozitor, care, la 96 de ani de la moartea lui Chopin, a
fost plasată într-unul dintre stâlpii grandioasei construcţii. Legat de sora sa Izabella este palatul Zamoyski, reşedinţa acesteia, unde se afla un celebru pian cu
coadă, la care marele Chopin cânta. Pianul a avut o
soartă tragică. Şi aici, politica şi-a vârât coada ei plină
de venin. Ca represalii la atentatul din palat care l-a avut
drept ţintă, din spatele ferestrelor, pe reprezentantul Ţarului Rusiei, Wilhelm von Berg, soldat cu moartea acestuia, ruşii au aruncat pianul pe fereastră. Ruşii au
practicat fereastra şi un secol mai târziu, la Praga, la
sediul Ministerului de Externe, vizavi de Mănăstirea Loretta, victima fiind Jan Masaryk, ministrul ceh de Externe… Inchiziţia reîmprospătată!
Mai sunt multe locuri în Varşovia legate de micul şi
apoi marele Frederic. Astfel, la Biserica Surorilor Călugăriţe, unde micul Frederic a cântat de nenumărate ori
la orgă, într-una dintre apariţii, uitând complet că era în
cadrul liturgic, a început să improvizeze, îndrăgostit fiind
de Constanţa (culmea, acelaşi prenume ca în cazul iubitei lui Mozart), prima lui iubire, aflată înntre credincioşii
care-i admirau virtuozitatea. Dacă ar fi să mai amintim
„clădirea rectorilor”, unde familia a organizat un „extrem
de civilizat pension de băieţi”, trebuie să trecem şi pe la
Palatul Czapski, ultima reşedinţă înainte de plecarea
definitivă, de la 2 noiembrie 1830, în voiajul său vienez,
cu diligenţa care l-a preluat de la poşta unde prietenii
l-au aşteptat organizând un emoţionant rămas bun, interpretând o cantată, compusă special pentru eveniment, intitulată „Născut pe pământ polonez”.
După acest tur varşovian însoţiţi de marele Chopin,
să vizităm muzeul care-i este dedicat şi care este amenajat în Palatul Ostrogski, fiind unul dintre cele mai reprezentative muzee biografice din Europa. A fost
construit în a doua jumătate a secolului al XVII-lea, dar
a suferit multe transformări în decursul vremii. A fost distrus în al Doilea Război Mondial şi reconstruit cu priorităţi, fiind un element important al istoriei şi culturii
poloneze. Restaurarea lui a fost terminată în 1954,
atunci când oraşul era încă în ruină.
Muzeul are o componentă funcţională care cuprinde
o serie de etape: Żelazowa Góra (localitate în care s-a
născut Chopin, situată la 55 de kilometri de Varşovia),
apoi perioada petrecută în Capitală, familia, salonul parizian, omul, personalitatea, călătoriile, pianistul şi compozitorul.
Pentru aceste teme care cuprind o selecţie ale celor
75000 de piese de care dispune muzeul, distribuite pe
aproape nouă sute de metri pătraţi ale celor cinci etaje,
se află nenumărate mijloace audio şi video de ultimă
generaţie, ceea ce înlesneşte vizitatorului apropierea
de opera acestui mare liric al pianului.
În afara fondului permanent se organizează şi expoziţii temporare, muzeul fiind şi o bază de studiu. În plus,
în proximitatea clădirii se află un institut pentru cercetarea operei compozitorului.
Este de remarcat faptul că Chopin a juxtapus şi combinat în compoziţiile sale, aducând multe inovaţii genurilor clasice, introducând în muzica lui o serie de
elemente ale muzicii polone populare. La fel au procedat şi alţi mari compozitori: Béla Bartók, Bedřich Smetana, George Enescu, Manuel de Falla, citând doar
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câţiva dintre ei.
Motivele prelucrate măiestrit au fost distribuite în poloneze, mazurci, variaţiuni, rondo sau concerte, redefinind genurile deja consacrate: sonata, preludiul,
nocturna, scherzo-ul, stabilind noi etaloane pentru baladă, fantezie, barcarolă.
Omul care avea să se concentreze în domeniul componisticii muzicii pentru pian şi care uimea prin simţul
său componistic şi elementele melodice, armonice, ritmice sau metrice, dovedea o mare originalitate în cadrul
mişcării muzicale ce domina secolul al XIX-lea.
Pe lângă sumedenia de fotografia, invitaţii şi afişe
de concert, notiţe diferite, remarcăm două desene semnate de Eliza Radziwiłłówna, reprezentându-l pe pianist,
dar şi desene desprinse din foile unei agende, notaţii
surprinzător de spontane făcute chiar de muzician, care
se dovedeşte a avea multă înzestrare şi în acest domeniu artistic.
De fapt, a fost urmărit de desenatori şi fotografi.
Chiar pe patul de moarte a fost imortalizat de Albert
Graaffle care i-a făcut şi masca mortuară. Această sumedenie de dagherotipii şi litografii oferă privitorului secretele din viaţa lui Chopin, la care trebuie adăugată
una făcută de iubita sa, scriitoarea franceză George
Sand (Amantine Lucile Aurore Dupin), cu care a petrecut aproape doisprezece ani (1836-1847), care-l caricaturiza într-un desen în peniţă, în care personajul cu
joben, frac şi baston urca scările casei de toleranţă, a
cărei patroană madame Mardianu îl aşteaptă în faţa
uşii, în timp ce de după uşă apar chipurile serioase ale
fetelor” care-şi aşteaptă clientul.
A călătorit mult şi în interiorul ţării sale, dar şi peste
hotare: Viena, Karlsbad, Marienbad, Berlin, Londra, Töplitz, Paris şi multe alte puncte aflate pe harta Europei,
unde a încântat publicul prin arta sa desăvârşită. Acest
bărbat de 1,70 m înălţime, cu ochi gri-bleu, cu privire
clară, barbă blondă şi o gură de mărime mijlocie, care
s-a întâlnit cu Liszt, Bellini, Mendelssohn-Bartholdy, cunoştea atâta „lume bună” şi, mai ales, era cunoscut în
înalta societate. Avea trecute în agenda lui, în 1839, numele marelui poet polonez Mickiewicz sau al criticului
francez Saint-Beuve sau al scriitorului francez celebru
pentru vremurile acelea şi chiar de astăzi, Eugène Sue,
autorul acelui teribil roman foileton „Misterele Parisului”.
Pictorul romantic Eugène Delacroix i-a făcut un portret
în ulei. Toată lumea bună îl curta. A dat lecţii de pian baronului Rothschild, prinţesei Cernicoff, doamnei de Kalergi, domnişoarei Duportré, dar şi celor două doamne
din protipendada franceză având rădăcini româneşti:
prinţesa Soutzu (Şuţu) şi ducesa de Noailles.
E lungă şi aventuroasă viaţa şi la fel de bogată creaţia chopiniană. În muzeu poţi să petreci zile întregi admirând exponatele şi ascultând la modernele mijloace
audio compoziţiile lui în celebre interpretări.
Nu pot încheia această perindare prin faţa exponatelor fără a aminti de un pian cu coadă Playel, socotit
obiectul cel mai de preţ al instituţiei, instrument muzical
la care compozitorul a lucrat în ultimii ani de viaţă.
O a doua piesă, admirată de toată lumea esteceasul
de aur cu trei capace, splendid cadou primit de la o celebră cântăreaţă, Angelica Catalani, una dintre nenumăratele persoane de gen feminin care erau
îndrăgostite de această minune a lumii, nimeni altul
decât poetul pianului, polonezul Frederic Chopin.
PRO
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Ionel Necula

NICOLAE STAN
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Ne cunoaştem de multă vreme. Am bătătorit acelaşi
topos arcadian lieştean, am colindat aceleaşi grinduri
cultivate cu viţă-de-vie, aceleaşi câmpuri de dincolo de
nisipuri şi aceleaşi vaduri de scaldă în apa Siretului. În
copilăria noastră ne vedeam deseori, dar diferenţa de
vârstă dintre noi nu ne-a apropiat prea mult. Făceam
parte din cercuri diferite, dar, fireşte, ne intersectam
deseori şi ne respectam reciproc. Apoi ne-am urmat fiecare destinul, drumurile noastre au luat direcţii diferite.
După mulţi ani, când ne-am revăzut, am întâlnit un bărbat împlinit, pasionat de filatelie, de cartofilie, pasiuni
neîncercate vreodată de mine şi pe care le consideram
nişte simple hobby-uri adolescentine, de diletantism
episodic. Puţini însă fac din asta o pasiune aşa de captivantă, încât să nu-şi economisească nici energia şi nici
micile lor resurse.
Inginerul Nicolae Stan este unul dintre aceşti puţini
mohicani – care s-a încumetat să persiste în colectarea
de timbre şi ilustrate, să-şi întregească an de an colecţiile şi să facă din această îndeletnicire o artă, să-i descifreze tainele şi să se remarce ca unul dintre cei mai
avizaţi colecţionari din ţară. Prin felul cum le-a descoperit precipitatul semnificaţional, subtilităţile implicate,
resorturile educative şi practic-aplicative, a devenit un
adevărat specialist şi unul dintre cei mai avizaţi în reconstituirea istoriei şi a evoluţiei lor de-a lungul timpului.
Cum documentaţia sa în probleme de filatelie şi cartofilie este aproape exhaustivă era firesc să se concretizeze în opinii şi puncte de vedere cu multe recunoaşteri
printre confraţi.
Din cercetarea timbrelor perforate româneşti a rezultat, în 2015, cartea Simbioza (ediţia a doua Corelarea),
în care lămureşte relaţia dintre perforarea timbrelor şi
francatura mecanică, lucrare de mare curaj cu care participă, în 2015, la Expoziţia europeană NOTOS din
Atena, unde i se decernează medalia de argint, ceea
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ce îl impune, printre filatelişti, drept o autoritate în materie. În anul următor, în 2016, participă cu aceeaşi lucrare la Expoziţia Mondială Philataipei în Taivan, unde,
la fel, i se decernează Medalia de argint. O altă medalie
de argint a obţinut şi la Expoziţia Europeană Finlandia
de la Tampere, ca şi la Expoziţia internaţională HUNFILA de la Szombathely, în acelaşi an. Nu mai amintesc
în aceste rânduri de recunoaşterile obţinute în ţară, care
nu sunt nici puţine şi nici neimportante.
În paralel cu preocupările filatelice se ocupă cu colecţionarea de cărţi poştale ilustrate vechi, urmărind cu
prioritate câteva teme predilecte şi de mare interes naţional, cum ar fi prezenţa lemnului în civilizaţia rurală cu
care a cucerit premiul special al juriului la expoziţia cu
participare internaţională Etno organizată la Reşiţa în
2015 şi medalia de aur la expoziţia naţională FilexTransilvanica de la Bistriţa.
Expoziţia sa Veşnicia satului românesc organizată
la Bacău în 1999 a obţinut Medalia de Verneille, recunoaştere ce va fi acordată şi la Expoziţia de la Piatra
Neamţ din 2014. Tot în anul 2014 organizează la Timişoara expoziţia 25 de ani de la revoluţie unde i se decernează Medalia de Verneille Mare.
Palmaresul său mai include şi Medalia de aur acordată pentru expoziţia internaţională Virtus Romana rediviva organizată la Bistriţa în 2016, pentru expoziţia
Nunta Zamfirei, tot de la Bistriţa, din 2017, ca şi la Expoziţia naţională Filex Transilvanica din 2018. Dar realizarea de vârf în domeniul cartofiliei îl constituie
lucrarea Starea ţăranului român ilustrată în cărţile
poştale. România 1894-1943 editată la Galaţi în 2016,
care a generat un interes neaşteptat printre cei care îi
vizitează expoziţiile. Prezentată la Salonul Axis libri al
Bibliotecii Judeţene „V.A. Urechia” din Galaţi, autorului
i s-a acordat Diploma de excelenţă.
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Elena Stoiciu

CARNET PLASTIC

Evenimentul organizat de Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea și Filiala Vrancea a U.A.P.
din România s-a deschis în ziua de 17 septembrie 2018
la Galeriile de Artă Focșani, curatori fiind Liviu Nedelcu
și Ștefan Dumitru. Prezentând expoziţia, managerul
Centrului Cultural Vrancea, Liviu Nedelcu, a spus: „Sunt
lucrări noi în această expoziție, semn că în Filiala Vrancea se lucrează «la foc continuu» și sunt chiar lucrări
neașteptate, unele prin subiectele abordate, altele prin
tehnicile folosite”. Pictorul Liviu Nedelcu a ținut să sublinieze că, „deși Filiala Vrancea a U.A.P. cuprinde
artiști din toate generațiile, cu direcții foarte diferite, cu
abordări și tehnici diferite, s-a realizat o expoziție închegată, unitară, aerisită, de ținută, pentru că numitorul
comun îl reprezintă talentul și responsabilitatea creatorului, munca sa, pentru a realiza autentice opere de
artă”.
Din partea creatorilor au luat cuvântul Viorica Oana
Kalany, Elena Pascu-Bârhală, Elena Stoiciu, Laurențiu
Nistor, Nicolae Rădvan care au vorbit despre modul
cum lucrează, cum interpretează realitatea, despre răspunderea creatorilor, dar și despre implicarea celor cărora lucrările le sunt adresate. În continuare, Liviu
Nedelcu a spus: „am circulat mult prin țară, ba chiar și
prin alte țări, așa încât mi-am făcut o părere de ansamblu asupra fenomenului artistic contemporan. Am cunoscut părerea criticilor de artă importanți la ora
actuală, afirm că Filiala Vrancea a U.A.P. din România
are personalități artistice distincte și cel mai important:
în ciuda tuturor vicisitudinilor, de orice natură, ei continuă să lucreze, să creeze.”
Membrii filialei Vrancea a U.A.P. din România care
au expus la acest salon au fost: Gabriela ArghirescuPopa, Elena Pascu-Bârhală, Laura-Elena Dumitru,
Ștefan Dumitru, Rodica Gherghinoiu, Viorica Oana Ka244

lany, Liviu Nedelcu, Laurențiu Nistor, Laurențiu Păun,
Nicolae Rădvan, Elena Stoiciu, Leonard Slavu, Monica
Turcu, Monica Voicu.
Expoziția a putut fi vizitată până la sfârșitul lunii septembrie 2018.

*
orizonturi – exPoziŢie PerSonAlă De Pictură:
vioricA oAnA KAlAnY

În organizarea Consiliului Județean Vrancea şi a
Centrului Cultural Vrancea, expoziţia a fost vernisată la
Galeriile de Artă din Focșani, în ziua de 28 septembrie
2018, fiind prezentată de criticul de artă Luiza Barcan.
În deschidere, Liviu Nedelcu, curatorul evenimentului, a spus: „Prezentăm expoziția de acuarele a doamnei Viorica Oana Kalany. Am cunoscut-o în 1985 când
am venit în Focșani, odată cu ceilalți membri ai cenaclului U.A.P. Vrancea. Acești oameni sunt un exemplu,
nu au avut niciodată ateliere, nu au fost sprijiniți,
încurajați, dar au lucrat continuu, au expus continuu,
deși majoritatea erau și profesori, deci cu timpul limitat.”
Luiza Barcan a început prezentarea spunând: „Am
avut prilejul să o cunosc pe Viorica Oana Kalany la numeroase expoziții de grup ale plasticienilor vrânceni, cu
ani în urmă. Descoperindu-i lucrările, descopeream o
artistă extrem de sensibilă, aparte, și datorită tehnicii folosită de Domnia Sa. Treptat, la expoziții, din discuții,
am avut prilejul să-i cunosc și sufletul. Viorica Oana Kalany abordează în special arta peisajului și a naturii statice. Pe simeze sunt 24 lucrări noi sau realizate în ultimii
ani. Un acuarelist obligatoriu este atașat de natură, de
formele vegetale, de acel tip de peisaj care se
potrivește temperamentului său.”
În cuvântul său, Viorica Oana Kalany a precizat: „Ați
venit să vedeți momente din munca mea, care de fapt,
este o simțire despre porțile mele – cinci tablouri în
PRO

SAlonul De toAmnă – 2018
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expoziție, nu știu de ce am căutat poarta în
subconștient, pentru mine, poarta, deschiderea ei este
o îndemnare, un mers înainte. Este totul o simțire. Când
încep să pictez, întâi privesc mult în jur, trebuie să îmi
placă locul, să îl simt. Abia după aceea mă apuc să pictez.”
A vorbit apoi pictorița Elena Pascu-Bârhală.
În încheiere, cităm din pliantul expoziției, unde Luiza
Barcan scria: „În deplinătatea forțelor sale creatoare,
Viorica Oana Kalany ne dăruiește un dar vizual și un
dar de suflet prin cea mai recentă expoziție pe care o
semnează.”
Expoziția a putut fi vizitată în perioada 28 septembrie-11 octombrie 2018.

*
contAct 3 – exPoziŢie De Pictură
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Consiliul Județean Vrancea şi Centrul Cultural Vrancea au organizat în perioada 12-24 octombrie 2018, la
Galeriile de Artă din Focșani, expoziția de pictură Contact 3, cu lucrările a trei pictori: Rodica Gherghinoiu,
Laura Elena Dumitru şi Ştefan Dumitru, membri ai Filialei Vrancea a U.A.P. din România.
Expoziția a fost prezentată de Liviu Nedelcu, managerul Centrului Cultural Vrancea și a beneficiat de un
pliant de prezentare cu o prefață semnată de criticul de
artă Luiza Barcan.
Cei trei pictori fac parte din aceeași generație, fiecare cu o bogată activitate artistică, fiecare
străduindu-se să-şi găsească, comform viziunii proprii
„drumul, stilul calea în artă”. Lucrările au fost atent selectate și panotate în așa fel încât fiecarea lucrare să
fie pusă cât mai bine în valoare, iar expoziția, sugestiv
numită Contact 3 să dea impresia de unitate în diversitate.
Luiza Barcan scrie în pliantul expoziţiei: „Rodica
Gherghinoiu, Laura Elena Dumitru și Ștefan Dumitru au
ales să expună împreună, chiar dacă personalitățile și
viziunile lor diferă – sau poate tocmai de aceea –, juxtapunând de fapt trei mini-personale pe simezele Galeriei de Artă din Focșani. Ceea ce-i unește pe cei trei
încă tineri artiști este tocmai sentimentul apartenenței
lor la aceeași generație, precum și suflul proaspăt al
acestor abordări plastice contemporane fiindcă, trebuie
subliniat, fiecare dintre ei se dovedește a fi bine ancorat
în realitatea artistică și culturală a prezentului. Toți cei
trei autori sunt, pe de o parte interesați de noutate, la
nivel conceptual, iar pe de altă parte conștienți de
importanța exersării și perfecționării continue a tehnicilor clasice, în pânzele lor.” Astfel, Rodica Gherghinoiu
e „o artistă preocupată de reprezentarea gestual-abstractă, în compoziții bine articulate și convingătoare la
nivelul mesajului”; Laura Elena Dumitru propune „o
selecție de personaje din seriile asupra cărora insistă
de câțiva ani. Titlurile lucrărilor ei ne sugerează că
aceste personaje pline de poezie și de candoare sunt
de fapt expresii alegorice ale unor sentimente, stări sau
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căutări”; Ștefan Dumitru prezintă „o serie de compoziții
care reflectă dubla sa preocupare față de reprezentarea
figurativă și față de cea abstractă”. Conchizând: „Trei tineri artiști vrânceni, trei expresii plastice, un singur
spectacol vizual, în mijloc de toamnă, la Focșani, încă
o pagină scrisă în activitatea bogată a acestei filiale artistice.”
Expoziția a putut fi vizitată în perioada 12-24 oct.
2018.

nicolAe răDvAn – 90

*

Mai rar ne este dat să ne întâlnim cu cineva care a
ajuns să numere 90 de ani de viață și care să se manifeste ca la 45, adică în deplinătarea forțelor creatoare.
În ochii celor care îl cunosc, Nicolae Rădvan are
acea lanternă – credință în Dumnezeu și dragostea față
de oameni.O viață de roman, cu lumini și umbre în care
a căutat totdeauna binele, adevărul și frumosul, alături
de familie și de oameni.
S-a născut la 6 noiembrie 1928, în comuna Jariştea
din judeţul Vrancea. Conștient de talanții primiți, urmează Facultatea de Arte Plastice Bucureşti, 1969, devenind profesor de desen. De atunci toată forța
creatoare a fost împărțită între activitatea de profesor și
cea de pictor și grafician.
Cu elevii pregătiți, a avut rezultate deosebite la
expoziții și concursuri naționale și internaționale, premii
și medalii. Munca la catedră i-a fost recunoscută și răsplătită cu numeroase diplome, premii, distincții, acordarea indemnizației de merit (2009).
O altă fațetă a activității o reprezintă participarea la
expozițiile de pictură ale plasticienilor vrânceni, dar și
ale plasticienilor din țară, începând cu 1969 până în prezent.
Dintre expozițiile personale amintim: Rezonanțe coloristice – 1992 și Amintiri – 2003 la Galeriile de Artă
din Focșani.
A realizat grafică satirică, a participat la concursuri
și expoziții naționale și internaționale (Italia, Cuba, Canada, Tokyo, Belgia, Bulgaria).
Are lucrări de pictură şi grafică achiziţionate în colecţii particulare din ţară şi străinătate.
În afară de multe articole și cercetări în domeniul
educației plasatice sau prezentate în cadrul unor simpozioane interjudețene, a publicat cartea „Călăuză pe
cărările artei” – Editura Terra, Focșani, 2016.
A semnat, în colaborare, câteva apariții editoriale:
„Vocație și destin – 600 de fișe-portret pentru un tablou
spiritual – istoric al județului Vrancea”, coautori Valeriu
Anghel, Alexandru Deșliu, Editura Terra, 2000;
„Dicționarul ilustrat al artelor frumoase în Moldova –
1800-2010”, Valentin Ciucă, Editura ArtXXI, 2011; „Un
secol de arte frumoase în Moldova”, vol. 2, Valentin
Ciucă, Editura ArtXXI, 2008.
Revista „Pro Saeculum” a ilustrat cu lucrări semnate
de Nicolae Rădvan nr. 81-82/2012.
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Ne alăturăm urărilor de „La mulți ani!” cu sănătate și
noi realizări pentru un suflet deosebit, care a căutat și
a găsit frumosul în tot și în toate. I-aș sugera să picteze,
acum, la 90 de ani, într-un peisaj de toamnă târzie și
liniștită, un copac înflorit...

*
AlexAnDrA titu. in memoriAm

La aproape un an de la expoziția In Memoriam –
Marin Gherasim, Galeriile de Artă din Focșani au găzduit un alt eveniment cernit, în memoria unei
personalități legate de orașul Focșani – Alexandra Titu.
Organizată de Consiliul Județean Vrancea şi Centrul
Cultural Vrancea, expoziția celor mai importanți creatori
români a fost dedicată memoriei doamnei Alexandra
Titu şi a fost deschisă în ziua de 25 octombrie 2018,
fiind prezentată de Constantin Prut. Au venit la Galeriile
de Artă ca să omagieze memoria Alexandrei Titu fiica
Mălina Ionescu, ginerele și soțul.
Invitat să prezinte expoziția, Constantin Prut a spus:
„Lucrările pe care avem ocazia să le vedem pe simezele Galeriei de Artă din Focșani ne oferă, fiecare dintre
ele, secvențe ale unor procese creatoare complexe, urmărite sistematic, cu rigoare teoretică, de programul în
care s-a implicat Alexandra Titu, în amintirea căreia s-a
organizat această expoziție.” Detaliind, vorbitorul a
punctat câteva aspecte despre fiecare participant. „Imaginea prezentată de Mălina Ionescu evocă prima amintire din copilăria Alexandrei Titu”, „eroziunile temporale,
prezente constant în pânzele lui Ilie Boca, nu reușesc
să stingă, să oculteze figurația semnificativă”, Angela
Tomaselli „plasează chipul uman pe un munte, asigurând o stare de comunicare între formele de relief și
esența umană”, Ion Grigorescu subliniază „aspectele
sumbre ale existenței”, „în scena de rugăciune pe care
o realizează Patricia Teodorescu impresionează diagonala ascendentă pe care o urmează personajul feminin
și liniștea pe care o sugerează structurile geometrice
pe care își reazemă fruntea”, Zamfira Bîrzu expune „un
nud, rezolvat în culori intense, desprinse din nervul său
expresionist”, „lumânările antropomorfe, diferit colorate
și așezate pe o linie dreaptă” ale lui Reka Csabo Dup
susțin, „asemeni cariatidelor, o boltă de lumină ce se
promite în mod solemn”, Silvia Radu identifică în ființa
unui înger „un reper al abolirii haosului, al instalării
rațiunii”. Suzana Fântânariu reia „motivul sarcofagului,
înțeles ca depozitar al unor taine intangibile”. Aurel Vlad
„a imaginat plângerea fiului”. Corneliu Vasilescu „practică gestul liber, degajat de orice intenție de reprezentare”, „desfășurarea materialului gestual este punctată,
în cele mai multe dintre pânzele lui Liviu Nedelcu, de
cifre sau litere care asigură particularitatea
compozițiilor”. Gheorghe Dican „a renunțat la orice
intenție mimetică, fiind mult mai interesat de raporturile
dintre culori, de ecoul pe care acestea îl au în spațiul
conștiinței”. În lucrările Marilenei Preda Sânc, „apa și
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piatra există doar prin tensiunile pe care le exercită”.
„Elementele agapei, tratate cu o anume solemnitate, se
întâlnesc, în compozițiile lui Mihai Chiuaru”, în vreme
ce în lucrările de grafică ale lui Petru Lucaci, „negrul
trăiește o adevărată aventură”. La Dorel Găină întâlnim
o „eliberare continuă de impulsuri cromatice”. „Manifestările informale ale reliefului lui Gheorghe Zărnescu sunt
repede domolite, când, în centru imaginii, se afirmă, cu
fermitate geometrică, o cruce”. Constantin Flondor „expune un peisaj care se încarcă de o fină spiritualitate”.
Mihaela Tarhună „propune o cronologie care capătă
consistență și sens odată cu Anno domini”, iar Darie
Dup acordă ochiului semnificații multiple, o suprasarcină nebănuită”.

Liviu Nedelcu

*

„Omul trebuie să-și domine hoitul”

ÎnDurerAt omAgiu

Era în decembrie 1998 la Muzeul Național al Literaturii Române. Urma vernisajul expoziției mele personale. Îl invitasem pe domnul Constantin Prut să facă
prezentarea. Criticul a venit însoțit de o doamnă ce degaja un aer princiar. Atitudinea ușor rigidă și privirea ei
fixată undeva, deasupra capetelor tuturor, impuneau
respect și distanță. Nu știam atunci că între noi se înfiripa o prietenie ce va dura douăzeci de ani. Aveam să
descopăr în ea un om cald, tonic, foarte devotat familiei
și prietenilor pe care îi evoca plină de umor, de
îngăduință sau de admirație în povestiri pline de miez.
Era, în același timp, foarte pretențioasă în alegeri și exigentă față de sine și de cei apropiați. Impunea respect
fără să-și propună, era prețuită fără să o ceară.
La jumătatea anilor ’90, când s-a născut colaborarea
noastră, Focșaniul nu exista pe harta artelor plastice
românești. Cu ajutorul doamnei Alexandra și al domnului Prut am înființat Filiala Vrancea a U.A.P. din România
și am organizat la Focșani peste cincizeci de expoziții
de grup la care au fost prezenți mulți dintre cei mai semnificativi artiști ai țării.
Deși l-a însoțit pe Constantin Prut, la Focșani, la fiecare dintre expozițiile prezentate, abia după mai multe
întâlniri am îndrăznit să o rog să ia cuvântul. A urmat un
șir lung de veritabile prelegeri de istoria artei, adevărate
lecții de înțelegere a fenomenului artistic contemporan.
Drumul de la București la Focșani o suprasolicita
uneori. Câteva vernisaje s-au desfășurat pe fundalul
unor crize severe de hipoglicemie. Ținuta i-a rămas
dreaptă, discursul impecabil. Și-a luat tratamentul, epuizată de efort și gata de prăbușire, abia când evenimentul s-a încheiat. Peste toate a trecut cu ironie și zâmbet,
susținând că „omul trebuie să-și domine hoitul”.

PRO
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ONISIM COLTA –
„ZEUL PROPRIEI CREAȚII”
● Născut la 10 iunie
1952, în Baia Sprie,
Maramureş
● Studii: Institutul
de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, clasa prof. Paul
Sima (1976); doctorat în
Arte Vizuale la Universitatea de Arte și Design,
Cluj Napoca (2006)
● Membru al U.A.P.
din Romania din 1980;
membru AIAP din 1995.
● Din 1976 lucrează
ca scenograf la Teatrul
de Stat din Arad.

● 15 distincţii
● Activitate expoziţională:
Din 1975 până în prezent participă cu regularitate la
cele 33 de expoziții anuale ale filialei în Galeriile Alfa,
Arta și Delta, precum și la expozițiile artiștilor arădeni la
Szarvas, Gyula, Kaposvar și Bekescsaba (Ungaria),
Zrenjanin (Serbia) și Heidelberg (Germania).
Numeroase expoziţii personale în ţară şi peste hotare.
53 de expoziţii de grup (Polonia, Spania, Chile,
Brazilia, Japonia, SUA, Ungaria, Bulgaria, Italia, România, Cehia).

● 85 de montări scenografice la Teatrul Clasic
„Ioan Slavici”, Arad
● Activităţi de grafică publicitară
● Cărţi: şase volume publicate
● Participări la simpozioane şi tabere de creaţie
● Lucrări în colecţii de stat (România, Polonia, Ungaria, Serbia, Vatican) şi particulare (România, Franţa,
Italia, Grecia, Germania, Olanda, Israel, SUA, Belgia,
Elveţia, Japonia, Ungaria, Singapore, Slovacia)
● Aprecieri critice
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În centrul universului spiritual al lui Onisim Colta se
află un paradox: pe de o parte el este – chiar de la început, cum spuneam – inventatorul și posesorul unui
limbaj al smereniei vizuale și al preciziei tehnice, ce traduce materia în opusul său – o anti-materie saturată
spiritual. Pe de altă parte însă, artistul are forța să transforme (traducă?) orice lucru conform propriei semiotici,
de care se folosește fără rezerve pentru a deveni zeul
propriei creații.
Confortabil cu această translare de la realitate la
hiper-realitate, Onisim Colta respinge provocările
producției artistice curente, pentru a se compara cu modele mult mai vechi.
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El recurge în mod tipic la nume ale unei perioade
când efortul colectiv se îndrepta către captarea
simbolică a realului pentru a atinge misticul. Atent elaborat, limbajul vizual al lui Colta are o caracteristică
dominantă – apetența irepresibilă pentru desen. Formele se construiesc dintr-o succesiune de hașúri fine,
aliniate cu grijă una lângă alta, alternând cu minuscule
intervale regulate în care fondul alb iese în față.
Suprafața albă a pânzei/hârtiei se activează astfel întro reprezentare unde fiecare obiect este compus și descompus simultan prin același gest pictural. Ochiul
participă involuntar la această epifanie, recunoscând
obiectul dar în același timp intuind subliminal trecerea
timpului și natura precară a universului. Între entropia
suprafeței plane care încearcă să-și recucerească
albeața și forța tridimensională a desenului unor forme
iluzorii se confruntă moartea și reînvierea (principii fundamentale ale oricărei religii).
Călin Dan, Spiritualul în arta secolului 21.
Câteva considerații
Primul înțeles pe care arta lui Colta ni-l spune prin
toți porii ei este Cel despre prezența lui Dumnezeu. De
fapt, este vorba despre primul și despre ultimul înțeles,
așa cum s-ar cuveni să fie un demers cu o asemenea
miză. Dar nu un discurs apodictic, nu unul îmbălsămat
într-un simbolism sau – horribile visu – alegorism al
somațiilor, ci un discurs vizual ce definește un spațiu
sacru al așteptării. Al unei așteptări și al unei credințe
delicate și timide, dacă timiditatea ar putea cumva caracteriza vibrația teologală. Ca formă de exprimare poetică, litota este figura predominantă, fiindcă însăși
revelația unei prezențe instaurative de dincolo presupune un asemenea model... cosmogonic. Chipul Mântuitorului, ivit cu blândețe și seninătate de după lemnul
vibrând al unor obloane, ar trebui citit într-o, cred eu, firească explicare a prezenței Verbului întrupat în mijlocul
Făpturii pe care a mântuit-o alături de om!
Marcel Tolcea, Colta

Îndelungul exerciţiu de observare a realităţii se finalizează în picturi şi desene, ca şi în compoziţii destinate
spaţiului scenografic. Prestigios în datele sale imediate,
concretul e însoţit în permanenţă de un abur metafizic
şi lasă uneori să transpară aspecte neaşteptate, cum
ar fi fragmente din iconografia bizantină, care modifică
imaginea ce părea să aparţină inventarului îngheţat al
investigaţiei. Pictorul înregistrează ceea ce-i oferă pasionatul periplu prin lumea materială, încrezător în capacitatea figuraţiei de a se menţine în centrul
comunicării.
Constantin Prut, Dicţionar de artă modernă şi
contemporană
247

info cultural

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL

Lucrând cu o râvnă rară şi progresând neîncetat pe
drumul, nu la îndemâna oricui, al literaturii de factură
poliţistă, iată că tomitanul Florin Alexandru a ajuns să
publice, în 2018, cel de-al treilea roman din seria Compania Detectivilor: Artizanul păcatelor (Editura Ex
Ponto, Constanţa), după „Arua” şi „Averea preotului coreean”. Adevărate aventuri literare, beneficiind de o
aură destul de veridică, poate şi pentru că autorul cunoaşte în detaliu lumea infractorilor cu care se confruntă
zilnic prin prisma profesiei sale de poliţist, romanele lui
Florin Alexandru ajung sigur la inima iubitorilor acestui
gen de literatură.
„Artizanul Păcatelor” este construit, aşa cum remarca şi Nastasia Savin, prefaţatorul cărţii, „prin tehnica
cercurilor concentrice”, drumul către descifrarea cazului
conţinând continuu câte o poveste/întâmplare nouă
care nu pare să aibă întotdeauna legătură cu primele
sau chiar cu intriga, ceea ce necesită o mai mare concentrare din partea cititorului pentru a nu pierde detaliile/ indiciile ascunse ale firului epic. Fiecare nouă
întâmplare aduce în scenă alte personaje, de obicei şi
câte o crimă nouă, ceea ce complică gradual munca detectivilor. Ca şi în romanele anterioare, autorul foloseşte
drept semne specifice ale trecerii criminalului prin cazul
respectiv şi bileţelele. În acest roman, bileţelele sunt
conţinute într-un tub de sticlă şi găsite de către medicul
legist în locuri ce atestă dezaxarea criminalului (anusul
celor ucişi, de regulă, dar şi în cocul Fatimei), destul de
inteligent de altfel. Autorul are abilitatea de a-şi conduce
cititorii către diverse piste false în căutarea vinovatului,
ceea ce presupune şi mai multă atenţie din partea celor
ce urmăresc cu sufletul la gură desfăşurarea evenimentelor. Deşi pe parcurs se pot construi mai multe ipoteze
şi se pot face diverse supoziţii, se constată că vinovatul
nu va putea fi ghicit decât în final, cu ajutorul echipei de
detectivi a colonelului Haralamb Gripină.
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Acţiunea are loc în oraşul Medgidia, în Constanţa şi
prin împrejurimi. Aparent, războiul pare să se ducă între
„Legişti” şi „Baştani”, primii fiind un grup de tineri hotărâţi să facă legea cu de la ei putere pentru a contracara
violenţele „Baştanilor” – romi certaţi cu legea şi cu buna
rânduială a lumii în care ar fi trebuit să se integreze. Vor
apărea însă alte personaje care vor complica lucrurile,
ţintuind astfel locului cititorul avid să descopere cât mai
curând făptaşul. Personajele, fie că sunt infractori de
teapa lui Jaba sau Cîrîm Amet, fie că fac parte din
banda Legiştilor, precum Radu şi Edi, ori sunt oameni
ai legii sau foşti oameni ai legii, precum Căldăruşanu,
Mituş, Petre Stan, judecătorul Irimia, Virgil Pituliceanu,
au un trecut care, întinzându-şi continuu tentaculele în
prezent, se cer a fi rezolvate. Meritul lui Florin Alexandru
este acela de a evidenţia manifestarea fiecărui personaj
în relaţie cu bagajul său psihologic şi social. Nu aruncă
niciodată un nou personaj în desfăşurarea principală a
acţiunii fără să nu-i contureze, direct sau indirect, lumea
interioară şi pe cea imediat exterioară. Acest fapt îl ajută
pe cititor să încadreze personajul pe o anumită treaptă
a sistemului de valori şi să aştepte faptele în consecinţă
ale acestuia.
Mobilul crimelor nu este relevat de la început şi nici
nu poate fi bănuit pe parcurs, noile crime stimulând mintea cititorului să construiască diverse scenarii şi să pună
ochii pe câte un posibil asasin. Pe durata celei mai mari
părţi a romanului, răzbunarea celor din bandele rivale
pare să fie unicul motiv care stă la baza crimelor. Abia
când apare adevăratul mobil al crimelor, şi anume dorinţa de a pune mâna pe o avere uriaşă – „o cutie de
şah din Persia, cu piesele turnate din aur masiv de
24 de karate şi bătute cu smaralde fine ce aveau o valoare inestimabilă”, primită de Cîrîm Amet de la însuşi
preşedintele Turciei pentru că salvase, chipurile, viaţa
„muftiului Turciei” –, căutările îşi schimbă radical direcţia
şi merg drept la ţintă, bineînţeles nu fără extraordinarele
raţionamente ale detectivilor, în frunte cu „şeful” HaraPRO

ArtizAnul romAnelor PoliŢiSte
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lamb Gripină.
Cât despre capul Companiei Detectivilor, Haralamb
Gripină, un fel de căpitanul Apostolescu din longeviva
serie de romane poliţiste scrise de Horia Tecuceanu,
aflăm la sfârşitul romanului că are de gând să se retragă, dar că amână să-şi anunţe echipa până după petrecere. Ce să înţelegem? Că seria de romane
„Compania Detectivilor” se va opri aici? Aşa am putea
crede dacă n-am citi fragmenţelul de pe pagina alăturată finalului cărţii în care Florin Alexandru ni se revelează beatific, mirabil, uimit de propriile isprăvi
scriitoriceşti, descumpănit oarecum de succes şi totodată încurajat să continue: „... visul a continuat. O fi realitate? O fi mit? Citesc şi nu-mi vine a crede. E ceva...
senzaţional. Trăiesc bucurii şi emoţii fără margini pe
care le împart cu cei care m-au direcţionat pe drumul
acesta, care m-au împins spre al treilea vârf al muntelui
numit Compania Detectivilor. [...] Şi... visul continuă! Nu
vreau să mă trezesc încă!”
Cum personajul principal din seria romanelor sale
se numeşte Haralamb, gândul ne duce inevitabil la prodigiosul nostru scriitor de cărţi poliţiste Haralamb Zincă,
autorul a nu mai puţin de 50 de volume. Cu siguranţă,
un autor harnic, inteligent, talentat şi care pe deasupra
mai are şi material la îndemână pentru inspiraţia cotidiană, Florin Alexandru nu se va mulţumi să urce doar
„trei munţi” (cele trei romane din seria inaugurată cu
„Arua”) şi să se oprească tocmai acum, când drumul în
sus pare să-i fie deja mai uşor, iar cărările ori scurtăturile, mult mai accesibile. Ca să ne lăsăm inspiraţi chiar
de autor, îi adresăm un îndemn sincer: Visul să continue, Florin Alexandru, nu te trezi încă!

PleDoArie Pentru o iuBire Dincolo De limitele SPAŢio-temPorAle

PRO

Deosebit de sensibil, cu un simţ al detaliului dramatic
şi tragic acut, utilizând introspecţia şi anamneza sufletului, Tudor Cicu transpune simptomatica derulării unor
destine care nu par să-i fie străine în viaţa reală. De altfel, cunoscându-i biografia şi citindu-i cărţile de poezie
şi de proză, pot spune că autorul beneficiază de izvoare
geografice bogate unde înmoaie fără doar şi poate
aripa sufletului întru trăire înaltă: continuă să trăiască
povestea natală dobrogeană prin apelul la memoria
afectivă, prin desele întoarceri la pământul pe care s-au
născut ai săi, dar şi prin nevăzutele fire ce-l ţin conectat
la un trecut drag, şi, de asemenea, trăieşte povestea
buzoiană pe care a integrat-o, ca şi pe prima, în marea
poveste a creaţiei literare.
Dacă în romanele Fata cu smochine şi Copil din flori
dragostea este văzută ca absolutul pe care poţi să-l
atingi doar cu un colţ al inimii şi apoi să mori (aşa cum
i se întâmplă lui Victor, personajul romanului Copil din
flori) sau să dispari neconsolat în labirintul vieţii (ca în
cazul personajului principal din romanul Fata cu smochine), în Enigmatica Ema (Editura Editgraph, Buzău,
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2018) viziunea autorului este ceva mai optimistă, în
sensul că epilogul lasă o portiţă deschisă pentru o împlinire viitoare a iubirii, fie şi pe un tărâm virtual, al emoţiei pure.
Acest roman este, doar aparent strict pe anumite
segmente, o poveste în poveste – istoria iubirii dintre
Ema şi jurnalistul Vladimir Dinulescu inclusă în istoria
iubirii dintre Ema şi jurnalistul şi scriitorul Victor Sidoriu.
Nu întâmplător autorul aduce la un moment dat în discuţie povestea Şeherezadei. În cazul de faţă, Tudor
Cicu rupe firul binecunoscut şi aşază un bărbat, pe Victor Sidoriu, în rolul Şeherezadei. El este cel care trebuie
să se salveze. Vladimir din romanul în roman trebuie să
ajungă la inima „enigmaticei Ema”, o efigie a Emei din
povestea care o conţine şi pe cealaltă. Motivul tabloului,
prezent la pagina 113, este o mai veche obsesie a autorului (ne amintim tabloul reprezentând-o pe mama
„fetei cu smochine”), care exprimă sublimul frumuseţii
feminine ori pur şi simplu sublimul feminin, ca şi trăirea
avută de un bărbat în faţa unei astfel de realităţi. Pentru
a da mai multă greutate acestui simbol/episod, autorul,
care apelează deseori şi cu inteligenţă la intertextualitate, îl determină acum pe Vladimir să rememoreze trăirile prinţului Mîşkin (din romanul Idiotul al lui
Dostoievski), personaj care are senzaţia că o „reîntâlneşte” pe frumoasa Nastasia Filippovna după ce îi văzuse chipul doar într-un tablou. Scriitorul Victor Sidoriu,
cu trei decenii mai în vârstă decât Ema, este, aşa cum
spuneam, adevărata Şeherezada, dar pentru a-i releva
şi consolida, în faţa cititorilor, componentele specifice
bărbăteşti, pentru a-l face veridic, autorul îl împinge în
vâltoarea nemiloasă a unor evenimente din al Doilea
Război Mondial. Aflându-se jurnalist de război pe front,
nu doar că este rănit grav, dar este şi confundat şi considerat de autoritatea militară românească drept un
spion şi un trădător în slujba nemţilor. Viaţa sa va fi aşadar ameninţată de două ori. Îngerul salvator se dovedeşte a fi Ema, care, în virtutea iubirii sale, îl ajută să
se însănătoşească, apoi tot ea pregăteşte terenul pentru fuga din ţară, aceasta fiind singura opţiune pentru
ca el să nu fie condamnat la moarte de Curtea Marţială.
În timpul fugii, se rătăcesc unul de altul şi pare că reîntâlnirea lor nu va mai fi posibilă, dar Tudor Cicu îşi trimite personajul înapoi în povestea din poveste pentru
a-i salva sufletul mai mult decât minţile şi pentru a-i reda
speranţa că o va regăsi într-o zi pe Ema. Pe de o parte,
confundându-se cu propriul său personaj Vladimir Dinulescu, Victor Sidoriu mai are o şansă de a-şi trăi până
la capăt iubirea vieţii, rămânerea în poveste însemnând
ruperea definitivă de realitate şi fericirea deplină într-o
lume paralelă. Am putea spune chiar că personajul lui
Tudor Cicu devine, într-un moment care a fost prefigurat
cu mult înainte de semnele mai mult sau mai puţin evidente (diferenţa mare de vârstă dintre cei doi protagonişti, transbordarea iubirii în poveste, declanşarea
războiului, acuzaţia nedreaptă de spionaj etc.), un Don
Quijote al românilor acelor timpuri. Am putea să ne întrebăm: de unde ştim noi că realitatea este cea pe care
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o percepem şi nu aceea/acelea dintr-o infinitate de lumi
paralele? Ultimul fragment al cărţii ne dă un posibil răspuns. În timp ce trecătorii îl cred pe Victor „beat sau
nebun”, în realitatea sa el nu se mai află în vecinătatea
gării, ci în pădurea cu mesteceni aparţinătoare propriului său roman: „În mintea lui Victor Sidoriu, Ema rămăsese pe trunchiul mesteacănului doborât de trăsnet, în
pădurea în care ea îl striga să se facă auzită. Poate că
mai era timp să o ia pe Ema de acolo şi să plece prin
ploaie până când avea să iasă din pădurea aceea de
mesteceni, despre care tocmai scrisese”.
Ultimul capitol, „Ieşirea din poveste”, pare să fie o invitaţie a prozatorului la deschiderea celui de-al treilea
ochi, pentru a putea vedea/înţelege că o iubire adevărată nu se stinge odată cu realitatea lumii pe care o percepem cu simţurile noastre obişnuite. O viziune
liniştitoare asupra distanţelor în timp şi spaţiu legate indestructibil prin iubire şi o promisiune plină de poezie
privind posibilitatea deschiderii uşii orizontului şi demitizarea capătului de drum. Important e să nu ne opunem, adică să nu aducem şi cerebralul în poveste.
Atenţionarea este făcută prin vocea Iuliei, sora Emei,
care, fără s-o ştie, îi prezice lui Victor Sidoriu o iubire
complicată cu o femeie mult mai tânără decât el: „Dumneata ai o satisfacţie nebună de a-ţi devora prietenii cu
poveştile dumitale […]. În viaţă e mai bine să te gândeşti doar la tine şi la nimeni altcineva. Să presupunem
că te va iubi cineva mult mai tânăr ca tine. Cum te-ai
simţi atunci când vei încerca să te dezbari de acea iubire ca de o haină pe care o lepezi de pe tine şi ea îţi
va striga: De ce vrei să renunţi la mine, Victor? Cum
te-ai simţi?” Întrebarea este ea însăşi, în acest caz, un
răspuns, iar Tudor Cicu jonglează în chip minunat cu un
astfel de instrumentar.

tuşe AciDe nuAnŢAte şi hAz (De necAz)

Jurnalistul Ion Tiţa-Călin performează nu doar în profesia pe care o exercită de câteva decenii, ci şi în domeniul unei literaturi care cere un talent specific: satira
şi umorul. Cărţile sale, Mucles, dacă nu vrei să dai de
dracu’! (Ed. Dobrogea, Constanţa, 2008), Primarul
Samba (Ed. Dobrogea, 2011) şi Ţara în care nu mai e
nimic de furat (Ed. Dobrogea, 2015) au forţa, la frontiera dintre satiră şi aspiraţie-utopie, să facă mai vizibilă
realitatea morală, socială, economică, politică etc. de la
nivelul urbei Constanţa şi de la cel al României contemporane, să evidenţieze abracadabrantele direcţii spre
care se îndreaptă naţiunile, lipsa de determinare şi
anormalele trepte de aşteptare ale oamenilor, să disocieze frumuseţea lumii de incoerenţa ei. Îi reuşesc tuşele groase, dar şi cele foarte fine, nuanţate, ale unui
tablou ce reprezintă omenirea cufundată într-un fel de
Matrix. Unul reversibil, lasă autorul să se înţeleagă. Şi
cum ar putea omenirea să iasă din promiscuitatea acestui Matrix? Conştientizând în primul rând, chiar şi râzând de ea însăşi, adevărul din spatele adevărului, aşa
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cum sugerează Ion Tiţa-Călin.
Cu volumul de foiletoane, schiţe şi povestiri „Mucles,
dacă nu vrei să dai de dracu’!”, autorul persiflează tarele
unor administraţii locale sau ale celei guvernamentale
de care depinde viaţa românilor şi ale sistemului socioeconomic aflat într-o progresivă derivă. Iată exemple:
Constanţa figurează în Guiness Book pentru gropile în
care au dat „anul trecut, peste 5 milioane de turişti din
întreaga lume” (Avem gropi perfecte), curcile tomitane
râd de primarul urbei care „făcea bancuri: Sunt victima
prigoanei politice” (De ce râd curcile la Constanţa?).
Volumul „Primarul Samba” conţine versuri vesele,
acide, aluziile trimiţând către moravuri mai mici sau mai
mari, familiare, locale, guvernamentale sau parlamentare ori către problemele reale şi speranţele suprareale
ale unor semeni. Iată, spre exemplu, poezia „Primarul
Samba (Scrisoarea edilului către un şomer)”: „Cu dansatoarele de samba,/ Uiţi că n-ai bani nici de fasole,/ Că
s-a scumpit izmana, stamba,/ Că-s munţi de scârnă prin
rigole.// Am prăpădit taxe locale,/ Să îţi aduc trupa de
samba,/ Dar cin’ se uită la parale/ Când ţopăie şi strigă
Bamba?”.
Un titlu tulbură teribil: „Ţara în care nu mai e nimic
de furat” (Ed. Dobrogea, Constanţa, 2015). Volumul
acesta include 36 de „foiletoane, schiţe şi povestiri satirico-umoristice”, fiecare purtând un titlu incitant, cu
substanţă şi directitudine clară: Biserica fiscală, Leacuri
pentru Viaţa de Apoi, Poliţişti cu boli armate, România
nu se împarte cu rest, Urgenţe cu autoservire, Condamnaţi fără loc, Şcoala de pietoni profesionişti, Medicii fantomelor din Bihor etc.
Schiţa Biserica fiscală satirizează nu doar lăcomia
Bisericii, ci şi metodele neortodoxe ale acesteia de a
scoate bani de la cetăţenii mai mult sau mai puţin credincioşi: „– Iartă-mă, Prea Înalte! Făceam mătănii pentru impozitul pe profit – se scuză patronul după ce-şi
încasă porţia de sfântă cafteală”; „– Sodoma şi Gomora
să vă înghită! – îi strigă mitropolitul. Credeai c-ai să
scapi fără plata accizei? [...] Uite că Biserica Fiscală veghează şi pedepseşte. Cutremură-te, anticristule! Toată
marfa se confiscă!” Într-o altă schiţă, statuia lui Ovidius
îi cere lui Cezar, printr-o misivă, să fie strămutată la
Roma, „nu pentru totdeauna, doar până când cetatea
Tomisului va scăpa de Republica Mazăre”.
Discursul cărţilor umoristice ale lui Ion Tiţa-Călin este
alert, captivant, inteligent, fără omisiuni sau reţineri de
la vreun adevăr ce ar putea să-i doară pe mai-marii
urbei, ai ţării sau ai omenirii întregi şi, din acest punct
de vedere, chiar insurgent. Totuşi, sarcasmul nu e nici
atât de tăios, nici atât de rechizitorial încât să pericliteze
în vreun fel fondul umoristic. Acestea sunt cărţile unui
autor informat, care înţelege să împărtăşească celorlalţi, în spiritul său viu, anticonvenţional, hazul (de
necaz). Implicarea sa, a unui jurnalist, într-o zonă satirico-umoristică are drept finalitate transmiterea unor învăţături moralizatoare, dincolo de ceea ce pot oferi
speciile tradiţionale ale presei scrise.
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o oDă A Bucuriei cu AmPrentele lui StAn
BreBenel

PRO

Cu Şlefuitorii de cuvinte – vol. I, O antologie a poeţilor români contemporani (Ed. Teocora, Buzău, 2018),
Stan Brebenel îmbrăţişează literar nu mai puţin de
74 de poeţi ai zilelor noastre. Regăsim în acest prim
volum nume foarte cunoscute atât în zona Buzăului, cât
şi în spaţiul românesc în general, dar şi nume mai puţin
cunoscute, semn de înaltă solidaritate a autorului cu
întreaga breaslă din care face parte. Cele mai multe
dintre aceste prezentări au fost publicate în ziarul buzoian „Opinia”, în perioada mai 2016-decembrie 2017,
doar şase fiind publicate anterior (în „Viaţa Buzăului”).
Pentru a-i cuprinde, în 180 de pagini, pe toţi cei
74 de poeţi, Stan Brebenel apelează la o prezentare
biobibliografică succintă. În sprijinul aprecierilor sale
aduce crâmpeie din comentariile unor critici redutabili,
iar la finalul prezentării, îşi demonstrează aprecierile critice cu versurile fiecărui poet antologat. Consideraţiile
sale nu sunt lipsite de căldură confrăţească, chiar de
entuziasm pe alocuri, ceea ce nu diminuează din obiectivitatea cuvenită unui asemenea demers. Despre Ion
Roşioru, bunăoară, afirmă: „De o modestie ieşită din
comun şi o sensibilitate nespecifică acestei perioade istorice, Ion Roşioru este scriitorul care nu dă buzna în
lumea literară...” Pe Mircea Dinescu îl consideră „una
dintre cele mai controversate personalităţi din istoria recentă a României”. Pentru poezia buzoianului Dumitru
Pană foloseşte superlativul şi imaginile cromatice drept
termeni de comparaţie: „Poetul este de multe ori laconic, aşa încât poemele sale par mici pete albe pe întinsul albastru al mării în care se oglindeşte Olimpul”.
Manuela Camelia Sava „...face parte din noua generaţie
de poeţi buzoieni, fiind reprezentativă pentru aceasta”.
Pe Marin Ifrim îl învăluie într-o cămaşă de „coincidenţe
astrale”, relevându-ne faptul că s-a născut de Ziua Naţională a României şi că s-ar înrudi cu familiile Bălăceanu Stolnici şi Ilie Năstase. Ne este prezentat ca un
„ferment” al intelectualităţii „de elită din judeţul Buzău”,
care a făcut ca numele pe care le-a lansat prin Asociaţia
culturală „Renaşterea buzoiană” să ajungă azi „nume
grele în literatura română”. La Valeria Manta Tăicuţu,
redactorul-şef al revistei Spaţii culturale, evidenţiază nu
doar extraordinarul talent literar, cunoscut şi recunoscut
la nivel naţional şi internaţional, ci şi calităţile umane ori
pe acelea privind critica literară pe care o abordează cu
succes: „... îi prezintă colegului de suferinţă realitatea
pe care a perceput-o în creaţia lui. [...] Acest adevăr
frust, tranşant, de cele mai multe ori supără în această
lume plină de ego-uri, dar modul în care o face Valeria
Manta Tăicuţu este unul absolut dezarmant”. Pe Dumitru Ion Dincă îl caracterizează drept „unul dintre puţinii
copii teribili ai literaturii române daţi de spaţiul buzoian”,
dar şi „un sprijinitor al autorilor buzoieni”. Pentru Virgil
Diaconu, aduce în sprijinul afirmaţiilor sale punctul de
vedere al criticului Alex Ştefănescu: „Într-un moment isSAECULUM 7-8/2018
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toric nefavorabil poeziei, Virgil Diaconu a făcut din poezie o religie şi a ajuns unul dintre cei mai buni slujitori ai
ei”, aşa cum pentru Şerban Codrin apelează la considerentele criticului Theodor Codreanu: „O figură insolită
a literaturii române contemporane este Şerban Codrin,
scriitor polivalent, care şi-a încercat forţele nu numai în
poezie, dar şi în teatru, în poemul în proză, în epopee
şi chiar în critica literară, ca teoretician şi analist al poeziei create sub zodia artelor literare orientale/ nipone”.
Iar pentru poezia lui Laurenţiu Belizan („în ciuda tinereţii
publicistice, are o maturitate fermecătoare”), îl citează
pe Radu Paraschivescu: „Versurile lui au zvâcnet, fior
ludic, muzică şi imaginaţie... De ce? Fiindcă descoperi
în ele câtă ironie, atâta gravitate şi câtă graţie, atâta joc
al metaforelor”. Aurel M. Buricea „este, cu siguranţă, cel
mai important poet din ultimii 50 de ani de pe meleagurile brăilene”. Pe Victoria Milescu o învăluie, cu afecţiune, în misterul locurilor natale: „...o scriitoare
importantă a literaturii române şi dragă inimii mele, deoarece vine din acel spaţiu mirific atât de strălucit redat
posterităţii de Panait Istrati, Fănuş Neagu, Mihu Dragomir, Mihail Sebastian ş.a., adică inegalabilul oraş Brăila
şi celebra ei baltă, încărcate deopotrivă de legende şi
de poveşti adevărate”. Iar pe Lucian Mănăilescu îl consideră „unul dintre cei mai valoroşi şi profunzi poeţi daţi
literaturii române de spaţiul buzoian”. În ceea ce-l priveşte pe Liviu Ioan Stoiciu, este suficient să reliefăm
această afirmaţie a autorului pentru a-i putea măsura
întreaga apreciere: „Revistele literare din ţară sunt onorate atunci când Liviu Ioan Stoiciu le este colaborator”.
O imagine auditivă frumoasă caracterizează vocea lirică
a lui Gheorghe Istrate: „O voce aparte, ultrasensibilă,
limpede ca apa de izvor”. Viorel Savin este „unul dintre
puţinii scriitori de elită contemporani”. Are cuvinte de
laudă şi pentru alţi poeţi pe care nu i-am amintit până
acum: Tudor Cicu, Gheorghe Dobre, Costel Bunoaica,
Daniela Şontică, Nicolai Tăicuţu, Octavian Mihalcea,
Cristina Ştefan, Gina Zaharia, Teo Cabel, Mihaela Aionesei, Mihaela Roxana Boboc, Elena Radu, Marian
Moscu, Florin M. Ciocea, Florin Dochia, Nicolae Pogonaru, Geo Galetaru, Ştefania Oproescu, Flavia Adam,
Adrian Botez ş.a.
Solidaritatea de care dă dovadă Stan Brebenel constă şi în faptul că nu s-a limitat în a scrie despre poeţii
care pot să-i mulţumească într-o zi, ci şi despre aceia
care s-au dus să scrie versuri pe cerul raiului: Ion Stanciu, Dumitru Pricop, Marian Ruscu, Arthur Porumboiu,
Ion Panait, Sorin Gabriel Şaguna, Dem Iliescu, Constantin Petcu, Dan Manolescu, Valeriu Bistriceanu ş.a.
„Şlefuitori de cuvinte”, iată un demers critic pornit din
dragoste pentru literatură şi pentru oamenii care o răsar
zi de zi pe bolta frumosului omenesc; o îmbrăţişare îndelungă acompaniată de muzica versurilor a nu mai
puţin de 74 de menestreli rămaşi sau care vor rămâne
în conştiinţa iubitorilor de poezie; o odă a bucuriei cu
amprentele lui Stan Brebenel.
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celei de a XVI-a ediții a Festivalului Național de Literatură
„Marin Preda”, 10 octombrie 2018

Desfăşurată la Alexandria şi la Siliştea Gumeşti, cea
de-a XVI-a ediţie a Festivalului Național de Literatură
„Marin Preda” şi-a desemnat câştigătorii. Aceştia sunt:

● Premiul „Marin Preda” și Premiul Revistei „Luceafărul de dimineață” – Sorin Iagăru Dina (Pitești), pentru
proza: „InterRegio”;
● Premiul I și Premiul Revistei „Proza 21” – Mirela
Bălan (Bacău), pentru prozele: „Dragă Hermann” și
„Numărătoare inversă”;
● Premiul I și Premiul Revistei „Neuma” – Adela Naghiu (Baia Mare), pentru prozele: „Pândă la capătul
nopții”, „Pas în doi”, „În vârful degetelor” și „Casa din
câmp”;
● Premiul I și Premiul Revistei „Argeș” – Mihai Victus
(Cățelu – Ilfov), pentru prozele: „Aripa frântă a cocostârcului” și „Destinație lipsă”;
● Premiul al II lea și Premiul Revistei „Bucureștiul literar și artistic” – Florin George Moldovan (Rodna –
Bistrița Năsăud), pentru prozele: „Sângele”, „Părintele
Gheorghe și fiara sau să ucizi balauri surâzând” și „Castitate”;
● Premiul al II lea și Premiul Revistei „Litere” – Petru
Ioan Crețu (Slobozia), pentru proza: „Aripi frânte”;
● Premiul al III lea și Premiul Revistei „Pro Saeculum” – Magdalena Stoicescu (București), pentru prozele: „Ieșirea”, „Comisia” și „Între cer și pământ”;
● Premiul al III lea și Premiul Revistei „Caligraf” –
Lucreția Mărieș (Bogați – Argeș), pentru prozele: „Niciodată”, „Când mugurii se duc” și „Raza mea de soare”.

Primire cu pâine şi sare

Fără alte comentarii – evidenţiind doar organizarea
ireproşabilă a acestei manifestări intrate în tradiţia nu
doar a locului – lăsăm imaginile să vorbească!
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Doi Preda – Marin şi fiul cel mare, Nicolae
PRO

Popas în curtea Moromeţilor
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SUB FRIZA CU POTECAȘI

O legendă din zona Vâlcei spune că pe aceste meleaguri ar fi trăit odinioară nişte uriaşi şi că o femeie a
uriaşilor, când i-a venit sorocul, s-a aşezat cu un picior
pe dealul prăpăstios al Măgurii Slătiorului şi cu celălalt
pe Măguricea şi ar fi născut un prunc chiar pe locul
unde se află micuţa biserică.
Un istoric, acad. Răzvan Theodorescu, spune
altceva, şi anume că „veacul brâncovenesc poate fi socotit încheiat printr-un mic lăcaş, aflat în preajma
Hurezilor voievodali în cătunul cu nume de floare al
Vioreştilor din părţile Slătioarei vâlcene.
L-au zidit în 1782 şi l-au împodobit cu zugrăveli către
1807 meşteri ţărani cu cheltuiala obştii neatârnate de
aici, în frunte cu Ioan Popescu, zis Ursaru, ctitor şi al
altor locuri de închinăciune. […] Pe faţadele albe de la
Vioreşti-Slătioara se desfăşoară detaşate într-un desen
a cărui delicateţe nu e concurată decât de fineţea
cromatică amintitoare de preţioase manuscrise orientale efigiile unei vestite frize – cea a potecaşilor.”
Pentru completarea informaţiilor, domnul Dinu
Săraru ne spune că potecaşii erau ţăranii liberi angajaţi
de stăpânire să păzească potecile, hotarele Olteniei de

PRO

Dinu Săraru în camera de lucru de la Slătioara
SAECULUM 7-8/2018

Potecaşii din Vioreşti
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Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie şi
gl.lt.(r) Olimpiodor Antonescu

sanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, care a înmânat premiile, şi a președintelui Fundației, gl.lt.(r) Olimpiodor Antonescu.
Căci an de an, fundaţia urcă, simbolic, pe friza cu
potecaşi, recunoscându-le astfel rolul de păzitori ai potecilor spirituale româneşti, câţiva dintre slujitorii culturii
naţionale.
În acest an, câştigătorul Marelui Premiu a fost domnul Ilie Bădescu, membru corespondent al Academiei
Române. Premiul pentru Poezie a fost oferit doctorului
în filozofie Nicolae Croitoru, Premiul pentru Istorie a
fost acordat Editurii RAO, domnului director general
Ovidiu Enculescu, Premiul pentru Artă Plastică a fost
înmânat doamnei profesor Olga Popescu, Premiul
pentru Teatru a fost primit de doamna Chris Simion
Mercurian, Premiul pentru Jurnalistică și publicistică în
spațiul cultural a fost oferit doamnei Ana Dobre (pentru
critică și istorie literară), doamnei Rodica Lăzărescu
(„pentru remarcabilele sale interviuri, cronici şi eseuri şi
pentru conţinutul, orientarea şi ţinuta de excepţie” a revistei „Pro Saeculum”) şi doamnei Vasilica Ghiță (pentru publicistică radio). De asemenea, Premiul de
excelență a fost oferit domnului Cornel Ștefan, viceprimarul comunei Slătioara.

sub munte, călări pe caii lor mărunţi, că purtau dulame
albe cu găitane negre şi căciuli albe înalte, pe care
aveau dreptul să nu şi le scoată nici în faţa Domnitorului.
Cât despre friză, „era ca o horă de jur-împrejurul zidurilor bisericuţei de la Vioreşti şi aşa a rămas până azi,
ca simbol al unităţii românilor şi al dragostei lor de credinţa strămoşească slujită odată cu sfânta liturghie din
altar”. N-avem niciun motiv să nu-l credem pe cel mai
de seamă fiu al satului, distinsul cărturar Dinu Săraru,
prin a cărui osârdie acestei mici bijuterii arhitectonice
i-a fost redată frumuseţea de odinioară.
Iar acad. Ilie Bădescu precizează că potecaşii s-au
urcat pe friză şi au făcut scut în jurul bisericii, protejând
în veac slujba ce se săvârşeşte înăuntru… Nici pe domnia sa nu-l putem contrazice!

*
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Ana Dobre şi Rodica Lăzărescu sub friza cu potecaşi
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Vegheaţi, precum odinioară vămile, trecătorile şi
potecile munţilor, de aceşti bărbaţi mândri, vrednici şi
hotărâţi, înşiruiţi sub streaşina bisericuţei din Vioreştii
Slătioarei, luni, 5 noiembrie, în naosul sfântului lăcaş,
Fundaţia Naţională pentru Civilizaţie Rurală „Nişte
ţărani” a desemnat premianţii celei de-a XX-a ediţii, în
prezența președintelui fondator, scriitorul Dinu Săraru,
a președintelui de onoare, Înaltpreasfințitul Părinte Var-
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BANCHETUL LA MÂNĂSTIRE
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Revista Fundaţiei Culturale „Ion D. Sîrbu” de la Petroşani îşi are numele de la Banchetul lui Platon şi-şi
datorează existenţa scriitorului Dumitru Velea, un veritabil catalizator cultural, în jurul căruia s-a închegat o
echipă de scriitori, în special poeţi, de certă valoare.
Începând cu anul 2017, în apropierea datei de naştere a lui Platon (7 noiembrie), banchetiştii şi prietenii
lor sunt „convocaţi” la Mânăstirea Lainici din defileul Jiului, unde, în mijlocul unui peisaj mirific, în imediata apropiere a sfântului lăcaş, vreme de trei zile au loc
comunicări şi dezbateri, lecturi, prezentări/lansări de
cărţi şi reviste, expoziţii de arte vizuale, dar, mai ales,
apropieri între oameni care, în cele mai multe cazuri, se
cunosc doar din cărţi şi comunică doar prin poşta electronică.
Ediţia din acest an a adunat, între 9 şi 11 noiembrie,
scriitori acoperind o vastă arie geografică – din Anglia
(Ana Podaru) la Chişinău (Lilia Manole), de la malul
mării (Daniela Varvara) la Cluj-Napoca (Adrian Ţion),
din Bucureşti (Mihail Diaconescu, Dan Anghelescu, Rodica Lăzărescu, Evelyne Maria Croitoru) în Banat (părintele Ştefan Mateş, stareţul mănăstirii „Sf. Mihail şi
Gavril”, Pietroasa), la Craiova (Mihaela Albu, Dumitru
Toma), Vâlcea (Tatian Miuţă), Teleorman (Iulian Chivu),
Deva (Andrei Caucar) şi, desigur, zona gorjeană (Mihai
Barbu, Petru Birău, Ion Hirghiduş, Nicoleta Crăete, Elisabeta Bogăţan) ş.a.m.d.
Acestora li s-au alăturat Cosmin Rădescu, directorul
Teatrului Dramatic „Ion D. Sîrbu” din Petroşani, şi trei
copii, membri ai unui grup muzical din Vulcan, care au
susţinut un mini-concert de muzică folk (melodii pe versurile poetei Ana Podaru) şi muzică populară. Şi, veghind cu mare grijă şi har asupra tuturor, părintele
arhimandrit Ioachim Pârvulescu, stareţul Mânăstirii LaiSAECULUM 7-8/2018

nici, care în cea de-a doua zi a prezentat participanţilor
istoria găsirii moaştelor Sf. Irodion, Luceafărul de la Lainici, precum şi cele două sfinte lăcaşuri – biserica veche
şi mireasa din defileu, noua catedrală, cu hramul Izvorul
Tămăduirii, construită pe două niveluri, a cărei extraordinară pictură, o istorie a ortodoxiei imortalizată iconografic, a fost realizată de maestrul Grigore
Popescu-Muscel în anul 1998.
Un moment de maximă încărcătură spirituală l-a reprezentat expunerea profesorului Mihail Diaconescu
avându-l ca subiect pe Dumitru Stăniloae, teolog european al Ortodoxiei.

P.S. Abia acum, făcând o grabnică trecere în revistă,
constat că n-a călcat prin curtea Mânăstirii nici picior de
oficial, nici picior de reprezentant al mass media. Oare
de ce nu le-am simţit lipsa?

Banchetiştii în faţa sfântului lăcaş de la Lainici
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ULTIMA ORĂ!
Prin nămeţi, în fapt de seară,
A plecat către oraş
Moş Crăciun c-un iepuraş
Înhămat la sănioară.
Drumurile-s troienite,
Noaptea vine, gerul creşte...
Cu urechile ciulite
Iepuraşul se grăbeşte.
Uite-o casă colo-n vale,
Cu ferestre luminate.
Moşul s-a oprit din cale,
Cu toiagu-n poartă bate:
– Bună seara, bună seara!
Iaca, vin cu sănioara
Cu reviste proaspete.
Bucuroşi de oaspete?
– Bucuroşi, bucuroşi,
Îi răspund toţi cititorii,
Dar şi colaboratorii.
Noapte rece şi albastră.
Cititorii-s la fereastră
Să se uite cum coboară,
Prin troianul uriaş,
Moş Crăciun c-un iepuraş
Înhămat la sănioară.
Iar în sănioară – iată
O revistă minunată!!

256

mâine Anul Se-nnoieşte

Mâine anul se-nnoieşte,
Pluguşorul se porneşte
Şi începem a ura,
Pe la case-a colinda:
Nu cătaţi că suntem mici,
Suntem tari, suntem voinici.
Şi-am gătit şi o urare:
Dorind la fiecare
Sănătate şi noroc,
S-aveţi vin în poloboc,
Slană în cămară,
Făină la moară,
Pace în ţară,
Linişte de-afară!
Să v-aducă anul
Inspiraţie cu carul,
De cititori s-aveţi parte!
Pentru fiecare carte
Pungi cu bani…
La anu’ şi la mulţi ani!
Mânaţi plugul, voinicei!
Să fiţi alături de noi
Şi în anul care vine
Să facem revista bine!
Hăi, hăi, uraţi măi!
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uite, vine moş crăciun!

