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AŞA SĂ NE AJUTE DUMNEZEU

PRO

Sfârşitul unui an este, de regulă, un bun prilej de bilanţ. Cum ne aflăm în acest moment, tentaţia este mare.
Pe de altă parte, suntem la finalul unui an dramatic, ce
pare – cel puţin în momentul în care scriu aceste rânduri
– a nu ne aduce prea multe bucurii, dimpotrivă (fă-mă,
Doamne, profet mincinos!). Nu ştiu cum vom petrece,
dacă vom petrece, sărbătorile de iarnă, dacă vom putea
cânta colinde la uşa părinţilor şi bunicilor, dacă ne vom
putea aduna în jurul bradului, dacă vom putea duce un
sâmburuş de lumină la căpătâiul celor plecaţi dintre noi,
dacă şi dacă… Ce să vă mai întristez şi eu… M-am
gândit la un moment dat să scriu despre grotescul spectacol oferit de mass media sub genericul (căruia eu i-aş
zice) show-shlitz – şou-şliţ ca să fie clar pentru toată
lumea... Dar, oricât am râde, tot prilej de întristare ar fi.
Sau despre cum s-a reuşit sacralizarea vacilor de pe
plaiurile carpato-danubiano-pontice. De au ajuns unii să
jure fără a jura… aşa să le ajute Dumnezeu… Ar fi de
râs dacă n-ar fi de plâns…
Şi când dilema era mai mare şi mai ameninţătoare,
mi-a venit în ajutor o insulă de lumină sub forma unei
cărţi apărute în acest nefiresc an douăzeci-douăzeci! Şi
autorul ei, care, la final de toamnă, a devenit septuagenar.
902 pagini format academic, 218 intrări, 40 de dicţionare, enciclopedii, sinteze, colecţii şi 403 lucrări punctuale (opere, studii, monografii, evocări) însumând
23 de pagini de bibliografie – acestea sunt coordonatele
celei de-a patra apariţii editoriale, semnate de Zenovie
Cârlugea, sub genericul Oameni din viaţa lui… Dicţionarul monografic Constantin Brâncuşi urmează celor
două dicţionare esenţiale dedicate lui Lucian Blaga
(vol. 1, 2017, vol. 2, 2018), respectiv Tudor Arghezi
(2018) şi dicţionarului monografic avându-l protagonist
pe Mihai Eminescu (2019) şi încununează o muncă de
cercetare aproape incredibilă, pe care, în mod normal,
ar fi putut-o duce la bun sfârşit numai un colectiv academic. Cu atât mai mult, cu cât, să nu uităm, Brâncuşi
a locuit mai bine de o jumătate de veac departe de ţară,
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„în inima Parisului”, iar relaţiile sale trebuie căutate de-a
lungul şi de-a latul mapamondului, deci munca de documentare creşte exponenţial, iar cunoaşterea câtorva
limbi străine este indispensabilă.
Dicţionarul este ţesut pe fundalul unei hărţi multietnice, în care îşi găsesc locul şi stau umăr la umăr un
arhitect finlandez (Akvar Aalto), numeroşi newyorkezi
(Conrad Walter Arensberg, critic şi colecţionar, poeta
Caresse Crosby, patroana artelor Katherine Sophie
Dreier, Jeanne Robert Foster, poetă, jurnalistă, critic de
artă), francezi precum Marcel Duchamp ori Apollinaire,
britanicul Jim Ede şi irlandezul „rătăcitor” James Joyce,
grecul Christian Zervos, elveţianca Marthe Lebhertz,
nemţoaica, istoric şi critic de artă, scriitor, curator exeget
al operei brâncuşiene, Carola Giedion-Welckler, italianul Roberto Lardera, argentinianul Jorge Aníbal Romero, ungurul Joseph Brummer, austriacul Oscar
Kokoschka, un prinţ indian ş.a.m.d. Fără să mai vorbim
de numeroşii români dintre cei risipiţi prin lumea largă –
să-i amintim, aleatoriu, pe Constantin Antonovici (New
York), Eugen Drăguţescu (Roma), Constantin Virgil
Gheorghiu (Paris), pe cântăreaţa cu carieră internaţională în cinematografia franceză şi hollywoodiană Paula
Greiner (California) sau dintre cei de acasă (Arghezi,
Blaga, Vasile G. Morţun, Octavian Moşescu, Gheorghe
Savul) şi exemplele pot continua.
La fel cum domeniile de activitate din care provin oamenii din viaţa lui Brâncuşi sunt de o diversitate halucinantă, de la scriitori (Panait Istrati, ce-i reproşează a fi
„pădureţ”, Eugen Jebeleanu, de la care se păstrează o
amănunţită descriere a atelierului, „magazia-sanctuar”,
şi a artistului, „săracul, săracul milionar”, Eugen Ionescu, Ion Vinea, Tristan Tzara, Ezra Pound, Raymond
Radiguet, cu care pleacă intempestiv, direct de la restaurantul parizian unde luase masa, în Corsica, de unde
se întoarce cu un calup de brânză de capră, James
Joyce căruia îi realizează două schiţe pentru o carte),
pictori şi graficieni (Marcel Iancu, Iosif Iser, Miliţa Petraşcu, Camil Ressu, Ştefan Popescu, Natalia Dumi1

trescu şi Constantin Istrati – legatarii testamentari ai lui
Brâncuşi), sculptori (Rodin, Oscar Han, Malvina Cornell
Hoffman, Ion Jalea), dansatori/coregrafi (Serghei Diaghilev, Elena Penescu-Liciu, Marina Chaliapin, Florence
Meyer), actori (Marieta Sadova, Dida Solomon Calimachi), muzicieni (George Enescu, Cella Delavrancea,
care a simţit „alama cântând”, „cucurigu gagu”, Dumitru
Cuclin, Veturia, controversata soţie a lui Goga), critici
de artă (Ionel Jianu), jurnalişti (Scarlat Calimachi, Agnes
Elizabeth Meyer), medici (Dimitrie Gerota, Ion Gheorghian-Popescu), filozofi (Petre Ţuţea, George Uscătescu), fotografi (Man Ray), diplomaţi (Paul Morand),
clerici (Grigore Prejbeanu – care a condus ceremonia
sfinţirii Coloanei fără sfârşit, în 27 octombrie 1938, Dumitru Gerota, arhiepiscopul Teofil Ionescu, cel care l-a
împărtăşit înainte de moarte), editori (Alexandru Rosetti), ingineri (Ştefan Georgescu-Gorjanu), avocaţi/jurişti (Radu Pârvulescu, Nika Petrescu, Victor N. Popp,
John Quinn), militari (Gheorghe Gheorghiu), designeri
vestimentari (Lizica Codreanu), geologi (Gheorghe Murgoci), negustori (Dumitru Poiană), regizori (Jean Negulesco), ţărani (precum Elena Dăneţ, din Hobiţa), până
la capete încoronate – Regina Elisabeta a României
sau chiar la un maharadjah indian (Holkar II).
O atenţie deosebită e acordată colecţionarilor, prietenilor şi susţinătorilor, sponsorilor, „fiecare cu «rolul» şi
cu «povestea» sa în viaţa lui Brâncuşi”.
Şi să nu le uităm nici pe „inspiratoarele” lui, Margit
Pogany (Domnişoara Pogany), Marie Bonaparte (Principesa X), baroneasa Renée Frachon (Muza) şi Nancy
Cunard (Tânăra fată sofisticată), imortalizate în lucrări
ce-şi trăiesc eternitatea în atelierul lui Brâncuşi de la
Centrul Pompidou din Paris, „într-o linişte meditativă, filosofică, parcă admirându-se unele pe altele” (Doina
Frumuşelu).
Şi, desigur, marile sau mai micile iubiri – „logodnica”
Eileen Lane, „căpriţa” Peggy Guggenheim, „Pasărea
Măiastră” Maria Tănase…
Bref, găsim în paginile dicţionarului – ce depăşeşte
statutul strict al unui astfel de instrument de lucru, păşind temeinic pe terenul romanului (balzacian, dar şi camilpetrescian) – un Brâncuşi în diferite ipostaze,
umane, în fond, precum aceea de naş de botez pentru
Alice Poiană sau de „rex bibendi neîntrecut”, ce-l bagă
sub masă pe Păstorel (la figurat, căci după cum relatează Vintilă Russu-Şirianu legendarul Păstorel a adormit pe un scaun), dar şi de artist conştient de propria
valoare, aşa cum apare în „istorica” întâlnire cu Titulescu la Legaţia României din Paris, căruia i-a replicat:
„eu, cu noul meu, vin din ceva foarte vechi”.
Nu degeaba, Zenovie Cârlugea ţine să sublinieze în
concentratul cuvânt-înainte că „Dicţionarul acesta este,
de fapt, o nouă «viaţă», adică o monografie văzută din
alt unghi, acela al alterităţii”, vorbind despre „oglinzi ale
alterităţii” în reflectarea cărora „personalitatea lui Brâncuşi se dezvăluie „cu autenticul freamăt mundan al fiinţei omeneşti, cu preferinţele, cutumele, angoasele,
complexele, reacţiile, implicările şi evitările, atragerile şi
respingerile, dar mai ales cu iluziile uitătoare de sine şi
deziluziile amarelor regăsiri de sine ale celui care, în ultimele zile ale vieţii, refuzând o nouă spitalizare, decisese: Eh bien, j’attendrai quand même le Bon Dieu chez
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moi, dans mon atelier…”
Structura fiecărui articol (articole-eseu le zice autorul, caracterizându-le a fi „de o mai cuprinzătoare informaţie bio-bibliografică”, ce oferă cititorului „o înţelegere
mai nuanţată şi o viziune coerent-structurată”) urmează
aceeaşi schemă duală cunoscută din volumele anterioare: după o primă parte în care sunt punctate datele
biografice ale celui catagrafiat, atâtea câte s-au păstrat
sau au putut fi reconstituite în urma unei munci de adevărat detectiv, interesul se concentrează pe relaţia
acestuia cu Brâncuşi. Dimensiunea fiecărui articol depinde de importanţa relaţiei cu protagonistul, de spaţii
generoase beneficiind Petre Pandrea, Arethia Tătărescu, Marea Doamnă a Gorjului interbelic, dar şi soţului
ei, Gheorghe Tătărescu, Miliţa Petraşcu, Tudor Arghezi,
Peter Neagoe, V.G. Paleolog,Tretie Stan Dragoses Paleolog ş.a.
Nu sunt omise nici persoanele cu care traiectoria
vieţii lui Brâncuşi s-a intersectat la un moment dat, fie
şi numai pentru „activităţi comerciale”, să le zic aşa (Tatiana Raşevskaia, moartă prin spânzurare la numai
23 de ani, pentru mormântul căreia Brâncuşi creează
„Sărutul”, ori Léonie Ricou ce i-a cumpărat patru sculpturi), pentru „activităţi mondene” (precum Mary Louise
Reynolds, prietenă a artiştilor, a cărei casă din Montparnasse a fost frecventată şi de Brâncuşi) ori pentru proiecte artistice (a se vedea articolul dedicat lui Marie
Romany, evreică romă emigrantă din România, proprietara unor restaurante în New York, căreia Brâncuşi
urma să-i facă desenele/ilustraţiile pentru o carte de…
citit în cafea).
Din „multitudinea de «voci»” chemate la rampă sub
forma acestor „articole” de dicţionar, se degajă „portretul
cât mai exact al omului şi artistului, fixând oarecum imaginea psiho-somatică şi caracterială într-un medalion
deopotrivă identitar şi exponenţial”. E de subliniat atitudinea echidistantă asumată, Zenovie Cârlugea „lăsând
portretul să se alcătuiască din toate mărturisirile probante, care se completează una pe alta, interferează şi
se luminează reciproc”. Un Brâncuşi pus între oglinzi
paralele – cum ar zice Camil Petrescu, astfel încât „se
poate vedea întregul complex de împrejurări al relaţionării sau expectativei, al implicării mai mult sau mai
puţin în viaţa sculptorului, în general «distanţa» dintre
«subiect» şi «actanţi» în funcţie de care fiecare individ
«catagrafiat» aici dă seamă în posteritate de felul în
care l-a cunoscut şi apreciat” pe Brâncuşi, „omul în care
sălăşluia deopotrivă o conştiinţă de român adevărat şi
una de artist genial” (citatele sunt din cuvântul-înainte
al autorului).
În ciuda formulei de prezentare, în ciuda bogăţiei de
informaţie, Dicţionarul monografic consacrat lui Brâncuşi este, în fond, un emoţionant poem închinat genialului Brâncuşi – Om şi Artist, plămădit din pământul
Gorjului şi din zborul Păsării Măiastre într-o Coloană
fără sfârşit a neamului românesc.
Superbă lecţia – de speranţă şi de încredere în puterea poporului ăstuia atât de năpăstuit de a rezista vicisitudinilor istoriei – „predată” de gorjeanul Zenovie
Cârlugea în vremea #fără dumnezeu, fără trecut şi fără
viitor a Zodiei Covidului.
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Magda Ursache

viața după viață

MERS PE APE ŞI PUȚINĂ MOARTE

PRO

Citind Povești de trecut vămile. Interviuri cu scriitori,
Editura Muzeul Literaturii Române, 2019, scriam și eu,
sub titlul Adevăr, Istorie, Moarte, două-trei cuvinte despre realitate, iluzie, poezie, două-trei cuvinte despre
timp și amintire, două-trei cuvinte despre moarte.
Am început cu seniorii (Încă nu e noapte, Seniori!)
pentru că îmi pasă de minimalizarea lor, de împingerea
lor spre margine, spre umbră. Numai că seniorii pot sări
peste umbră. În lumea (im)probabilă a poeziei, se poate
face asta. Și-mi aduc aminte de definiția poeziei, pe
care Gheorghiță Istrate mi-a citit-o la telefon: „Poezia?
Poezia este o locomotivă cu aburi/ În urma căreia alerg
și eu cu câteva versuri desculțe”.
Lucia Negoiță bine știe să-i aleagă (empatic) pe cei
care au deprins mersul pe ape. Îi așază „în oglinda istoriei mari” pe C.D. Zeletin, pe Șerban Foarță, pe
Gheorghe Grigurcu, pe Ioan Moldovan, pe C. Abăluță,
pe Ovidiu Genaru, pe Gabriela Melinescu, pe SimonaGrazia Dima, omagiu pentru dăruirea cu care, „prin
cărțile lor”, au sădit în noi, cititorii, „dorința de
cunoaștere, binele, îndoiala,frumosul, nădejdea, lumina”. Sunt cuvinte de pe coperta a patra și le-am copiat cu cele mai boldite caractere pe care le cunosc.
Filtrele? Toate: talent, sensibilitate, conștiință, folosite de Lucia pentru cap. II, intitulat Urme, umbre, portaluri. Partea leului o dețin poeții: opt, dacă am numărat
bine (sau i-am numărat numai pe favoriții mei?), începând cu Leo Butnaru și rugăciunea sa „În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh și al Spiritului literaturii
române”. Leo, „mereu altul, mereu același”, selectat și
aplaudat la Gala Poeziei Române Contemporane de la
Alba Iulia, vorbește despre „libertatea dumnezeiască a
scriitorului”.Același modus vivendi la Paul Aretzu,
aceeași devoțiune pentru poezie. Citez un poem cu anluminură multă:
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Să vă spun cum învăț eu pretutindeni, mereu.
cum scot cărțile, cum întind hârtia la scris,
cum prepar cernelurile și încerc penițele, cu trupul
cu trupul ca izvorul, cu gândul ca inima fecioarei,
vorbind singur printre animale, pe câmpul geros
și-nvelit în Dumnezeu. cum îngenunchi
la sfânta masă de scris, printre ucenici. luați,
mâncați dintru această carte până nu se transformă
în praf. beți dintru această cerneală
care se varsă în zadar. până mor.
până nu mă uitați de tot, astfel pregătesc
cina învierii pentru toți.
Limesul – am tot repetat – e benefic. „Literatură se
poate face oriunde”, la Caracal sau la Calafat, în triunghiul Bâscelor, la Negureni-Basarabia, pe valea Izei.
Ioan Moldovan – imbuzanul, în Mureșenii de Câmpie,
Foarță la Turnu-Severin, ca și Robert Șerban, care se
caută pe sine, „pe îndelete”, în timp ce scrie. Radu
Vancu la Sibiu, Marin Ifrim la Buzău, unde au murit tatăl
meu și el, Christian Schenk pe Rin, Ion Andreiță în Bărăgan, Liliana Ursu chiar în Poet’s Cottage. Pe malul
drept sau stâng al Prutului (Maria Pilchin își semnează
e-mailurile „fata de peste râu”), poetul sfințește locul. Și
da, fără poezie lumea și-ar pierde Nordul, ar fi dezorientată adică, fără busolă.
La ce folosește cultura? se întreabă Leo Butnaru.
„La înnobilarea specimenului, luat aparte, dar și a speciei umane în totalitate.” Asta crede și Paul Aretzu,
având în minte un decalog, prima poruncă fiind să fie
sincer, să nu (se) falsifice. Și încă un decupaj din interviul „Singurătatea este proprie oamenilor, nu neapărat
scriitorilor”: „Cred că obligația unui autor este, pur și
simplu, de a scrie, mulțumindu-se cu atât”. De asta l-a
iubit Petru. Apud Luca 14. 7-11: „cel ce se smerește pe
sine se va înălța”. Și Petru Ursache vedea doar cartea
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devenind șaptezecist, nu șaizecist, la 34 de ani. Eu am
avut parte de re-debut abia în anii 90, deci nouăzecistă,
nu șaptezecistă, când am debutat editorial cu carteaeseu despre poezie, A patra dimensiune. Aretzu a debutat în ’88, când avea 39 de ani. Leo Butnaru a putut
veni de peste Prut în august ’87. Râul copilăriei sale „la
ruși” se cheamă Răutu, pseudonimul călăului literaturii
române, Leonte, șeful secției române de la radio Moskva. Sub el, (ne) lucrau alt Leonte, Tisminețki și Hermina Marcusohn, nevastă. Iar fiul lor avea să devină
raportor principal în procesul comunismului. Primul
„scriitor” (așa, ghilimetat) cunoscut lui Leo a fost Mihai
Novicov, buzduganul comunist trimis la Iași, să-i disciplineze pe scriitori. În ziarul „Lupta Moldovei”, cerea
împușcarea (da, ați citit bine) profesorilor universitari
care nu se angajaseră în front. Lungul război cu subcultura, cu incultura agresivă a izbucnit după acel auPRO

viitoare, refuza orice „strategie”: „Cine are de citit o să
mă citească”. Apud Luca 14.7-11: „cel ce se smerește
pe sine se va înălța.”
Din păcate, fauna exegetică tolerează, chiar
răspândește și apreciază (cuvânt demonetizat de limbajul de lemn) texte prozastice date drept prozodie.
Postmoderniștii (crede Aretzu și nu-l urmez întru totul)
au desacralizat literatura, au apelat la „istoria mică”, dar
nu și-au negat înaintașii, iar excesul de obscen a venit
după ’89. După Liliana Ursu, poezia avea „ochelari”;
acum, în plină exhibare sexuală, care îi atinge și pe
vârstnice, nu are nici lenjerie intimă. Aretzu speră,
totuși, în solidaritatea de breaslă, „țintele” bunului scriitor fiind „frumusețea, bunătatea, corectitudinea, alteritatea”, la vremea când tripticul bine-frumos-adevăr e
continuu virusat. Iar „cu dumneaei (nota mea: sinceritatea) nu stăm, încă, așa de bine cum se crede”, constată Viorica Răduță. Ceea ce spune și Robert Șerban:
„Dar scriitorii fac și ei ce pot: unii – literatură, alții – impresie”.
Răul ofensiv, agresiv, după Leo Butnaru, va fi înfrânt
prin solidaritatea celor vii cu cei plecați în praf de stele.
Ca mirificul C.D. Zeletin, ca Ion Zubașcu, trecut martiric
prin existența de lagăr. Și-l asemui cu Osip Mandelștam
(trad. L.B.), ucis de GULAG în 1938, pierzând, după
Leo Butnaru, „lupta cu răul, întruchipat hidos de
bolșevism –comunism”. Dar poate că are dreptate Mircea Ciobanu: „Când știi să pierzi/ e semn c-ai câștigat”.
„În familia noastră politica s-a scris cu sânge de om”,
mărturisește Zubașcu Luciei Negoiță. Pe cale de
consecință, și literatura sa tot cu sânge s-a scris. Tata
Ilie, prizonier la sovietici, a urcat în munții Țibleș, ca partizan și a fost ucis sub tortură. Mama – bătută, înspăimântată de torționar că, dacă nu-i denunță pe luptătorii
din munți, o să-i omoare copilul de doi ani și jumătate,
în fața ei, sfărâmându-i capul de zid. Nici câinele casei
n-a scăpat nepedepsit: l-au lăsat legat, să moară de
foame, cât timp mama a rămas arestată la Sighet. I-au
găsit, ea și copilul, scheletul, în lanț. În „timpuri crimordiale” (sintagma lui Ioan Moldovan), s-a întâmplat, după
Viorica Răduță, un gest, neconfirmat decât de un martor, dar cumplit. În Orașul închis, Râmnicu Sărat,
Vișinescu a înfipt baioneta de torționar în pieptul lui Ion
Mihalache. Deja mort.
Cei din generația noastră ne-am străduit să nu fim
denaturați și alterați ireversibil de cenzura-dresură.
Zubașcu nu l-a făcut la școală pe Maiorescu, eu, la Litere, pe Blaga. La Cenaclul Flacăra au răsunat colinde
de Maramu; după „perioada curată”, au venit spectacolele-gigant, interzise în iunie ’85. Însă Ion Zubașcu s-a
retras în 1982 și a șomat, stând fără locuință trei ani,
deși avea patru copii. Interviul l-a acordat Luciei în
2010. Moartea a venit în 2011.
Lui Ion Zubașcu debutul i-a fost întârziat zece ani,
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gust pașpa și iată că durează. Frica și compromisul au
început de la Oscar Lemnaru, care a publicat lista scriitorilor „morți” după „cotitură”. A urmat „viitura”
(mulțumesc,Ovidiu Pecican!) din ’89.
Cei care n-au gândit vreodată după capul lor,
însușindu-și rapid lozincile, lăudaci PCR, scriu acum pîcî-rî; cameleonicii își însușesc tot rapid neolozincile neoproletcultiste, iar cine a scornicizat, băsescizează sau
iohannizează. Și câte poetese sfărâmate de iubire pentru partidul unic nu se regăsesc iarăși în curtea partidelor politice! Clanța de la Cotroceni obsedează pe mulți.
Nina Cassian, preferata ICR în etapa Patapievici, s-a
recunoscut „manipulabilă” contra avantaje financiare,
pașapoarte, vila lui Nikalai Moraru și podul lui Gogu Rădulescu. Renée Annie Cassian era ilegalistă de la
16 ani, ca apoi, mai prost recompensată de puterea
ceaușescă, mult mai econoamă decât cea dejisto-paukeristă, să se prezinte disidentă cu Dosar de Urmărire
Informativă. Privilighenția rimează cu intelighenția. Cedezi: te operezi la Viena, nu la UPU, îți școlarizezi beizadeaua în SUA ori unde vrei, mănânci Kobe bio,
conduci bolizi de lux etc. Altfel, e mai greu. Te rezumi la
„luxul” de a citi și de a scrie.
Cum au compromis poezia patriotică versificatorii de
pagină întâie, așa au compromis și disidența. Un CC-ist
cu degete lipsă de la cât a aplaudat vorbește de „miasmele politicii”, deși le-a tot inspirat-expirat. Are nostalgia
șantierului Bumbești-Livezeni, apoi a reporterului socialist, umplând ca albinuța fagurele de izbânzi ceaușești,
apoi iliești...
„N-ar fi nepotrivit un cult al obstacolelor care ne ajută
să devenim noi înșine”, notează Gheorghe Grigurcu în
Intelectualii față cu democrația, Editura Pleiade, Satu
Mare, 2010, constatând că „absența oricăror piedici în
cariera unui autor e suspectă”. Existența în demnitate,
fără compromisuri cu puterea politică, presupune „cursă
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cu obstacole, iar insuccesul social , în cele mai multe
cazuri, probează succes moral”.
E o mărturisire de credință care ar cam trebui să ne
pună pe gânduri. Mai ales că se întețesc loviturile: se
dă cu stânga-n dreapta și cu dreapta-n stânga, dar mai
ales cu stânga. Post-socialist, anticomuniștii adevărați
(cum ai spune „adevărații arnoteni”) au fost prinși din
nou sub seceră și ciocan. Secera, vechii cominterniști,
bolșeo-comuniști, ca Ornea și Cornea, și ciocanul
ceaușist, chipurile național-socialist, deși vocabula
conține o izbitoare nepotrivire în termeni.
În „România literară” din nov. 1979, Radu Florian îi
acuza pe Noica și pe Papu de naționalism. Noica a fost,
după ’89, batjocorit incredibil ca „guru”, „căpitan” și alte
alea verzi și uscate. La fel, Crainic, la fel Gyr. Și mă întreb cât ne mai lasă domnul Alexandru Florian, fiul marxistologului, să-i evocăm pe Nae Ionescu, pe Mircea
Vulcănescu, pe Mircea Eliade, pe Țuțea... Vămile impuse de Institutul „Elie Wiesel” par a fi greu de trecut.
Spune Paul Aretzu că „a-ți disprețui limba, țara, poporul este un nonsens și probează o mare insolență”.
Cuvântul bun, când ne lepădăm de latină ca de un
virus urâcios, de la Noica vine:
„Când o limbă îți dă: obârșia, tăria de a rezista și
putința de-a uni și face o națiune, iar în actual îți dă deschiderea către unele limbi de seamă ale lumii (...),
atunci limba aceea nu este o piesă de arhivă”.
Leo Butnaru își dorește „nuntirea” lui Orpheus și
Sophia. Între Eros și Thanatos a făcut-o magistral Cezar
Ivănescu.
Am încredere, ca și Lucia Negoiță, în „puterea poeziei de a reinventa drumul către cunoaștere”. Am citat
din dialogul cu Simona-Grazia Dima, „Între cale și
inimă”.
În alte cuvinte: Sus inimile!
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EMINESCU FILOSOF?

(În căutarea unui punct de purcedere)
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priceperea în slujba propăşiri ei. Nu se poate optimiza
actul dispunerii filosofice decât în măsura în care se
operează cu criterii axiologice ferme şi se promovează
valoarea, calitatea umană, competenţa, factorii de progres dintr-o societate.
Regăsim aceste postulate în gândirea poetului, în
opera poetică, în corespondenţă în prestaţiile publicistice şi în notaţiile sporadice, inserate prin manuscrisele
sale? Se-nţelege că răspunsul la aceste interogaţii reclamă o privire analitică asupra întregii sale opere şi o
analiză detaliată a tuturor acestor scrieri, căci poetul
avea obiceiul să-şi disemineze frânturile de gând prin
caietele sale şi pe orice hârtie ce-o avea la îndemână.
Acestea ar fi cele câteva consideraţii care definesc
un filosof şi nu putem spune că sunt lucruri noi, pentru
că ele au existat din totdeauna. Într-o formă sintetică le
afirmase şi Gorgias din Leontinoi cu mai bine de două
milenii în urmă, pe vremea sofiştilor din vechea Eladă,
care le formulase sub forma a trei teze esenţiale: dacă
există ceva în afara fiinţei noastre, în cazul că există,
dacă poate fi cunoscut, în cazul că poate fi cunoscut,
dacă poate fi transmis şi comunicat altor oameni. Sunt
întrebări fundamentale la care nu poate răspunde decât
un filosof sau un om cu aptitudini şi abilităţi filosofice.
Recunosc că problema unei ipostaze de filosof a lui
Eminescu s-a pus deseori în lucrările unor eminescologi, unii chiar cu bună reputaţie cărturărească, deşi
mulţi dintre ei s-au mulţumit cu cercetarea izvoarelor, a
filiaţiilor din care s-ar legitima o presupusă filosofie
eminesciană. Cel mai adesea a fost disputat de kantieni, din care poetul a şi tradus o parte din Estetica
transcendentală în vremea studenţiei la Berlin, când
încă se gândea, la îndemnul lui Maiorescu, să-şi treacă
un doctorat în filosofie, pentru a putea fi aranjat la Universitatea din Iaşi.
Alţi analişti, în special cei care s-au aplecat, cu
precădere, asupra versurilor sale l-au plasat într-o prelungire a pesimismului activat de Schopenhauer, dar nu
lipsesc nici hegelienii, cei ce considerau că a cochetat
PRO

Întrebarea aceasta, despre Eminescu filosof, deşi
s-a pus de multe ori în istoria eseisticii româneşti, a
rămas încă actuală şi azi. Nu spun că nu s-au dat destule răspunsuri, spun doar că prin marea lor varietate,
prin diversitatea opiniilor exprimate s-a anulat însăşi
credibilitatea lor. De asta zic, ar fi cazul ca înainte de a
căuta un răspuns să încercăm o precizare a noţiunii în
discuţie, şi, fireşte, să-i conturăm un înţeles cât mai
exact.
- Un filosof este un vizionar, este cel care şi-a format
o concepție e despre lume, despre existenţă în general,
despre ceea ce este şi despre ceea ce constituie existarea în înţelesul de totalitate. Este o poziţie raţională
asupra estelui ontologic, şi o dispunere sistemică şi
completă, fără rest şi fără rămăşiţe necuprinse în arhitectura construcţiei. Dacă Demiurgul biblic a creat
lumea prin cuvânt, filosoful, recurgând la acelaşi mijloc,
nu doar că încearcă s-o explice, dar şi s-o re-construiască ideatic, să propună o alternativă terestră la cea
paradisiacă pierdută iremediabil după încălcarea interdicţiei divine de a nu consuma din fructul cunoaşterii.
- Filosof este cel care a găsit principiile prime, pilonii
care să susţină întreaga construcţie teoretică. O viziune
filosofică trebuie să pornească de la ceva, evident tot
de la cuvânt, ca-n Facerea biblică de la o premiză, de
la unul sau mai multe concepte de maximă generalitate
care să poată susţine şi articula întregul eşafodaj teoretic. Un filosof adevărat trebuie să aibă abilitatea de a
opera cu universalul, cu principiile prime şi cu alte concepte fundamentale, de a le aşeza în sistem, precum
cărămizile într-o temelie şi de a postula o logică şi o
epistemologie potrivită sistemului imaginat.
- Un filosof trebuie să fie un erudit, să circule cu
aceeaşi lejeritate prin mai multe domenii ale cunoaşterii,
să cunoască şi să stăpânească legile naturii, dar şi principiile vieţii sociale, să-şi plieze discursul pe o anumită
realitate etnică, să-i identifice specificul şi condiţiile unei
evoluţii optime. Să rezoneze cu ţara, să se bucure şi să
se întristeze odată cu ea şi să-şi pună cunoştinţele şi
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şi cu dialectica gânditorului din Stuttgart. Sigur, dincolo
de asociaţiile ce se pot face, un lucru e sigur, că
influenţele câte vor fi fost, nu trebuiesc judecate prin excludere şi că poetul era bine aşezat în doctrinele filosofiei moderne. Că acestea au lăsat urme indelebile în
gândirea şi în opera lui Eminescu nu trebuie să ne
surprindă şi nu cred că i-a anulat originalitatea şi modul
propriu de a privi lumea şi viaţa. N-a fost un gânditor
sistemic şi n-a plăsmuit o viziune articulată, dar dacă
punem cap la cap toate notaţiile sale, putem descifra liniile unei direcţii de gândire cu multe elemente personale. Eminescu, nota Simion Mehedinţi la 10 ianuarie
1955 este cel mai mare poet-filosof al secolului (Caiete,
vol. IV, Editura Terra, Focşani, p. 64). Sau în altă parte:
Nu-i român adevărat cel care nu va citi în fiecare
duminică, după ieşirea de la biserică ce-a spus Zamolxe şi Eminescu pentru îndrumarea naţiei noastre
(Ibid. p. 46). Într-adevăr, Eminescu poate fi considerat
și un îndrumător, un clarvăzător al devenirii românești,
numai că puțini dintre politicienii noștri, mai vechi și mai
noi, l-au citit și i-au înțeles ideile.
În căutare de premize filosofice

PRO

Am spus şi cu alte ocazii, Eminescu n-a făcut filozofie speculativă şi nu s-a aplecat special asupra vreunei
probleme din fondul peren al gândirii metafizice. Adevărul, Fericirea, Omul şi Personalitatea, Gândirea şi Cunoaşterea, Dumnezeu, Datoria, au fost abordate de
poet mai mult ocazional, accidental, fragmentar, nicidecum în lucrări desfăşurate, consacrate special acestor
subiecte centrale care-au constituit fondul de aur al gândirii filosofice şi-a interesat omenirea din totdeauna.
Asta nu înseamnă că aceste probleme şi încă multe
altele nu se găsesc prezente peste tot în opera lui Eminescu – în cea publicată, dar şi în manuscrisele sale,
în notaţiile lacunare şi răzleţe. risipite cu generozitate
prin vraiştea însemnărilor bruionare, depozitate într-o
ladă, păstrată cu pioşenie de Maiorescu şi încredinţată
Academiei târziu, abia în 1909. Adunate la un loc şi aşezate într-o anumită ordine, toate aceste notaţii ne ajută
să reconstituim, fie şi într-o formă aproximativă, ansamblul gândului metafizic eminescian, direcţiile în care ar
fi putut evolua abordarea lor şi întruparea ce le-ar fi fost
hărăzită, de-ar fi insistat asupra lor. Cum trecuse prin
mai multe sisteme filosofice şi-şi însuşise exigenţele lor,
a dobândit o înţelegere perfectă a ideii de filozofie, iar
definiţia dată disciplinei este nu numai personală, dar
poate figura printre cele mai riguroase înregistrate în istoria gândirii universale. Înţelegea filosofia ca gen proxim pentru întreaga cunoaştere procesată de om şi de
ştiinţele particulare şi-i încredinţa o funcţie tutelară, de
ghidare şi de corectă încadrare epistemică a cunoașterii
într-un tot articulat a tuturor izvodirilor particulare.
Spuneam că, din varii motive, asupra cărora nu insistăm în aceste rânduri, n-a plăsmuit un sistem metafizic articulat, dar ştia exact ce-ar fi trebuit să conţină
această construcţie, în cazul când s-ar fi hotărât să-i
dea viaţă. În viziunea lui modul de-a judeca, de-a raţiona românesc, prin urmare o filosofie românească,
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care să primească între pietrele ei unghiulare două cestiuni nepuse în filosofie şi nestudiate de nimeni: cestiunea naţiunei şi a religiunei – singurele lucruri care ne-a
scăpat şi a făcut de mai trăim astăzi (Opere, vol. XVI,
p. 289). Prin urmare, poetul, poate şi sub influenţa lecturilor filosofice din acea vreme, se gândea la o filosofie,
ieşită de sub autoritatea universalului şi pliată pe realitatea românească, o filosofie în bundiţă şi iţari având la
cheie cele două concepte fundamentale – naţionalitatea
şi religia. Poate nu este lipsit de importanţă să arătăm
că a avut o ezitare la scrierea cuvântului religiune, că a
pendulat între religie şi Dumnezeu (scris deasupra),
ceea ce ar fi însemnat să-l anticipeze pe Petre Ţuţea
care, tot aşa, gândea la o filosofie între Dumnezeu şi
neamul meu.
Înţelesese că o plăsmuire decomplexată şi o abordare flamboaiantă a fenomenului cultural românesc reclamă o paradigmă, un concept autotelic capabil să
susţină o viziune amplă, sub cupola căruia să-şi organizeze aptitudinile constructive. Se gândea chiar la un
sistem de gândire original, la un weltanschauung în
cheie etnică, aşezat pe baze româneşti solide vechi,
având azimutul fixat în potenţialitatea neconsumată a
celor două pietre unghiulare genuine – naţionalitatea şi
religia (Dumnezeu). Proiectul, anunţat chiar şi aşa, extrem de sumar, era gândit de Eminescu când abia împlinise 20 de ani și este consemnat într-un concept de
scrisoare, rămas neexpediat, nu se va împlini niciodată,
dar faptul că poetul și-a pus această problemă dovedeşte că era traversat şi de gânduri înalte, sistemice.
Proiectul urma să valorifice fondul vechi, tradiţional de
cultură românească – de la cronicarii Ureche şi Neculce
până la autorul nuvelei istorice Alexandru Lăpuşneanu.
Prezenţa lui Costache Negruzzi în această sumară înşiruire trebuie legată, probabil, şi de numele destinatorului scrisorii, nimeni altul decât fiul cunoscutului
prozator (Iacob Negruzzi) căruia poetul voia să-i facă o
favoare – la acea vreme factotumul „Convorbirilor literare”. Probabil că n-o considera suficient de lămuritoare, de vreme ce n-a mai expediat-o, căci în
următoarea epistolă expediată convorbiristului ieşean
în iunie 1870 nu se mai arată încercat de aceleaşi energii metafizice. Fervorile trecuse şi n-o mai regăsim
decât fragmentar diseminată prin paginile sale publicistice.
Atunci însă, sub impulsul unui gând solar, Eminescu
formulase, pentru prima dată în cultura noastră, direcţiile unei metafizici româneşti şi ideile-forţă ce puteau
să vitaminizeze o filosofie în spațiul dintre Dunăre și
Carpați. Sigur este că proiectul eminescian, chiar dacă
nu va fi menționat ca sursă și ca premiză epistemică,
va fi urmat ulterior, cu mai multe şanse de împlinire de
Blaga, Noica, Mircea Vulcănescu şi, mai nou, de
acad. Victor Surdu.
Ar trebui să mai reţinem că la vremea când Eminescu își punea aceste probleme, limba românească
prezenta mari dificultăţi lexicale în ce priveşte exprimarea unui gând filosofic mai înalt. Poetul a resimţit serios
această dificultate traducând prima parte din Critica raţiunii pure a lui Kant, când s-a văzut nevoit să improvizeze sau chiar să născocească unele echivalenţe
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lexicale pentru conceptele kantiene. Prefaţând ediţia românească a traducerii lui Eminescu, Noica a menţionat
bine greutăţile mari pe care poetul le-a întâmpinat în traducerea lui Kant. Abia în a doua perioadă a traducerii,
cea din 1877, Eminescu înlocuieşte judeţ prin judecată,
reprezentaţie prin reprezentare şi înţelegere prin inteligenţă. (Mihai Eminescu, Lecturi kantiene, Univers,
1975, p. XXIX). Acad. Al. Surdu, care a cercetat cu mai
multă rigoare caietele germane ale poetului, a descoperit chiar o încercare de dicționar filosofic prin care
căuta echivalențe românești pentru unii termeni din
limba germană, de care să se folosească, mai apoi, în
traducerile sale.
Cât timp trecuse de când un magistru precum Vasile
Vârnav încercase să încetăţenească în limbajul filosofic
românesc corespondenţe lingvistice aproape hazlii precum totesc pentru universal, pricină şi ispravă pentru
cauză şi efect, contrazicere pentru contradicţie, socotire
pentru raţionament şi încă multe alte năstruşnicii de
acest fel? E drept că în intervalul dintre Vârnav şi Eminescu s-a interpus Maiorescu, omul providenţial care a
emancipat serios lexicul filosofic de la noi, a adoptat şi
a impus o exprimare metafizică modernă – fireşte, fără
să-i rezolve toate nevralgiile. Nu mai spun că pe la 1870
nici Maiorescu nu-şi încheiase seria atitudinilor sale critice în contra direcţiei de atunci din cultura românească.
Cum spuneam, Eminescu n-a mai revenit asupra
ideii de construcţie a unei filosofii româneşti, ce-i irizase
gândul în acei ani ai juveneţei accentuate şi de mare
promisiune intelectuală, dar reperele, aşa cum fuseseră
postulate atunci, într-un moment de graţie a gândului,
cu cele două pietre unghiulare la cheie au rămas, ba
chiar vor constitui fundamente pentru zbaterile multor
gânditori români de mai târziu. Şi mai subliniem, măcar
fulgurant şi fugos, că cei mai mulţi dintre gânditorii români interbelici – de la Blaga la Mircea Vulcănescu şi
Nae Ionescu – au fost interesaţi, cu precădere, de
condiţia unei filosofii naţionale, resorbite din realitatea
românească şi din specificul identităţii româneşti.
Reţinem că Eminescu gândea filosofia sub formă
sistemică şi înţelegea că un sistem de gândire articulat
are nevoie de nişte invarianţi şi constante care să
susţină ansamblul. Ce-ar fi însemnat filosofia lui Schopenhauer fără voinţa autotelică, sau cea a lui Leibnitz
fără antropomorfismul Eului, şi fără dialectica acestuia
cu non-Eul? Ele, aceste concepte cu încărcătură
demiurgică, conferă discursului – nu doar celui filosofic,
dar şi reprezentărilor ştiinţifice sau artistice – coerenţă
şi înfăţişare de sistem. Recursul la o premiză de pornire, la o idee dispecerală care să tuteleze şi să oxigeneze întreaga devălmăşie a zbaterilor sale pletorice era,
de departe, esenţială în structurarea unei speculaţii filosofice. Ar fi putut, desigur, să se înregimenteze într-o
direcţie filosofică afirmată deja în spiritualitatea
europeană, să se conecteze la o viziune cunoscută, să
devină un alumn al lui Kant sau Schopenhauer,
bunăoară, dar asta ar fi însemnat să admită concesii de
originalitate, ceea ce nu era în firea poetului. Căci deşi
s-a spus despre el că a fost de toate – filosof, om de
ştiinţă, istoric, geograf, lingvist ş.a. – a fost înainte de
toate poet şi dorinţa lui era să găsească un concept cu
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funcţii paradigmatice, care să patroneze nu doar sporadicele sale învolburări metafizice, dar să susţină şi să
confere gândului metafizic substanţă, consistenţă, dar
şi emoție, temperament demersului său liric. Aşadar,
dorinţa lui Eminescu era să găsească un concept patronimic care să răspundă mai multor cerinţe, care să
acopere şi să impregneze întreaga constelaţie a activelor sale creatoare – a celor metafizice, dar și a celor
poetice. Ceea ce căuta Eminescu să folosească drept
premiză și idee dispecerală nu era conceptul rece și
rațional, ci metafora cu funcții conceptuale, ideea
teorică, ar spune Blaga, intuiția caldă, glazurată, care
să-și păstreze funcțiile active, indiferent pe ce versant
izvoditor se mișcă autorul – pe cel liric sau pe cel metafizic. Iată câteva dintre variantele încercate:

1. Recursul la motivul arheic răspundea în mare
parte acestor cerinţe, deopotrivă lirice şi speculative. Lui
Eminescu nu-i mai rămânea decât să-i confere funcţii
securizante şi să-i extragă toate disponibilităţile lui lucrative. De unde l-a preluat Eminescu este greu de precizat, pentru că a fost deseori invocat în istoria gândirii
europene – de la clasicul Aristotel până la Paracelsus
şi Schopenhauer.
Nu era chiar un concept cu dispunere logică, ci mai
mult o metaforă cu funcţii conceptuale şi constructive,
agreată de poet tocmai pentru că putea glisa cu aceeaşi
lejeritate prin filosofie şi poezie, într-un melanj care le
optimiza şi le înălţa cota de interes cu cel puţin o octavă.
Nu trebuie să ne surprindă că a dat multă bătaie de cap
eminescologilor pentru că era deopotrivă concept şi
metaforă şi putea fi adjudecat afectiv şi raţional cu egală
îndreptăţire. Eseistul gălăţean Dumitru Tiutiuca i-a consacrat o lucrare specială, Cumpăna întru Arheus, dar
nu cred că problema poate fi considerată ca epuizată
sub aspect epistemic. După anticipările noastre, Arheul
eminescian va continua să trezească interesul altor
generaţii de eminescologi, care îi vor izvodi alte
înţelesuri, deşi reperele furnizate de poet sunt aceleaşi
– puţine şi evazive. Presupun însă că se vor face alte
corelaţii, că va fi dispus în alte diorame insolite şi se vor
găsi alte înţelesuri încifrate, dar va rămâne la fel de incitant şi greu de epuizat eseistic.
Privit ca punct mişcător iniţial şi ca agent cosmogonic, el poate fi asociat, cum a şi făcut-o Dumitru Tiutiuca, Trinităţii biblice şi cu ideea Demiurgului sideral
menit să tocmească şi să pună ordine în haosul de început, dar orice înţeles i-am conferi el rămâne spiritul
universului, necantonat în timp şi în spaţiu. Cu el începe
povestea lumii de demult şi toată metamorfoza ei
ulterioară. Menirea Arheului este să elimine graniţa dintre posibil şi imposibil, să sustragă ontologia din fixaţiile
dualismului cartezian şi s-o elibereze de toate
determinaţiile constrângătoare – timp, spaţiu, cauzalitate. Pusă în seama Arheului, operaţia aceasta nu
elimină delirul, exact ceea ce este lipsit de risc, pentru
că în urma acestor sustrageri succesive nu mai rămâne
decât visul, povestea, nostalgia, reveria, adică exact
ceea ce, de regulă, supralicitează subiectivitatea şi
toată tectonica ei umbroasă. Este exact ceea ce corespunde ideal dorinţei poetului de a găsi un concept luPRO
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crativ care să structureze, să confere substanţă,
conţinut şi legitimitate ambelor domenii tatonate de Eminescu – cel speculativ care să dea seama de încercările
sporadice ale intrării în lume şi cel poetic şi emoţional
ţinut într-o graţie niciodată reprimată. Eminescu n-a personalizat Arheul, nu l-a antropofizat ca să ajungă la
ideea de personalitate, dar ideea de personalitate era
deseori invocată de poet și putea fi o altă premiză și
punct de început într-o abordare filosofică.
Personalitatea, o miză pentru o filosofie
sistemică După ideea de Arheu Eminescu a cochetat
deseori cu ideea de personalitate și era dispus să-i confere chiar funcții dispecerale dacă s-ar fi decis pentru o
dispunere metafizică decomplexată. În spiritul romantismului german, Eminescu s-a arătat totdeauna interesat de subiect, de intruziunea subiectului într-un act de
creație lirică. Prospectează zonele lui umbroase, dă
frâu liber imaginației, visului, adoptă nocturnul și plutonicul drept cadre privilegiate și recunoaște existența
inconștientului înainte de a fi postulată de Freud. Raportarea la logica Eului, aducerea lui în centrul acțiunii
comprehensive trebuia, până la urmă, să-l ducă și la
recunoașterea personalității ca factor esențial al
evoluției generale și la adopția lui ca premiză și postulat
într-o abordare metafizică. Încărcat cu atribute subiective Arheul capătă concretețe, se personalizează, devine personalitate și preia funcțiile constructive rămase
neîmplinite de Arheu.
Aprecia, din mulțimea calităților omenești, pe cele
intelectuale, care alcătuiesc în interioritatea umană un
fel de sală luminată – loc geometric, de intrare și de
ieșire a ideilor exterioare produse de umanitate în procesul evoluției istorice. Poetul nu neagă rolul patului
germinativ constituit în subiect prin cumuluri succesive,
care să impulsioneze actul de creație și din care poate
izvorî ceva nou. În viziunea sa, poetul, omul de creație
în general trebuie să coexiste simbiotic cu omul de
cultură, cu cărturarul bine conectat la fundamentele
cunoașterii și culturii pentru a imprima actului de creație
noutate și valoare. Compara relicvariul intelectual al
omului de talent și prin extincție al unui neam cu o sală
bine luminată, cu un gheizer din care decurge actul de
creație și se întrupează zestrea spirituală a unei
comunități. La un om de talent fondul e luminos și locatarii casei sunt mai însemnați în rang decât oaspeții ce
intră și ies și când oaspeții ies se cunoaște cum că societatea în care au petrecut le face onoare, de aceea
tonul de demnitate cu care reapar. În genere orice cap
omenesc seamănă c-o odaie numai e-ntrebarea ce fel
de odaie, ce aer și ce lumini e în ea și ce societate
găsești (Fragmentarium, p. 544).
Configura statutul personalității prin recursul la
această imagine preluată din Aforismele lui Schopenhauer, care punea mare preț pe fondul interior, pe
zăcământul dinlăuntru, fără vreun amestec din exterior.
Cel ce prețuiește mult în sine, postula filosoful alemanic,
seamănă unei odăi vesele, luminate și încălzite, în mijlocul gerului unei nopți de iarnă. A avea prin urmare o
individualitate distinsă și bine înzestrată, mai ales a
avea mult spirit este fără îndoială soarta cea mai
fericită pe pământ. (Aforisme asupra înțelepciunii în
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viață, traducere de Titu Maiorescu, București, Editura
Librăriei Socec, 1943, p. 59).
Înclinația lui Eminescu de a recunoaște un patrimoniu genuin al disponibilităților creatoare trebuie privită
dintr-o perspectivă mai largă, aceea a personalități –
concept și idee cu mari posibilități discursive. Asumată
de poet mai mult ca posibilă paradigmă și ax cardanic
speculativ decât ca facultate psihologică, personalitatea rămâne încă o premiză filosofică posibilă, tatonată
de Eminescu pentru zbaterile sale spirituale. În viziunea
sa, ideea de personalitate putea reprezenta o premiză
operațională, un ce nedovedit, o teză nedemonstrată,
asemeni axiomelor din știință care trebuiesc presupuse
ca absolut adevărate. Era exact ceea ce căuta Eminescu, un adevăr absolut cu valoare de postulat, o premiză
care să nu mai reclame alte demonstrații, dar să fie
capabilă să susțină o întreagă viziune despre lume.
Explicația aceasta figurează în manuscrisul miscelaneu
2257 – probabil note de curs sau conspectul vreunei
lucrări neidentificate – și este fundamentată pe o
împătrită îngemănare a teoriilor filosofice elaborate de
Paracelsus, Fichte, Descartes și Schopenhauer.
Opțiunea lui Eminescu avea la bază convingerea că
personalitatea, ca postulat sau concept paradigmatic,
n-are nevoie de altă determinare exterioară pentru a se
defini, întrucât se determină prin ea însăși, își are propria ei rațiune de a fi. Axiomul de la care purcedem noi
este noțiunea personalității. Ființa caracteristică a
personalității e aceea că ea singură este rațiunea sa,
principiul său, fondul său de viață – personalitatea se
determină prin ea însăși; căci a fi propria sa rațiune de
a fi este de-a se determina prin sine însuși, de-a fi ea
însăși, propria ei substanțialitate, necondiționată prin
sine și în sine (Fragmentarium, p. 192).
Cu aceste determinații – postulate într-un absolut
nesupus facticității, conceptul de personalitate putea fi
asumat ca o altă premiză și punct de mișcare, mult mai
slab ca boaba spumii și stăpânul fără margini peste
marginile lumii, din care să decurgă o întreagă
construcție metafizică. Era o alternativă, încă una, dar
cum viziunea la care visa n-a fost niciodată structurată
în toate articulațiile sistemice, a rămas ca simplă posibilitate nepusă în rosturi definitive, a rămas ca o altă
ipoteză de lucru risipită prin laboratorul frământărilor
sale eclectice. Nu e nicio îndoială că, de s-ar fi decis
vreodată să dezvolte o filosofie sistemică, ar fi recurs
probabil și la această posibilitate.
Din doctrina învățatului medieval Paracelsus
reținuse ideea esențială că microcosmosul uman cuprinde în dimensiuni reduse, dar esențiale întreaga fenomenalitate a naturii, cu elementele ei primare, dar și
cu resursele ei creatoare evidente, active, obiectivante
și sporitoare, de natură să dezvolte și să confirme Facerea biblică. În viziunea lui Eminescu personalitatea
are o constituție triadică, fiind alcătuită din trei momente
distincte – Eul, Voința și Fapta – toate trei imprimând
ideii de personalitate funcții paradigmatice constructive,
într-o eventuală dispunere filosofică.
Eul este partea cea mai activă a personalității, este
absoluta determinare de sine însăși și are ca temei
modul său propriu de a fi și de a cugeta. De vreme ce
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filosofia era definită ca așezare a ființei lumii în noțiuni
spre a căror stabilire judecata nu se servește de altă
autoritate decât de a sa proprie, trebuia să găsească și
noțiunile autotelice prin care să se exprime. Or, Eul
avea această proprietate de a se defini prin sine însuși,
fără să se recurgă la alte noțiuni lămuritoare. O anume
reminiscență din filosofia lui Fichte este evidentă, dar,
se vede bine, Eminescu integra Eul într-o altă diagramă
epistemică decât gânditorul alemanic. Ca și la Fichte,
Eul avea ca temei modul său propriu de a fi și de a cugeta și nu trebuia să recurgă la autoritatea altor noțiuni
pentru a se defini și pentru a-și găsi locul într-o
speculație. Era ubicuu și cu atribute active, dar, cum nu
exista decât Eul, deci nu avea asupra cui să-și exercite
atributul acțiunii, este obligat să producă non-Eul și să
stabilească împreună o relație dialectică. În spiritul romantismului întârziat, Eminescu aduce în prim-plan subiectivitatea și tot complexul atributelor care o definesc.
Voința era una dintre aceste însușiri, cea mai
oportună pentru o desfășurare epistemică și nu-i de mirare că poetul îi conferă un loc esențial printre componentele personalității. Conserva câte ceva din funcțiile
ce i le atribuise Schopenhauer, dar nu-i mai recunoștea
și funcția demiurgică de factor generator. Numai
dorințele, ca atribute afective, pasionale, emoționale,
sunt oarbe, în timp ce orice pornire a voinței fără intelect
este lucrul cel mai comun: și piatra o are și o arată cel
puțin în momentul când cade (Aforisme, p. 69). Voința,
precizase Schopenhauer, nu poate direcționa un demers în afara intelectului, ci numai prin participarea aptitudinii intelective, cum este deja prevăzut în sistemul
gânditorului german. Ca punct de pornire, ca direcție,
ca premiză și ca prim impuls într-un discurs filosofic era
altceva. Voința, nota într-o însemnare din vremea
activității bucureștene, este sentimentul de a da propensiune sau de fugă a punctului gravitației către obiectul
iubit. (Fragmentarium, p. 371). Cum este firesc, Eminescu face distincție între voință și dorință. În timp ce
dorința, prin intensitatea sentimentelor puse în act,
capătă căldură umană și poate fi distribuită în domenii
sensibile – în artă, în poezie –, voința rămâne rece,
calculată, rațională și, prin felul cum poate prefigura o
finalitate a demersului, se poate înstructura într-un sistem de gândire. Că și arta recurge la resursele intelectuale este un alt aspect subliniat deseori de poet. Chiar
precizează, într-o altă însemnare din perioada târzie a
activității bucureștene: Arta: un act de volițiune trecut
prin sita inteligenței (Fragmentarium, p. 541).
Voința este considerată de Eminescu element organic al Eului. Prin voință se realizează actul în sine al
determinărei proprii asupra lumii obiective. Ea dă sensul, direcția și facilitează prefigurarea rezultatului
acțiunii. Ceea ce în mecanică e direcție a corpului pus
în mișcare, e în om voința, mai nota într-o însemnare
din manuscrisul 2255. Că și în definirea voinței întâlnim
reminiscențe din lectura lui Schopenhauer, mai ales a
Aforismelor sale, este cât se poate de evident.
Cea de a treia componentă a personalității este
Fapta, desemnând îndreptarea acțiunii Eului într-o
direcție imprimată de pornirea volitivă. Fapta, spune
Eminescu, este procesul de viață prin care voința se
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realizează în obiectul exterior. Este procesul prin care
personalitatea se exprimă în lume și face dovada
calităților sale de excepție. Fapta este momentul final
al unei acțiuni la care coparticipă cei trei factori invocați
de poet.
Sunt în ființa noastră predispoziții care nasc idei, notase la cursul profesorului Ed. Zeller, dar aceste
predispoziții trebuiesc puse în act, în lucrare, în faptă –
proces care reclamă participarea tuturor componentelor
ce definesc personalitatea. Între manuscrisele sale se
găsesc și câteva versuri despre personalitate, traduse
din Goethe, cum ne încredințează Maiorescu, dar faptul
că încearcă mai multe variante în căutarea formei celei
mai perfecte și că asociază noțiunea de personalitate
cu norocul românesc spune ceva despre coeficientul
etnic ce voia să-l imprime conceptului. E un semn că
cele două pietre unghiulare ce-ar fi trebuit să articuleze
o filosofie românească chiar erau privite ca fundamente
ale actului de stâlpire. Reproducem și noi două dintre
variantele încercate de poet în traducerea din Goethe:
Și norod și șerbi și regii/ Gata sunt cu toți să spue/ De
cât personalitatea/ Un noroc mai mare nu e. Sau: Vulgul, șerbii, regii spun că/ Norocirea-ntr-un cuvânt/ Este
personalitatea/ Pentru toți de pe pământ. (Opere, vol. V,
p. 342).

Ideea neantului originar și a haosului de început
Ar mai fi mizat și pe potențialul constructiv al altor idei
și concepte ce-ar fi putut servi ca premize și puncte de
pornire pentru o abordare speculativă mai desfășurată,
sistemică. Neantul și haosul kantian de dinainte de actul
Facerii ar fost un alt postulat care putea dispecera actul
de plăsmuire a unei viziuni despre lume. Evident, nu
și-au găsit împlinirea, pentru că poetul nu și-a propus
și n-a fost în intenția lui să confere împlinire acestei laturi cărturărești. A fost și a rămas, înainte de toate, poet,
dar dacă și-ar fi propus să dezvolte o filosofie sistemică
ar fi recurs, desigur, și la această idee-forță care putea
servi de premiză și punct de pornire pentru un discurs
filosofic dezvoltat în toate articulațiile epistemice.
Înţelegea filosofia ca gen proxim pentru întreaga
cunoaştere procesată de om şi de ştiinţele particulare
şi-i încredinţa o funcţie tutelară, de ghidare şi de corectă
încadrare epistemică într-un tot articulat a izvodirilor
particulare. Filosofia, nota în manuscrisul 2306, aproximat din perioada activităţii ieşene (1874-1877), este
aşezarea fiinţei lumii în noţiuni, spre a căror stabilire judecata nu se serveşte de altă autoritate decât de a sa
proprie.
Înțelegea reprezentarea (lumii, ad.n.) ca un ghem
absolut unul și dat simultan. Resfirarea (deșirarea,
ad.n.) acestui ghem simultan e timpul – și experiența.
Sau și un fuior din care toarcem firul timpului văzând
numai astfel ce conține. Din nefericire atât torsul cât și
fuiorul țin întruna. Cine poate privi fuiorul abstrăgând de
la tors, are predispoziții filosofice.
Toată strădania poetului era să găsească capătul firului, adică premiza, conceptul, ideea care i-ar fi permis
să deșire ghemul în întregime, adică să gireze și să
susțină întregul eșafodaj al viziunii filosofice.
PRO
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MINORITĂȚILE NAȚIONALE
ÎN ROMÂNIA MARE (ÎNTREGITĂ)

După Marea Unire din 1918, minorităţile naţionale
au ocupat un loc important în România. Potrivit recensământului din 1930 – singurul din perioada interbelică
– acestea aveau o pondere de 28,1% din totalul populaţiei României, dintre care 7,9% – maghiari, 4,1% –
germani, 4,0% – evrei, 3,3% – ucraineni, 2,3% – ruşi,
2,0% – bulgari etc.
Actele de Unire a Basarabiei şi Transilvaniei cu România cuprindeau „bazele” (Sfatul Ţării) sau „principiile
fundamentale la alcătuirea noului stat român” (Adunarea Naţională de la Alba Iulia). Între acestea şi cele referitoare la minorităţile naţionale.
Astfel, Declaraţia Sfatului Ţării din 27 martie 1918
prevedea la punctul 6: „Respectarea drepturilor minorităţilor din Basarabia”. În Rezoluţia Adunării Naţionale
din 1 decembrie 1918, se menţiona la primul punct: „Deplină libertate naţională pentru popoarele conlocuitoare.
Fiecare popor se va instrui, administra şi judeca în
limba sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare
popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi în guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l alcătuiesc”.
Odată cu ratificarea prin decrete regale a actelor de
unire, toţi locuitorii provinciilor istorice respective au devenit de drept cetăţeni români. Prin decretul-lege din
29 mai 1919, evreii din vechiul Regat au devenit şi ei,
cu toţii, cetăţeni români (până atunci era nevoie de o
cerere individuală).

*

PRO

Vom prezenta atitudinea minorităţile naţionale în primul Parlament al României Întregite. După realizarea
Marii Uniri în 1918 se impunea organizarea alegerilor
parlamentare pentru constituirea corpurilor legiuitoare
în care să fie reprezentaţi locuitorii de pe întreg teritoriul
statului român. Decretul-lege din 16/29 noiembrie 1918
stabilea că votul era universal, egal, direct, secret şi
obligatoriu pentru cetăţenii români majori (bărbaţi de
peste 21 ani). Pentru a fi ales în Adunarea Deputaţilor
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se cerea: a fi cetăţean român; a avea exerciţiul drepturilor civile şi politice; a avea vârsta de 25 de ani împliniţi;
a avea domiciliul real în România. Pentru Senat se impuneau aceleaşi condiţii, cu deosebirea că vârsta era
de 40 de ani împliniţi. Alegerile se desfăşurau pe circumscripţii electorale, care nu puteau fi mai mari decât
un judeţ. Un deputat era ales de 30.000 de cetăţeni, iar
un senator de 70.000. Acest decret se referea la vechiul
Regat şi Basarabia. La 24 august 1919, prin decrete regale, s-au stabilit condiţii similare pentru Transilvania şi
Bucovina.
Pe această bază au avut loc alegeri parlamentare în
zilele de 2, 3, şi 4 noiembrie pentru Adunarea Deputaţilor şi de 7 şi 8 noiembrie 1919 pentru Senat. Minorităţilor naţionale, care au candidat pe liste proprii, au
obţinut următoarele rezultate în Adunarea Deputaţilor:
Partidul Naţional Democrat Maghiar-Secuiesc – 8 mandate, Gruparea Saşilor – 8 mandate, Gruparea Şvabilor
– 6 mandate. În Senat: Grupare Şvabilor – 3 mandate.
La acestea se adaugă cele obţinute pe listele partidelor
româneşti şi în calitate de candidaţi independenţi. Primul Parlament al României Întregite s-a deschis în ziua
de 20 noiembrie 1919. În cadrul dezbaterilor au luat cuvântul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale. Unii deputaţi au vorbit în limba maternă, N. Iorga –
preşedintele Adunării Deputaţilor – asumându-şi rolul
de translator.
Din partea minorităţii germane a luat cuvântul Rudolf Brandsch în şedinţa Adunării Deputaţilor din 12 decembrie, cu prilejul validării mandatelor: „Declar în
numele naţionalităţii mele că alegerile în Ardeal s-au
făcut în ordine şi în deplină libertate”. Totodată, şi-a exprimat speranţa că prevederile Rezoluţiei din 1 decembrie adoptată la Alba Iulia „vor fi duse la îndeplinire, că
ele asigură toate drepturile pe care le cere naţionalitatea germană din Ardeal”.
După validarea alegerilor, Brandsch a luat din nou
cuvântul: „în numele naţionalităţii germane din România
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Mare şi în numele Partidului Popular German salutăm
primul parlament al patriei noastre”. Cu acelaşi prilej a
citit o declaraţie: „Onorată Cameră, noi, reprezentanţii
liber aleşi ai naţionalităţii germane din România Mare,
la intrarea noastră în Adunarea Constituantă, ne simţim
datori a reînnoi declaraţia solemnă că ne-am alipit statului român prin liberă hotărâre şi că îi vom aparţine ca
cetăţeni credincioşi şi leali”. Declaraţia se încheia cu
apelativul „Trăiască România Mare!”
Hans Otto Roth a vorbit în şedinţa din 14 februarie
1920, apreciind că, datorită „moralului şi puterii de acţiune a armatei române, avem a mulţumi că teritoriile
Austro-Ungariei de altădată, unite cu România, au
rămas curăţate de furtună”, făcând aluzie la situaţia din
Ungaria, Polonia şi Ucraina.
În aceeaşi şedinţă, Fritz Connert, deputat german,
a apreciat: „Dându-ne seama de spiritul epocii noastre,
când nimic nu se pare mai important decât înţelegerea
frăţească, contribuţia muncii adevăraţilor bărbaţi de stat
şi oameni politici apare de două ori necesară”.
În şedinţa din 26 martie 1920, Rudolf Brandsch a
ţinut să întărească declaraţiile anterioare: „Onoraţi
domni deputaţi, noi saşii din Transilvania, şvabii din
Banat şi toţi ceilalţi germani din România Mare, ne-am
unit din liberă hotărâre la România Mare sub premise
foarte bine definite. Am în vedere înainte de toate principiile cunoscute sub denumirea Hotărârile de la Alba
Iulia”.
O idee similară exprima în aceeaşi zi, de la tribuna
Senatului, Adolf Schullerus: „Noi toţi, indiferent de limba
ce vorbim, ne-am unit de bună voie statului român, pentru că considerăm unirea întregului popor român, şi prin
aceasta şi a populaţiunilor care trăiesc în mijlocul poporului român, ca un fapt istoric neschimbător, imuabil”.
Parlamentarii secuilor şi maghiarilor au avut intervenţii substanţiale. În şedinţa Adunării Deputaţilor din
19 februarie 1920, Iosif de Fáy, ales în circumscripţia
Odorhei, s-a scuzat pentru eventualele greşeli, „deoarece eu româneşte vorbesc numai de câteva luni”. A
precizat că ia cuvântul în numele secuilor – populaţie
„de omenie şi sârguincioasă. Având nădejdea că interesele sale vitale vor fi ocrotite în marginile noului stat,
secuii au primit cu linişte şi cu încredere unirea cu România. Cum este aşa, aceasta o dovedeşte faptul că
parlamentarii maghiari din întâiul Parlament al României Mari au ieşit aproape fără excepţie din sânul acestei
naţionalităţi”.
Deputatul a făcut un istoric al secuilor din Ardeal,
apreciind că „partea cea mai mare a vieţii, secuimea a
trăit-o ca copil vitreg al statului ungar. Viaţa tradiţională
separată a acestei naţionalităţi a căzut jertfă tendinţelor
maghiare de unificare şovinistă”. A amintit că „oştile secuieşti au luptat pe la 1600 alăturea de oştirile lui Mihai
Viteazul”. Şi-a încheiat discursul cu declaraţia: „Ca cetăţean credincios al statului român şi ca secui care îmi
iubesc neamul”, solicita să fie tratat cu prietenie, deoarece „acest popor de secui mult a suferit şi este vrednic
de o viaţă mai bună. Făcându-se astfel, eu sunt convins
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că în scurt timp populaţia secuiască va fi una din pietrele cele mai sigure la edificiul României Mari”.
Bela Maurer, ales în circumscripţia Ciuc, pe listele
Partidului Unit Secuiesc şi Democrat Maghiar, a vorbit
în ziua de 2 martie 1920, mărturisind că este „membru
al unei familii vechi maghiare din Transilvania, care a
avut un rol deosebit în viaţa politică a Ardealului”. Tatăl
său a luat adesea apărarea românilor faţă de abuzurile
oficialităţilor de la Budapesta. Educat în acest spirit, el
şi fratele său, au fost „expuşi la insulte şi neplăceri din
partea presei ungare şoviniste, care nu putea nicidecum
înţelege ţinuta noastră”. El, Bela Maurer, aprecia că
apropierea faţă de naţiunea română se datora şi faptului
că „m-am născut şi am crescut în castelul <Buia>, proprietatea familiei mele, care <Castel>, Adunarea ţării de
la Alba Iulia, din 28 martie 1598, l-a dăruit lui Mihai Viteazul. Prin aceasta am avut şi un motiv şi prilej să mă
ocup mai intensiv cu literatura şi istoria naţiunii române”.
A făcut o „mărturie sinceră: Pentru că m-am născut
maghiar şi cu inima sângerândă am văzut
prăbuşindu-se patria mea ungară şi principalul scop al
vieţii mele este acela ca, în interesul consângenilor mei
rămaşi în România Mare, să muncesc şi, dacă va fi
lipsă [nevoie], chiar să lupt pentru drepturile noastre”.
În 1918, convins că Ungaria se va dezmembra şi
Transilvania se va uni cu România, a editat ziarul „Uj
Vilag” („Lumea nouă”) prin care a decis „să fac să înţeleagă poporul maghiar cum că la finirea războiului mondial am încheiat o epocă şi epoca ce îşi ia începutul va
aduce esenţiale schimbări, atât în referinţele internaţionale, cât şi referitor la harta Europei. M-am străduit să-i
fac să înţeleagă cum că Conferinţa de pace, pe baza
principiului etnografic ajuns în triumf prin victoria Antantei, va recunoaşte Ardealului unirea cu România”. Nu a
putut ajunge „la rezultatul dorit”, deoarece vechii conducători ai maghiarilor nu s-au împăcat „cu situaţia
nouă”. Partidul Unit Secuiesc şi Democrat Maghiar avea
ca obiective: „să căutăm o armonie cu naţiunea română, iar pe de altă parte ca, eliberând populaţia secuiască şi maghiară din Ardeal de sub influenţa
concetăţenilor şovinişti maghiari, de conducătorii lor
vechi şi de seducătorii lor de astăzi, să-i transformăm
şi educăm de cetăţeni cinstiţi ai României Mari”.
A evocat „drepturile asigurate de Hotărârile de la
Alba Iulia” şi a mărturisit că secuimea, „cu inima dureroasă îşi ia rămas bun de la fosta patrie, în care de o
mie de ani în mod cinstit ne-am făcut datoriile patriotice”. După alegerile din noiembrie 1919 era plin de „încredere în Parlamentul democratic al României Mari”.
Preşedintele Adunării Deputaţilor, N. Iorga, a mulţumit lui Bela Maurer, „în numele Parlamentului întreg,
pentru francheţea şi sinceritatea declaraţiunilor sale”.
Prezent în sală, Ştefan Ciceo Pop, preşedinte ad-interim al Consiliului de Miniştri (prim-ministrul Alexandru
Vaida-Voevod se afla în străinătate) a declarat: „noi
voim să învăţăm din păcatele altora şi nu voim să
cădem în aceeaşi vină în care au fost opresorii noştri.
În Hotărârile noastre de la Alba Iulia am garantat minoPRO
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rităţilor cele mai largi drepturi naţionale, bisericeşti, şcolare şi economice”.
În şedinţa Senatului din 28 februarie 1920 a luat cuvântul în numele maghiarilor, senatorul Victor Truppel.
A mărturisit că ungurii din Ardeal au văzut „prăbuşirea
cea mare a dualismului austro-ungar” şi au căutat „o
idee salvatoare”, pe care „am găsit-o în ceea ce priveşte politica externă, într-o prietenie sinceră şi definitivă între România Mare şi Ungaria, şi în ceea ce
priveşte politica internă, într-o prietenie frăţească a poporului român şi naţionalităţii maghiare”.
Victor Truppel a declarat că de un an de zile Partidul
Unit Secuiesc şi Democrat Maghiar promovează
această idee, timp în care „de nenumărate ori existenţa
ne-a fost în pericol”. A precizat: „Noi nu am voit, nu voim
şi nu vom voi altceva decât să fim sinceri cu poporul
român şi oneşti faţă de naţionalitatea noastră maghiară.
N-am fost, nu suntem şi nu vom fi trădători ai ţării în
care trăim”.
Mitropolitul primat Miron Cristea a declarat că a ascultat cu atenţie discursul senatorului Victor Truppel şi
a ţinut să precizeze în numele „românilor de pretutindeni: să fie siguri fraţii maghiari, care au să trăiască în
graniţele României Mari, că noi nu o să-i persecutăm
nicicând şi n-o să le facem răul pe care noi l-am suferit
de la ei”. L-a rugat pe „dl antevorbitor” să persevereze,
iar „mica grupare onorabilă din care face parte să năzuiască să se generalizeze în cercuri tot mai largi ale
neamului unguresc care este aşezat în pământul României noastre întregite, şi să fie siguri că toţi factorii
ţării au să le arate cea mai largă bunăvoinţă, ca aici să
se găsească acasă fericiţi împreună cu noi”.
Şi reprezentanţii evreilor – cea de a treia minoritate
etnică din România, ca pondere numerică – au luat cuvântul primul Parlament al României Întregite. Se cuvine subliniat faptul că nu numai discursurile, dar şi
prezenţa etnicilor evrei în Adunarea Deputaţilor şi în
Senat au fost eludate de mulţi istorici, unii serioşi, care
susţin că România a fost nevoită să acorde drepturi minorităţilor naţionale sub presiunea Marilor Puteri, care
i-au impus să semneze Tratatul minorităţilor, la 10 decembrie 1919 şi că abia după această dată evreii au
putut deveni cetăţeni români.
Ca reprezentant al minorităţii evreieşti, Iancu Meilic
Meilicshon, a luat cuvântul în şedinţa din 12 decembrie
1919, apreciind că alegerile parlamentare „au fost conduse cum se cade, cu libertate şi oricine a vrut să vină
să voteze a şi votat”. A menţionat că a fost ales „nu
numai de poporul evreiesc, ci şi de poporul ţărănesc
român”. Ca parlamentar, a fost rugat „să ne capeţi dreptate şi bunătate pentru tot poporul, nu numai acela al
majorităţii, ci şi pentru al minorităţii. Eu, ca evreu, pot
să vă făgăduiesc că voi fi cetăţean al României, aşa
cum zice rusul <veri podani>, deci <cu dreptate întotdeauna> faţă de dumneavoastră”.
Preşedintele Senatului, Paul Bujor, a deschis şedinţa din 28 februarie 1920, cu următoarele cuvinte:
„Domnilor senatori, înainte de a intra în ordinea zilei,
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am durerea să vă comunic încetarea din viaţă a unuia
din colegii noştri, dl Iacob Hecht, din Bucovina. Senatorul Iacob Hecht este unul dintre marii industriaşi locali,
evreu, dar care a simpatizat mult cu cauza românilor, a
luat parte la actul important al Unirii Bucovinei cu ţara
mamă şi la toate mişcările pentru întregirea României
Mari. A fost un bun industriaş, stimat şi iubit, prin viaţa
lui şi prin toată activitatea lui. Cred că sunt interpretul
dvs., comunicând familiei condoleanţele noastre”. Senatorii au aprobat aprecierile şi propunerea lui Paul
Bujor.
Între telegramele de felicitare sosite pe adresa Senatului s-a aflat şi cea citită în şedinţa din 8 martie 1920:
„Asociaţiunea Evreilor Români, adânc mişcată, salută
cu bucurie izbânda dreptăţii îndelung nesocotite, şi se
închină cu evlavie în faţa jertfelor de tot felul aduse pentru victorie. Cetăţeni credincioşi sfintei datorii către ţară,
făgăduim prinosul muncii noastre pentru propăşirea României Mari, în veci unită prin dragostea cu care va
ocroti deopotrivă pe toţi fiii săi. Trăiască România
Mare !” În numele Asociaţiunii semna inginer Jacques
Katz, preşedinte.
Şi celelalte minorităţi naţionale, cu o pondere mai
mică din punct de vedere numeric, au fost prezente în
primul Parlament al României întregite, luând cuvântul
de la tribuna acestuia.
Astfel, Vasile Sniatinciuc a vorbit la 12 decembrie
1919 „în numele naţionalităţii rutene” din Bucovina,
apreciind că alegerile parlamentare „s-au făcut foarte
corect”. iar „în ce priveşte Unirea Bucovinei cu România
Mare sunt nu numai mulţumiţi, dar şi recunoscători”.
Orestie Ilniczchi, reprezentantul rutenilor din Maramureş, a exprimat „sentimentele de nemărginită mulţumire şi loialitate M.S. regelui Ferdinand şi toată
recunoştinţa Consiliului Dirigent pentru respectarea atât
de corectă a drepturilor naţionalităţilor cu ocazia alegerilor”. A cerut, în numele populaţiei rutene din părţile Maramureşului, „se ia toate măsurile necesare pentru a fi
unită definitiv, conform liniei demarcaţionale de azi, pentru totdeauna la România”.
În aceeaşi şedinţă, Gheorghe Hrabovschi a transmis
de la tribuna Adunării Deputaţilor un mesaj limpede:
„noi, slovacii am cerut unirea cu România Mare potrivit
cu dreptul la autodeterminare al naţiunilor, şi suntem
puternic încredinţaţi că Conferinţa de pace va recunoaşte în deplin această rugăminte a noastră”. A apreciat că alegerile parlamentare „s-au făcut în cel mai
mare spirit de dreptate” şi a dat asigurări că „noi, slovacii, vom fi credincioşi cetăţeni ai României Mari”.
În numele turcilor din Dobrogea a vorbit Mustafa
Mehmed Fehim: „D-lor deputaţi, suntem fericiţi că am
venit în mijlocul dvs. Suntem, fericiţi pentru că au intrat
în Camera românească patru musulmani deputaţi de
când există statul român, act ce dovedeşte că alegerile
şi la noi s-au făcut cu mare libertate”. A ţinut să declare:
„noi, musulmanii din Dobrogea întreagă totdeauna am
fost şi suntem supuşi credincioşi statului român”, deoarece România „este patria noastră iubită”.
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Preşedintele Uniunii Armenilor din România, Khiritirian, a transmis pe adresa Parlamentului „călduroase
felicitări pentru unirea ţinuturilor româneşti cu Patria
Mamă”.

*

Vom menţiona şi alte elemente concrete privind situaţia minorităţilor naţionale în perioada interbelică.
Constituţia din 1923 prevedea: „Românii, fără deosebire
de origine etnică, de limbă sau religie, se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea
de asociaţie şi de toate libertăţile şi drepturile stabilite
prin legi” (art. 3).
Contrar unor afirmaţii, nici în Declaraţia de la Chişinău şi nici în Rezoluţia de la Alba Iulia nu se prevedea
autonomie administrativă pe criterii etnice. Într-o conferinţă ţinută în mai 1924 la Institutul Social Român, Iuliu
Maniu preciza: „Adunarea Naţională [de la Alba Iulia]
n-a hotărât autonomia naţională pentru minorităţi şi n-a
înţeles să le-o acorde. Din contra, a hotărât în mod conştient şi într-un mod expres că nu li se poate acorda şi
că prin urmare nu li se poate pune în vedere o asemenea autonomie naţională”. Liderul ardelean se referea
şi la Tratatul minorităţilor, semnat de România la 10 decembrie 1919, amintind că acesta „nu asigură prin nimic
autonomie naţională pentru minorităţi, asigurând numai
o autonomie locală sub controlul statului şi numai în
chestiuni culturale şi religioase”.
Legea pentru unificarea administrativă din iunie
1924 prevedea alegerea consiliilor comunale şi judeţene prin votul tuturor cetăţenilor din unitatea respectivă
– indiferent de etnie, limbă sau religie. În mai multe localităţi au fost aleşi primari din rândul minorităţilor etnice. De exemplu, Bernády Gyorgy, ales primarul
municipiului Târgu-Mureş în 1926, îşi exprima „recunoştinţa sinceră şi deosebită ce o am şi o voi avea faţă de
guvernul regal al României”, apreciind că această ale-
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gere „m-a onorat pe mine şi totodată întreaga maghiarime din România Mare”. În aprilie 1932, Rudolf
Brandsch, lider al Partidului German din România, a
fost numit subsecretar de stat pentru minorităţile naţionale în guvernul prezidat de Nicolae Iorga.
Principalele minorităţi naţionale (maghiari, germani,
evrei) au avut partide proprii, care au participat la alegerile parlamentare din perioada interbelică, au avut
grupuri parlamentare atât în Adunarea Deputaţilor, cât
şi în Senat. Reprezentanţii minorităţilor naţionale au
participat la dezbaterile parlamentare, exprimându-şi
punctele de vedere asupra tuturor problemelor societăţii
româneşti.
Minorităţile naţionale au deţinut poziţii puternice în
viaţa economică a României. Enciclopedia României,
lucrare de sinteză apărută la sfârşitul perioadei interbelice, conchidea: „avem o industrie cu capital majoritar
străin, cu conducere tehnică, comercială şi administrativă minoritară aproape în totalitatea ei şi cu personal
muncitoresc, în vechiul Regat în majoritate român, iar
în noile teritorii, minoritar”.
Semnificativă este şi statistica privind ziarele şi revistele care apăreau în România. În anul 1934 se tipăreau 273 asemenea publicaţii în limba maghiară, 170
în germană, 27 în idiş, 13 în ucraineană etc.
Minorităţile naţionale au avut o pondere însemnată
în viaţa cultural-ştiinţifică a României. Remarcabile au
fost contribuţiile lui Mihail Sebastian şi I. Peltz în literatură, Ferenczi Sádor şi Gustav Gündisch în istorie, Iosif
Iser şi J. Perahim în pictură, Fr. Storck şi O Späthe în
sculptură, Francisc Iosif Raineir şi Arthur Kreindler în
medicină, Octav Mayer şi Simion Sanielevici în matematică, Herman Oberth în ştiinţele tehnice etc. etc.
Datele concrete arată că minorităţile naţionale au
beneficiat de aceleaşi drepturi şi libertăţi pe care le
aveau etnicii români. Nu li s-a cerut decât loialitate faţă
de români.

PRO
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cronica limbii

RECURS VRÂNCEAN III:
TOPICE, TOPONIMICE, CURIOZITĂȚI

Lista de interes a lui Florică*:
Abrevieri:
- pr. = pârâu
- cl. dl. = culme deluroasă
- cl. mt. = culme muntoasă
- vf. mt. = vârf de munte
- vs. mt. = versant muntos
- mt. = munte
- dl. = deal

1. Coza (mt., sat, pr.) 2. Dălhăţaş (pr.) 3. Ţâgma (cl.
dl.) 4. Arişoaia (cl. mt., pr.) 5. Lăcăuţi (mt.) 6. Goru (mt.,
pr.) 7. Hâş(j)ma (vf. mt.) 8. Răoaza (vs. mt., pr.) 9. Nehârna (cl. mt.) 10. Muşa (cl. mt.) 11. Hartanu / Hârtanu
(mt.) 12. Chichertu / Tichertu (mt.) 13. Lapoş(u) (cl. mt.,
pr.) 14. Zârna (mt., pr.) 15. Zboina (mt., pr.) 16. Mişâna
(cl. mt., pr.) 17. Păişaua (cl. mt., vf.) 18. Păişéle (idem)
19. Căbălaşu (mt., pr.) 20. Mârdanu / Mordanu (mt., pr.)
21. Tojanu (dl., pr.) 22. Strei(-ului) (pr., cl. mt., vf.)
23. Cănele (loc mt., punct) 24. Gociu (pr.) 25. Sociu (pr.)
26. Seciu (vf. mt.) 27. Văşcăria (vs. mt.) 28. Duma (cl.
dl.) 29. Cacíu (pr.) 30. Văsui (mt., vf., pr., sat) 31. Leadova (pr.) 32. Chinu (pr.) 33. China (cl. dl.) 34. Condratu
(mt., pr.) 35. Răchitaşu (cl. dl.) 36. Scruntar (loc stâncos, pe Milcov) 37. Veghiu (lui Bucur, sau Zboinei) (vs.
mt.) 38. Ţâ(i)pău (pr., cătun) 39. Chiosa (pr., loc /
coastă) 40. Tepa (cătun, pr.) 41. Peţic (pr.) 42. Colocani
(vf. mt.) 43. Palcău (pr.) 44. Darabanu (vs. mt., pr.)
Profesorul Florin Roman (n. 7 mai 1945 în Peceneaga,
jud. Tulcea) este cel mai reputat cercetător ştiinţific geograf şi
om de munte (montagnard) din Vrancea. Deschizător şi marcator de trasee turistice; consultant, organizator, călăuză de
drumeţii / expediţii şcolare, incursiuni şi stagii de documentare
universitară. A publicat numeroase studii şi articole de specialitate (în Analele Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, Milcovia
seria a III-a Focşani ş.a.). E autorul cărţii Munţii Vrancei. Ghid
turistic (colecţia Munţii Noştri, nr. 47), Ed. Sport-Turism, Buc.,
1989 şi al Hărţii turistice a Munţilor Vrancea, Ed. Abeona,
Buc., 1992.
PRO
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45. Zimnicea / Zămnicea (vf. mt.) 46. (Culmea / Plaiul)
Noveselor (cl. mt.) 47. Şagău (pr.) 48. Lepşa (mt., sat,
pr.) 49. Corumbăţ /Horumbăţ (cl. mt., pr.) 50. Macradeu
(cl. mt.)

Altele: Coroberţ (vf. mt.), Dorobete (vs. dl., pr.), Palanca (loc / coastă mt.), Ploştina (cl. mt., sat, pr.), Ghergheleu (dl.) , Mociar (mt., pr.), Tichiriş (sat, pr.), Ţiua /
Chiua (Neagră etc.) (mt.), Furu (mt.), Titila (vf. mt.),
Tauca (sat), Hăuleşca / Hăulişca (sat), Cruşoasa (dl),
Mâneasa (cătun), Vulcăneasa (sat, pr.), Iliasa (pr.), Chilimetea (coastă dl., pr.), Dorna (dl.), Durna (dl.), Giurgiu
(mt.), Scropuş (cl. dl.), Hârboca (pr.) [revenire]
[NB> cele în italice, piese abordate în acest eseu şi
în Recurs vrâncean IV]
Referinţe bibliografice
(în ordinea primei intrări în text):

[LLV I] = Simion Hârnea ‒ Locuri şi legende vrâncene, vol. I, Centrul de îndrumare a creaţiei populare...
Vrancea, 1972.
[DEX 1975] = Dicţionarul explicativ al limbii române, Ed. Acad., Buc., 1975.
[Conea 1993] = Ion Conea ‒ Vrancea. Geografie
istorică, toponimie şi terminologie geografică,
Ed. Acad. Române, Buc., 1993 (postumă).
[DIVR 1976] = Dicţionar de istorie veche a României (Paleolitic ‒ sec. X), ESE, Buc., 1976.
[Russu 1969] = I. I. Russu – Ilirii, Ed. Acad., Buc.,
1969.
[Quicherat-Daveluy 1879] = L. Quicherat, A. Daveluy
‒ Dictionnaire latin-français. Avec un vocabulaire
des noms géographiques, mythologiques et historiques par L. Quicherat, Paris, Librairie Hachette et Cie,
1879.
[Rădulescu 1937] = N. Al. Rădulescu ‒ Vrancea.
Geografie fizică şi umană, Societatea Regală română
de Geografie, Buc., 1937.
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[Brâncuş 1983] = Grigore Brâncuş ‒ Vocabularul
autohton al limbii române, ESE, Buc., 1983.
[Boamfă 2019] = Ionel Boamfă ‒ Geografie istorică, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 2019.
[Giuglea 1983] = George Giuglea ‒ Cuvinte româneşti şi romanice, ESE, Buc., 1983.
[Russu 1981] = I. I. Russu ‒ Etnogeneza românilor. Fondul autohton traco-dacic şi componenta latino-romanică, ESE, Buc., 1981.
[DELI 2001] = Barbara Colonna ‒ Dizionario etimologico della lingua italiana. L’origine delle nostre parole, Newton & Compton editori, Roma, 2001.
[DELR 2008] = Mihai Vinereanu ‒ Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indoeuropenistică, Ed. Alcor Edimpex, Buc., 2008, p. 729
[TILR II 1969] ‒ (Tratatul de) Istoria limbii române,
vol. II, Ed. Acad., 1969.
[Bailly 11e] = Anatole Bailly ‒ Abrégé du dictionnaire grec-français, 11-e éd., Lib. Hachette, Paris, f. a.
[DLRM 1958] = Dicţionarul limbii romîne moderne, Ed. Acad., Buc., 1958.
Când am pornit în cercetarea toponimelor (în sens
larg) din Vrancea, nu-mi închipuiam că voi merge atât
de departe şi deci mă voi expune atâtor riscuri, mergând de la eroare şi iluzie până la eventuala contestare
a legitimităţii demersului meu. Dar acesta sunt şi e bine
să se ştie că asum cele susţinute / găsite cu deplina
conştiinţă a relativităţii lor. Că am vrut să-mi absorb subiectivitatea, nu s-o maschez printr-o falsă ştiinţă. Să
profit de informaţiile şi intuiţiile mele pentru a oferi o „zarişte” (vorba lui Blaga) problemelor, temelor, termenilor,
elementelor încâlcite, îngheţate de-a lungul timpului cu
metode prea pozitiviste. Din „locurile” în care am ajuns,
cineva mai inteligent, mai priceput, mai informat poate
desţeleni în continuare, poate propune alte soluţii. El ar
trebui să înţeleagă, cum am înţeles şi eu, că uneori şi
concepţia trebuie schimbată din mers, pe măsură ce se
face mai multă lumină. Nu numai în întuneric se caută
noi mijloace.
Personal, am fost condus de o activitate stăruitoare
şi un instinct „euristic” de la o încredere aproape totală
în specializarea ştiinţifică şi Adevărul ei, cu prezumpţia
sa de evoluţie într-un timp liniar-continuu ca o rază vectorială, la opţiunea pentru o „imagine” mai naturală a fenomenelor spiritului (printre care limba), cu o înfăşurare
/ desfăşurare în spirală, salturi (rupturi) şi reveniri (recidive). Or, din acest punct de vedere, nu mă deranjează
posibilul reproş că un eşantion lexical pe care îl studiez
nu putea să se transmită aşa de fidel (cum „îmi” apare)
din generaţie în generaţie, vreme de 1000-2000 de ani.
Cunosc faptul că a existat un hiatus de 4-5 secole între
codul idiomatic precedent (traco-dac) şi cel actual (românesc), însă asta nu mă împiedică să presupun fie
„străpungerea” acelei bariere, fie „ocolul” prin graiuri
străine înconjurătoare, fie resuscitarea unei vocabule
„îngropate de vie” şi „tămâiate” de unii contemporani.
[Un „slujbaş” (sic!), snobofil, al unei televiziuni de ştiri
se scandaliza acum câteva zile de folosirea cuvântului
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zădărnicirea (combaterii epidemiei de coronavirus-19)
în comunicatele oficiale ale responsabililor stării de urgenţă.]
Prin urmare, mă aştept să regăsesc [într-o perioadă
de repliere în noi, cum suntem şi îndemnaţi], la o aruncătură de privire, în spaţiul (vital al) respiraţiei noastre,
muntele tutelar, semne încă neşterse, necurmate, ale
existenţei...

Cele mai transparente topice din lista de mai sus
sunt Cănéle, China, Chinu, Furu, Lăcăuţi, Păişaua, Păişéle, Seciu, Sociu, Veghiu, dacă provin de la (a) căni,
chin(ui), fur „hoţ”, lac, păiş, seciu (reg. „secătuire”), soc,
veghe(a), a căror origine a fost stabilită şi în general acceptată. Primul cuvânt comun este considerat turcesc,
al doilea maghiar, al treilea un latinism învechit, al patrulea latin (panromanic), al cincilea derivat ro. de la pai
(lat.), al şaselea o deviere / îmbogăţire semantică a lui
sec (lat.), al şaptelea tot latin, al optulea încă un latinoromanic. Totuşi, pare prea simplu ori prea frumos ca să
fie şi adevărat!
Uneori, explicaţia topologico-etnografică e perfectă,
parcă în spiritul metodei lingvistice germane Wörter und
Sachen sau a celei numite de promotor, lingvistul nostru
G. Giuglea, „lucru” - „cuvânt” - „loc”, ce năzuiesc să
pună în relaţie directă lexemele cu realitatea. Iată cazul
Cănele, tratat de Simion Hârnea (LLV I: 33): „culme
stâncoasă cu pietre albe ce coboară din vârful Frumoasele şi se lasă în Gura Palcăului. Pe acest loc se găseşte un fel de piatră, care dacă e arsă, se sfarmă şi se
preface într-un praf roşu, căreia ciobanii îi zic cănele,
în înţelesul de vopsele. Acest praf, amestecat cu răşină
era întrebuinţat la cănitul oilor, făcându-le câte trei
semne (benghiuri) în creştetul capului, pe spate în dreptul picioarelor dinainte şi în dreptul picioarelor dindărăt
[precizează şi informatorul].” Sunt în această consemnare extrem de preţioasă câteva semnale care trebuie
receptate. Vedem în paranteză o glosă-traducere a autorului cu termenul benghi, de confruntat (potrivit DEX
1975) cu tc. benek, altminteri forma ro. având variantele
benchi, zbenghi. Nu numai acest dicţionar trimite la culoarea «neagră» a respectivului, ca şi a cănelii /cănitului. Dar aici ni se dă un alt indiciu, implicând o rocă
roşie, ceea ce aţâţă curiozitatea şi ispiteşte la o nouă
cale de interpretare a temei căn-. Să aibă aceasta vreo
legătură cu tc. kan «sânge», gr. hema- id. şi apoi una
cu totul surprinzătoare cu oronimele trace Haemus şi
Homole? (Desigur, ne putem gândi şi la ocru, argila atât
de magic-importantă în preistorie.)
Alteori, raportarea ‒ adecvată ‒ este ştiinţific analizată. Privitor la seciu ‒ în relaţie cu şi distincţie faţă de
s(e)cătură ‒, Ion Conea lansează o dezbatere largă, pe
cel puţin 3 pagini [1993: 142-144], din care spicuiesc
mai întâi concluzia sa („în rezumat:”) că am avea de-a
face cu „trei verbe cu acelaşi înţeles, foarte asemănătoare ca formă, dar de origini se pare diferite (...): a seca
(verbul din Vrancea) cu originea în fondul latin al limbii
române, apoi a seciui, cu originea în fondul slav al limbii
(provenit, anume, din bulg. seci „tăietură în pădure” şi,
în sfârşit, a secui, de origine incertă, care ‒ adică ‒ s-ar
PRO
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putea să provină tot aşa de bine din bulg. secu (verbul
a secui urmând a fi socotit, în acest caz, ca o formaţie
românească, aşa cum a seciui este o formaţie românească din seci-ul, tot bulgăresc), ca şi din adjectivul
românesc de origine latină: sec «uscat»”. Redactarea
nu e tocmai elegantă, cum se întâmplă adesea în limbajul ştiinţei, şi de aceea nici clară. Reţin însă privilegiul
limbii bulgare de a fi „dat” 2 baze românei şi pe al acesteia de a fi „format” din ele 2 verbe, adăugându-le la
moştenirea verbală latină! Din altă parte [pp. 138-139]
şi în siajul altor învăţaţi, reţin că s-a produs o intersectare a lat. secare «a tăia» (inclusiv cu securea) şi
lat. siccare «a seca, usca»!
Pentru mine toată această forfotă din pădure se lămureşte dacă admit concurenţa încă din getodacă a
vb. a seca (romanoid, adică de la nivelul IE comun al
latino-romanei şi traco-dacei) şi a usca şi prezenţa în
aceeaşi a unui *sicare «a tăia» (de unde sica, faimoasă
sabie scurtă tracă). Or, acesta ar fi dus fără dificultate
la: a săca, săcuí, săciuí, cu derivatele postverbale săcu,
săciu, reînvigorate ca sec(ul), seciu(l).
China (deal) – Chinu (pârâu): n-am găsit nici o etimologie improvizată lor. Mă voi încumeta eu s-o caut.
Deşi nu cunosc caracteristicile locului, s-ar putea ca el
să aibă o înclinare mai accentuată, să fie un clin aparte.
Grupul clasic /cl + vocală/ s-a transformat în ro. (şi it.)
în /chi, che/, cf. (a) închina, chiar, (a) chema, cheie etc.
Curios este faptul că în Vrancea se foloseşte şi Clin, Clinul (LLV I: 39), pe lângă Clăbucul de exemplu, care n-ar
fi deci autohtone (lat. sau tr. -d.), ci slave, din cauză că
s-a păstrat /kl/.
În Chiua Neagră (muntele din apropierea Zboinelor)
şi Chiosa („deal cu surpături” „în hotarul satului Spulber”
după Hârnea, de unde curge şi pârâul omonim), este
posibil să avem aceeaşi evoluţie, de la un lat. *cliva şi,
respectiv, *clivosa. Însă nu e exclusă dăinuirea unui /ki/
originar, mai ales în cazul ultimului, dacă apa (hidronimul) a dat numele dealului şi nu invers. Apropo de care
invoc „coincidenţele” Cios /Cius (râu în Bitinia, şi oraş),
Cius (cetate romană în Dobrogea pe drumul dintre Carsium şi Troesmis, localizată ipotetic la Gîrliciu [DIVR
1976: 166]) şi analogiile Céos (Céa), Chios – insule în
M. Egee.
Atrag în această „familie” şi Coza împreună cu Coziile de pe cuprinsul României, deoarece pendularea
între «înălţime» şi «apă» mi se pare de asemenea evidentă şi pentru că iarăşi găsesc similitudini antice, e
drept că mai îndepărtate (Cosa - oraş în Etruria, Cosa
sau Cossa - oraş maritim în Campania, Cóos sau Cous,
Cos – insulă în M. Egee). Probabil mulţi vor „zâmbi a
râde” şi vor prefera să rămână la modestia de acasă,
care atribuie topicele noastre «caprei» koz a vecinului
slav şi / sau «nucii» şi mai străinilor (foşti vecini) cumani
[a se vedea o trecere în revistă la Conea: 185].
De altminteri, moda căutării unor influenţe vechi-turcice (pecenege, cumane) a cam făcut furori la noi, atacând însăşi perspectiva asupra întemeierilor de state
româneşti: al Asăneştilor din sudul Dunării şi al Basarabilor din nord. Iar cât priveşte Vrancea, mania a fost
exagerată din cauza implantării într-o zonă limitrofă, pe
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Milcov, a unui Episcopat al cumanilor (cca 1227-1241).
De aceea, nu-i de mirare că s-au „găsit” şi alte, multe,
urme de convieţuire (!) vrânceano-turanice. Una ar fi,
de pildă, denumirea muntelui şi pârâului Căbălaşu, chipurile derivat (românesc cu -aş) de la un cumanic
Căbăl(ui) ‒ ce sună şi a Văsui, Covurlui etc.‒, având în
vizor şi numele de familie Caba, de aceeaşi suşă...
[cf. Conea: 184-186, 190]. Nu vreau să dau nici o lecţie
nimănui, dar trebuie să comunic ce am cules de la harnici iubitori de antichităţi (I.I. Russu 1969 şi QuicheratDaveluy 1879): n. masc. Cabahias (messapic),
Cabaletus (ilir), Cabesos (top. trac amintit de Homer),
Cabyla / Cabyle („oraş” în Tracia). Apoi, luând aminte
la vocabule precum călui, cucui, gurgui, vătui ‒ unele
trasformate şi toponime ‒ şi sufixul albanez -ujë, n-aş
mai fi atât de sigur că faimoasa terminaţie -ui e turcică.
Pentru graţia celor care veghează să nu scadă
cuantumul etimoanelor slave, turcice, maghiare etc. din
limba română, îi pot consola spunându-le că există specialişti ‒ altfel decât ei şi nu amatori ca mine ‒ care susţin prezenţa elementelor „slave” ori „turce” în spaţiul
balcano-carpatic încă din neolitic şi epoca bronzului.
Aceştia lucrează cu categorii mai subtile decât acelea
de „moşteniri”, „influenţe”, „strat-substrat-adstrat”, au
acces la tainele macrolingvisticii, arheologiei, antropologiei, şi mai ales se preocupă să afle în ce măsură româna e donatoare, nu numai primitoare.
Revin la cursul normal al acestei cercetări... diletante:
Furu ‒ am voie să-l compar cu latinescul forus
«(aprox.) deschidere, gaură, por» în loc să-l trag din fur
«hoţ»? Umilul lexem invocat era aproape neutilizat la
singular, pluralul fori fiind uzual, însă radicalul său stă
la baza popularului foras (foris) «afară» şi a ilustrului
forum. Dar ce mi-a sugerat raportarea aceasta? Ei bine,
următorul fragment de legendă depănat de S. Hârnea:
„Povestea spune că Furu Mare şi Furu Mic au fost doi
flăcăi voinici şi mândri care au venit cu o ceată de arcaşi
să fure pe cele două fete, Muşa Mică şi Muşa Mare, ale
vrednicului cioban Giurgiu, stăpân a numeroase turme
de oi. Copiliţele, despre care se dusese vestea în lume
că-s frumoase de nu mai au pereche, păreau adevărate
zâne ale pădurilor. Aici s-a dat o luptă crâncenă cu ciobanii Giurgiului. Din această înfruntare s-a vărsat mult
sânge încât s-au clătinat şi munţii din temelii şi aprinşi
de mânie s-au prefăcut în vulcani furioşi, scuipând pe
nări din adâncuri o ploaie de foc, zgură şi cenuşă care
a încremenit pe toţi luptătorii, prefăcându-i în uriaşe
gheburi de munţi: Furii cei doi cu oastea lor, pe de o
parte (...)” [LLV I: 57].
Asupra legendei ‒ de fapt, un mit etiologic ‒ Giurgiului voi reveni cu alte amănunte când voi studia acest
oronim şi pe celelalte legate de el (Muşele, Nehârna
ş.a.), fiindcă e nodul gordian al misterelor toponimiei din
Vrancea.
Păişaua şi Păişéle. Hârnea trimite la etimologia propusă de I. Iordan, potrivit căreia ar fi vorba de „loc
păios”, adăugând după Al. P. Arbore că s-ar referi la
„specia de păioase ce se cheamă pipirig, plantă (...) ce
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creşte de obicei pe golurile munţilor, la cote ridicate”
[LLV I: 114]. Or, nici în cazul acesta un prea mare conformism nu serveşte. Căci însuşi paiul nostru nu este
chiar ceea ce pare, adică garantat latinesc. Apoi, şi
dacă ar fi, înţelesul său originar, purtat de rădăcina pal(ca în pală de fân), n-o fi fost acela de „fir”, ci de „ceva
care înveleşte” (cum poate face şi pleava). În sfârşit, se
observă o diferenţă de accent între Păişéle-le noastre
şi Păiúşele presupuse de N. Al. Rădulescu [1937: 148].
Prin urmare, eu întrevăd o compunere veche pale +
ş(e)a, la plural *paleşéle „şăi (în sens geografic) acoperite”, de vegetaţie desigur: păduri, iarbă. În eventualitatea că e arhaică, ar fi trebuit să sune (la singular)
*Palasella şi să fie rudă apropiată cu Paladeina (top. din
Tracia), Palamedium (id. din Mysia şi Eolia), şi poate
Paloda (cetate căutată în nord-estul Munteniei sau
sudul Moldovei [DIVR: 478, s. v. Polonda]).
Palcăul şi Mociarul. Ambele numiri desemnează
munţi. Şi ciudăţenia este că de pe întâiul coboară pârâul
Palcău, pe care într-un prim impuls l-am crezut asimilabil lui bâlc, element ro. regional argumentat drept autohton (fireşte coradical cu baltă), mai ales când am
aflat că se leagă de vechiul alb. pellëg, pellëk, acum
pellg, pellk „groapă mare cu apă; loc unde marea sau
râul sapă o adâncime mai mare; vale, depresiune”
[Brâncuş 1983: 41-41], şi mai departe de gr. pelagos de
origine pelasgică. Iar pe al doilea l-am găsit etimologizat
astfel, în rezumat sau parafrază după Iordan: „Cuvântul
«mociar» se lămureşte prin mlaştină cu izvor şi vegetaţie îmbelşugată, fiind de origine slavă” [LLV I: 96]. Era
pe aproape mocirlă! De ce mă mir?! Pădure n-a fost
scos de învăţaţi respectabili din palude(m) „mlaştină”?
Numai că Palcăul se alătură altui toponim, Palanca,
ştiut în Vrancea şi ca apelativ comun însemnând „doborâtură” de copaci din cauza furtunilor, înzăpezirilor
violente [id.: 112] şi înregistrat de dicţionarele noastre,
care i-au căutat sursa în polonă, maghiară, turcă, italiană..., nimeni negândindu-se la o formaţie românească pală1 + -ancă! Eu spun, deci, adio bâlcului în
cazul Palcăului (de altfel varianta locală a apelativului
este balhoi) şi aduc Palanca sub umbrela radicalului regăsit mai sus, Pal-, cu sensul de «a înveli, acoperi».
În paralel, constat cum Mociarul ‒ „hidronimic şi oronimic” având mulţi corespondenţi în ţară (în Buzău,
Banat, Mureş, Sălaj) şi primind încă o etimologie
(magh.), cf. Conea 1993: 177-178 ‒ capătă un fel de
dublet în Macradeul (doar munte), de vreme ce acestuia
i s-a „dovedit” provenienţa din slavă, chiar pe două căi.
Iată-le:
1) Hârnea citându-l pe Al. P. Arbore, care îl citează
şi interpolează (?) pe Hasdeu (din Arhiva istorică a României, p. 102) ‒ din bulg. mokru, mokredivu „umedul”,
fiindcă „o mare asemănare este între toponimia Vrancei
şi aceea a unor regiuni din Serbia (...), după cum se
vede din următorul pasaj din Zaconicul lui Duşan [trimitere la Hasdeu, loc cit.]: «de au într-o parte până la
grădina jupânului la crucea Marujei, până la Macridolu (Valea umedă), până la râul Istoc şi în susul râului pe unde iese din Vranine-planine (munţii
corbului)»” [LLV I: 90]. S-ar zice că avem aici o perfor18

manţă; amintite concomitent Năruja, Macradeul, pârâul
Stogu şi Munţii Vrancei!
2) Conea mărturisindu-şi subiectivitatea (supoziţii
iniţiale, intenţii, îndoieli, renunţări) ‒ cu o descoperire
proprie care implică şi pe Prahuda: „dincolo de oraşul
nostru Sighetu Marmaţiei din extremitatea nordică a
ţării, la o mică distanţă, pe teritoriul Ucrainei subcarpatice, harta noastră topografică (...) înregistrează două
dealuri Prechud (...); iar dintr-un Album al Slovaciei am
notat (...) şi pe acela de Mokradi.” După care, îşi exprimă un soi de concluzie: „e vorba, în ambele cazuri
(Prahuda şi Macradiul) de toponimice de pe teritorii
slave situate la nord de ţara noastră ‒ şi cum deplasări
de populaţii slave de acolo spre [noi, ca să-l scutesc de
repetiţii] ştim că n-au avut loc, înseamnă [...] că [cele
două] toponimice vrâncene [...] trebuie să fie nici slave
meridionale, nici slave răsăritene (şi nici chiar nordice),
ci paleoslave.” (p. 174). Formidabili, slavii aceştia; deşi
se găsesc în habitatele lor urme adânci de valahi şi
chiar de daci ‒ toponime în sud, în est, în vest, în nord
(Boamfă 2019: 141), continuă să dea limbii române
2-3 etimoane pentru aceeaşi noţiune vitală!
Şi totuşi, se poate descifra mai cuminte Macradiul /
Macradeul? Soluţia cea mai simplă e să-l legăm de
ro. macru, care în Transilvania păstrează şi înţelesul
(despre pământ) de «slab, sărac, nefertil, şubred”. În
vechime a avut şi derivatele măcrime şi măcriciune, înregistrate de dicţionarele din trecut. De origine latină
sau mai degrabă paleo-, se bucură încă de favoarea
limbilor romanice, care nu se grăbesc să-l sărăcească
de sensuri şi expulzeze (modificându-l doar fonetic: -c> -g-), şi în special a italienei, ce a inventat cândva
macrèdine «slăbiciune», azi învechit. Ei bine, îndrăznesc să cred că şi la noi a existat un derivat *macred,
adjectiv de comparat cu mârced, putred, şubred. Jocul
accentuării se explică morfologic: cf. pútred - putrezí,
putregái. Excepţională este numai netransformarea lui
/d + i, e + voc./ în /z/, dar tocmai aceasta dovedeşte arhaicitatea toponimului. Terminaţia este şi ea „îngheţată”
‒ ca în Buneu, Ghergheleu, Penteleu (spre deosebire
de Carhagău, Palcău, Şagău, Tivitău, Ţâpău); se ţine
mai aproape de anticele -eus, -eos, -aios.

O aparenţă latină are şi oronimul Buneul / Buniul
(masiv de culme, din şirul alcătuit împreună cu Goru,
Lăcăuţi, Corobeţ, Stogul, Hârtanul, Muşatul şi Lepşa,
care delimitează Vrancea de Ardeal), dar pe mine mă
duce cu gândul la altceva: o temă cuprinsă în gr. βουνός
«munte», controversată cât priveşte originea (cariană,
tracă, iliră sau, mai probabil, pelasgică). Ştiu că forma
toponime compuse cu acest element în a doua poziţie,
însă nu le mai regăsesc. I-aş asocia, în schimb, pe de
o parte top. Boinăşoara (vârf din Vrancea, cf. LLV I: 19)
şi Buninginea (sat, deal? de lângă Abrud, depistat şi interpretat – altfel – de G. Giuglea (1983: 316-317), şi numele aşezării Bononia din Moesia, de alta. (Pe harta
oficială a jud. Vrancea figurează Culmea Boniului şi
vf. Bonio.)
Altminteri, am impresia că partea vestică a Carpaţilor vrânceni este mai plină de elemente indigene, interPRO
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pretabile fie în cheie latinoidă (căci nu suntem siguri că
ne-au fost aduse efectiv de latină), fie prin traco-dacă
(însă greu de dovedit).
Dacă luăm, de pildă, Muşatul, el ar fi rezultatul onimizării adjectivului muşat (atestat încă în dialectele române din sudul Dunării şi în vestul Transilvaniei cu
sensul «frumos») şi prin urmare sinonim cu top. Frumosul (prezent şi în Vrancea măcar cu pl. Frumoasele).
S-a crezut că procesul a pornit de la un *frumuşat şi s-a
soldat cu dispariţia silabei iniţiale, dar lingvistul susmenţionat a demonstrat (op. cit., pp. 114-115) că nu-i
aşa şi a propus o legătură cu lat. musteus „tânăr, proaspăt, nou”, citând între altele genovezul musciu „benestante, ben pasciuto, agiato” [aflat în bunăstare, bine
hrănit, prosper etc.]. De unde o bază *muş (< musteus),
pe care noi o vedem şi în Muşele noastre, nu numai în
tradiţia onomastică medievală. Or, de ce atâta ocol lingvistic, când tema este clară în (poli)regionalismul
amintit, în antroponimele Muşu, Muşiu, Muşat ‒ acesta
cu o „remarcabilă asemănare” „simplă întâmplare?”, cu
antrop. trac Mussatus, după cum notează I. I. Russu,
care admite originea autohtonă a apelativului [Etnogeneza...: 363-364].
Dar putem atrage „în cursă” aici şi Mişina / Mişâna
(oronim şi microhidronim din bazinul Nărujei)? La el trebuie invocat desigur subst. com. mişină, ce are o mică
istorie lexicografică: iniţial a fost dedublat în dicţionare,
DLRM [1958] distingând între mişină1 („scobitură în dinţii unor animale ierbivore...”), fără etimologie, şi mişină2
(„grămadă de cereale etc. adunate ca provizie; fig. mulţime, adunătură”), din lat. messio, -onis «recolta(rea)
grânelor». Apoi, până la prima ediţie DEX [1975] s-a
făcut un „progres”: cele două s-au trezit cuprinse în acelaşi articol, sub aceeaşi voce, pentru care ni se dă doar
un termen de comparaţie: cf. rus mîşina! Evident, a
doua dibuire nu ne foloseşte la nimic, cât timp nu cunoaştem înţelesul lexemului rusesc. (Să-l întrebăm pe
prinţul Mîşkin?). Nici omonimul 1, ce merită lăsat separat, nu oferă o şansă de a explica toponimul nostru, fiind
un fel de termen tehnic prea specializat. Rămâne mai
probabilă relaţia cu tema latină, cu condiţia să o privim
mai în adâncime, până acolo unde nu implica încă
ideea de cultivare. (Muntele nostru nu pare a fi fost
vreodată lucrat.) Şi, într-adevăr, constatăm că ea provine de la radicalul din verbul metō, -ere (messui <
*metsui), care înainte de a însemna «a secera, a recolta, a culege» semnifica «a tăia, a reteza, a culca la
pământ». De aici se putea ajunge, pe o cale divergentă
(„etimonul” lat. mession- n-a evoluat aşa), la sensul de
«grămadă mare (masivă, retezată)». Iar acesta poate
era şi în toponimul (oraş) din Tracia Messa şi eventual
Messana (azi Messina) din Sicilia şi Messene(s) din
Peloponez. Ca atare, aş exclude ipoteza moştenirii (directe) din latino-romană precum şi derivele din autohtonele a mişca, a mişuna, a muşina. În concluzie, pe
Mişâna (veritabila formă) vrânceană, n-au mişunat endemic cârtiţele, hârciogii (reg. muşuni) ridicând muşuroaie (înv. muşunoaie), n-au forfotit (amuşinând) vietăţi
de pradă, n-au semănat mei sau hrişcă oamenii, ci s-au
mulţumit să cosească fâneţele crescute spontan, conSAECULUM 7-8/2020
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Mârdanu / Mordanu (numele muntelui din care izvorăşte Zăbala) mă îndrumă într-o direcţie similară,
adică occidentală. Nu ştiu să i se fi confecţionat o etimologie, dar nu m-ar mira să găsesc vreuna de sugestie slavă sau maghiară. Mai mult, e posibil s-o stârnesc
eu însumi gândindu-mă la regionalismul transilvan
mordă „bot, rât; faţă (a omului)”, căruia i s-a atribuit o
origine ruteană (ucraineană), şi dând peste cuvântul
maghiar mord „întunecat, posomorât, mânios”. Numai
că reperul meu este lat. mordere «a muşca, ... a roade,
a chinui», care vine „poate” ‒ scrie Barbara Colonna în
al său dicţionar etimologic italian [DELI 2001: 252 s. v.
mordere] ‒ dintr-o rădăcină IE ilustrată şi de verbul
sanscrit mṛdnâti «a strivi, zdrobi, fărâmiţa». Or, acest
eşantion îndepărtat aduce o lumină excepţională, deoarece cuprinde şi o dezvoltare cu n (mrdn-), deci chiar
tema toponimului nostru. Nici îmbogăţirea semantică,
prin metaforizare, nu e greu de intuit: ceva aplatizat cu
forţa te aştepţi să opună rezistenţă, să se alungească,
să se zburlească (să „muşte”), să arate urât şi recalcitrant, ca şi cum cineva ar încerca să-i pună botniţă! În
urma unei consultări cu cel mai bun cunoscător al aspectelor locului, prietenul geograf Fl. Roman, am ajuns
la concluzia că „descrierea” de mai sus se potriveşte
Mârdanului; ba încă, dumnealui a folosit un termen de
specialitate, deprimat, foarte sugestiv, în sensul că
acest munte, pendinte de culmea Lăcăuţiului, e „depreciat”, coborât în rang faţă de 3 (din 4) înălţimi primare
(Arişoaia, Lăcăuţi şi Goru).

Morfonimul Răoaza se întâlneşte de două ori în
Vrancea, la distanţă. El „traduce” o formă de relief remarcabilă: culme muntoasă ce coboară spre o vale, tinzând s-o obtureze şi creându-şi în treacăt vreun gol, o
poiană, din care izvorăşte un pârâu (omonim), ce la rândul său o „roade” la bază. (Am parvenit la această înţelegere graţie prietenului specialist sus-amintit.) Nu e un
simplu povârniş, nici un versant de râpă, o ruptură, cum
într-o primă aproximare lingvistică am fost tentat să-mi
lămuresc denumirea. De aceea, am sondat iarăşi în
adâncimea limbilor noastre tutelare. Ei bine, verbul latin
ruere, moştenit ca „vechitură” şi de italiană, însemna
întâi de toate «a se prăvăli, a cădea». Este pe plan intern (latino-roman) şi părintele lui ruina, însă la origine
IE (dovedită cel puţin de sanscr.). Radicalul respectiv
se întrevede de asemenea în ro. a nărui, dacă nu
cumva şi în ruină (să-l considerăm autohton, independent de lat.?). Rău al nostru ‒ fie şi tras din lat. reus
„împricinat, învinuit, acuzat”, adică în fond „căzut în greşeală”? ‒, pe lângă faptul că se afirmă ca un explicativ
pentru arhaismul şi apoi frecventivul juridic latin, mai are
meritul de a justifica evoluţia fonetică din... Răoaza! Am
senzaţia presantă că până acum câteva veacuri ‒ cel
mult un mileniu ‒ străvrâncenii aveau un apelativ
comun /cuvânt obişnuit/ *răoază, format şi cu sufixul arhicunoscut din brânză, rânză, mânză, gălbează etc. Iar
localnicii n-au apucat nici până acum să împrumute lexemul sinonim rovină (forma la care au ajuns italienii cu
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a lor rovina, din lat. ruina) şi cu atât mai puţin neologismul ravenă (de la fr. ravin sau top. it. Ravenna!)
Ploştina este un topic înregistrat în Vrancea de
5 ori, ca sat, terasă (băltoasă), culme deluroasă, viroagă (văioagă), «groapă» de fân [Hârnea / LLV I,
p. 123]. Toponimul mai există şi în Buzău şi Gorj. Actuala aşezare de la noi (din com. Vrâncioaia) s-a numit
şi Ploştinu. Nu încape îndoială că a fost onimizat regionalismul ploştină, al cărui înţeles pendulează între
„adâncătură mlăştinoasă” şi „izlaz, păşune”. Cred şi eu,
de vreme ce se apropie concomitent de pleosc! (cu a
plescăi) şi a pleoşti, ploscă, plastă „claie de fân” (+ ploscoană „grămadă de fân”) şi chiar ploşniţă (o insectă
„plată” nu-i aşa?)!. Pentru toate acestea, vezi examenul
etimologic prin prisma naturală (interjecţiile) şi lexicalIE al lui M. Vinereanu DELR 2008, s. vv. Două ipoteze
îşi dispută plauzibilul în acest complex: v. sl. ploskŭ „turtit” şi un etimon germanic care a dus la vocabule pentru
„flasc; sticlă; fiasco”. Câte deturnări ştiinţifice, în ignorarea gr. plasma, care a pătruns şi în latină (de unde
plastic ş.cl.)! Nu revendic o descoperire, o noutate. Pur
şi simplu, mai adaug ‒ acum în calitate de discipol geomorfolog al ştiţi Dvs. cui ‒ că „văd” ploştina / Ploştina
ca o materializare, la vale, mai puţin „norocoasă”, a
Răoazei.

Ţâgma şi Hâşma / Hâjma sunt alte desemnări de
forme de relief. Pe a doua, harnicul Hârnea o explică
scriind că „în vechiul grai local hijmă (probabil o greşeală de tipar!) are înţeles de deal cu povârnişuri prăpăstioase, tihăraie, motiv pentru care acest nume se
găseşte dat mai multor puncte asemănătoare din acest
ţinut” [LLV I: 73]. El cuprinde în lucrarea sa 2 (cu 2 pâraie corespunzătoare). Pentru mine e limpede că trebuie să legăm elementul nostru şi de oronimele
Hăşmaşul (Mare şi Mic) şi poate Goşmanu, şi ele în
Carpaţii Orientali, „avantajul” său fiind că oferă chiar
baza celorlalte. Pe de altă parte, această raportare
arată că tema nu se mulţumeşte cu sensul „deal”, ci îl
aduce pe acela de «vârf, înălţime».
Cum şi Ţâgma (sau Ţigma?) face la fel, ba încă mai
evident, diferenţa dintre ele se ascunde într-un detaliu:
ce gen de vârf? Mi se pare că al acestuia trebuie să fie
de forma unui ţâu (avem şi o Ţiua sau Ţîua în Vrancea),
adică un con ascuţit, un ţugui (cf. de asemenea „piscurile” Ţuha Mare şi Mică, Ţuhan, „coastele” Ţuca). Şi, trecând la etimologizare, observ pierderea (în reg. ţâu),
transformarea (în Ţuha / Ţuca), păstrarea unui -g- originar. Or, astfel dau înapoi un „film” care începe cu toponimul dac Zeugma (în Moesia Zigbe), unde Z din
transcrierea greco-latină reda un /ts/, dacă nu cumva
deja pe /ţ/. Acela şi-a continuat evoluţia în zona atestării
devenind Cigmău, însă aici timpul parcă s-a oprit în loc,
la o pronunţare „aromână” (cf. ţinţi «cinci»). În fine, găsesc că rădăcina, arhaic păstrată în Vrancea, a fost renovată (prin acelaşi proces) în... Ciuc, Cic-eu, Ceah-lău.
(Ţuca = Ciuc, Ţuha = Ceah-!)
Hâşma / Hâjma, în schimb, este mai greu de descifrat, cu toate că beneficiază şi el de nişte ancore autohtone: în primul rând formantul (sufixul secundar IE
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-mo-), împărtăşit cu Ţâgma, dar şi cu numeroase cuvinte cu „etimologie necunoscută” sau argumentate ca
fiind „de substrat” (a curma, iazmă, izmă, sârmă,
preajmă, gâlmă etc.). Cele mai apropiate analogii pe
care pot eu să le fac sunt cu subst. com. cuşmă şi
hojma- din hojmalău «(om) voinic şi înalt; vlăjgan»,
acesta având şi varianta hoşmălău. Iniţial, m-am gândit
şi la adverbul atât de drag lui Hasdeu hojma «mereu,
totdeauna, încontinuu, pururi», mai ales că i s-a găsit
nu ştiu ce asemănare cu ceva din vechile limbi balcanice [potrivit TILR II 1969, autor al cap. despre substrat:
C. Poghirc], însă e prea îndepărtat ca înţeles. Rămân
deci cele propuse, întâiul important în special pentru
sens, al doilea pentru evoluţia fonetică şi ambele pt. derivare. Dar să vedem cum ţin cuşma lingviştii/lexicologii. Unii au purtat-o pe o ureche slavă, apoi au înclinat-o
spre cea maghiară. Cred că a pus-o drept M. Vinereanu, care îi luminează şi textura: din fir protoIE *keuk«a îndoi, curbură», urzit cu suf. -ma, rezultând (tr.-dac)
*kukma şi ulterior kučma, înrudită cu căciulă. [DELR
2008: 297]. Obiecte de-a gata, numai bune de dat şi vecinilor. Din punct de vedere topologic-toponimic,
Hâşma, Hăşamaş au drept echivalente aproximative ‒
şi mai recente în relativitate absolută! ‒ Cucă, Cucui
(susţinute de apelativele respective, şi ele vizate de Vinereanu).

Corumbăţ / Horumbăţ. Încă din anii ’70 ai veacului
(şi, vai!, mileniului) trecut, preocupându-mă etimologia
cuvântului românesc carâmb ‒ tras cu forcepsul, pe
atunci, din lat. *calamulus, diminutiv (presupus) al lui
calamus «trestie»! ‒ am căzut peste gr. κόρυμβος
într-un Abrégé du dictionnaire grec-français, 11-e
éd., Lib. Hachette, Paris, ?? (anul), împrumutat de la familia de mari intelectuali vrânceni Gina (Virginia) şi Florin Paraschiv. Autorul acestui extras (şi al ansamblului
din care selecta) fiind Anatole Bailly, eminent ‒ aveam
să aflu mai târziu ‒ clasicist şi autoritate greu de contestat în domeniul lexicografic eleno-francez. Ei bine,
am găsit acolo, sub voce, următoarele: «sommet d’une
montagne; bord d’un tombeau; ornement ou armure de
la prou; grappe de fruits ou de fleurs formant pyramide»
[Înadins, nu traduc din limba de spirit a generaţiei mele,
din care vor mai fi rămas câţiva fii / nepoţi şi elevi / discipoli, pentru uzul facil al „anglolatrilor” globalişti.]
Astăzi, carâmb este demonstrat de cel puţin trei indoeuropenişti (I.I. Russu, C. Poghirc, M. Vinereanu)
drept traco-dac, şi nu neapărat prevalându-se de glosa
lui Hesychius καράμβας «băţ păstoresc». Dar are de-a
face sau nu prea cu toponimul nostru? Mai degrabă ba!
Poate fi rudă cu a cărăbăni, căci acesta o fi pierdut un
m (*cărămbăni); altfel cădem în fantastica etimologie
„turcească”, vehiculată încă de dicţionarele române: çek
arabayi „trage-ţi căruţa!” Şi chiar dacă nu l-a avut, deţinem carabă «1. fluier, tubul cimpoiului; 2. picior», scos
de DLRM 1958 şi DEX 1975 din „mâneca” sârbo-croatei, însă just dovedit ca traco-dac de Vinereanu, care îl
asociază cu carâmb, idem în privinţa originii [DELR:
182-183, 183-184] şi nu cunoaşte (nu inserează) din
păcate nici pe a cărăbăni, nici glosa hesychiană (favoPRO
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rizând în schimb faimoasa legătură cu „trestia”). Oricum, este mai la mintea (stră)românului să te cărăbăneşti luând-o la picior şi sprijinindu-te într-un toiag
(ciobănesc), eventual doinind din fluieră, decât să-ţi târăşti harabaua!
În urma acestei excursii, ce pare o paranteză, dar
nu e ‒ fiindcă va interveni la cazul următor ‒, cu privire
la Corumbăţ mi se impune retranşarea la sugestia declanşată „dintr-un foc” în tinereţe de un elenism, că
avem o formă gen curbă alungită, „cu băţ”, potrivită şi
pentru o culme-înălţime muntoasă. Există şi toponime
directe, transparente, Cărâmbu în ţară, unul în bazinul
Rm. Sărat (depresiunea „Între Râmnice”: Bisoca-JitiaNeculele).

PRO

Coroberţ(u) ‒ vârf (1547 m) din fâşia vestică ocupată odinioară abuziv de unguri, numit (cu rea-intenţie?)
Cobert (aşa figurează pe harta oficială a judeţului!) şi
cunoscut de S. Hârnea drept Corobeţ ‒ se încadrează
în familia de mai sus, aducând în plus doar un element
pe care îl are comun cu Chichertu / Tichertu
(vf. 1476 m): -ert. Acesta poate fi interpretat pornind de
la o similitudine cu it. erto «abrupt» şi erta «pantă
abruptă», din ergere «a (se) ridica», latin popular şi apoi
italian. Sau, încă, o analogie cu lat. hirtus «ţepos,
aspru», it. irto «zbârlit, ţepos; plin de, presărat cu ţepi,
stânci ascuţite etc.»
Hârtanu / Hartanu ‒ alt munte (1464 m) din acea
coloană ‒ ne duce mai întâi la subst. hartan, ce are şi
înţelesul de «zdreanţă, ruptură» şi a avut norocul să fie
declarat „cu etimologie necunoscută” (mai bine decât
să i se fi confecţionat vreuna dubioasă!). Apoi la hârtău
«(reg.) bucată lungă de pământ», dat ca format din
hart[an] + -ău (DEX 1975). Cât despre toponimul nostru,
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n-a fost băgat de seamă, cu toate că ar „îngădui” o legătură germanică, vezi germ. hart «tare, vârtos, aspru»;
Hart «(înv.) pădure de deal, (reg.) teren nisipos, cu pietriş», dar nu una nouă precum Hârtibaciu sau Hârtibav,
ci (stră)veche. Însă eu am impresia ‒ contestabilă, desigur ‒ că e înrudit cu frigienele Gordium („patria” celebrului nod) şi Gordiu tichos [calificativ, gr.?, pentru
care trimit la Ţuha, Ţuca, Ţâgma, Tichertu supra], plus
munţii Gordyaei din Armenia, Gordiu come [apelativul
= „sat”] din Bitinia, cetatea Gortynia / Cortynia din Creta
(pe unde era Labirintul), Gorditanum promontorium în
Sardinia, Cortona oraş în Etruria (şi altul Cortuosa),
Gordyniae oraş în Macedonia.
Şi, iată, a sosit momentul să mă ocup de „regele”
Munţilor Vrancei: Goru (1782 m). El a fost „blagoslovit”
cu o etimologie slavă: gora «munte», în ciuda faptului
că avem coradicale în gordină, gorun (şi gârneaţă), gurgui (şi grui), socotite lexeme autohtone, şi probabil gorgan. Că tema a ajuns gur «piatră» în albaneză ‒
această limbă extrem de preţioasă, întrucât singura
rudă directă a aşa-zis dispărutei noastre, geto-dacomoesiana. Că etimonul alb. reaminteşte sumerianul kur
/ gur «munte», care la rândul său iluminează sciticul (IE)
kurgan, dar şi se aşează într-o serie cu *kar- de unde
Carpaţii noştri, liguricul carra «piatră» (Carrara vă
spune ceva?), *gar-/ gir- (avestic gairi- «munte», v. ind.
giri- id.; lit. gire, giria id.). În esenţă, Goru-l vrâncean
(dacă nu mai sunt şi altele) ar trebui să însemne munte
rotund şi pietros, şi în consecinţă ar trebui să revizuim
etimologia Gor-Jiului (în pandant cu a Dol-Jiului).

Focşani, 5 aprilie-7 mai 2020

Ioan Dumitru Denciu
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„SĂ BAT ÎN LEMN, UCIGĂ-L TOACA!”
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lemn, în care şi cariul era sfânt.
Desacralizarea a început cu prima cărămidă și cu
prima icoană în ferecătură de argint.
Au rămas schiturile de lemn ale sihaștrilor, în munții
cu sfinții în trunchiurile copacilor, pentru pasul pelegrinilor. Sfinții au fost alungați în munți, dar se pare că nu
pentru mult timp. De acolo sunt izgoniți tot mai departe
de pasul uman, de toate drujbele defrișărilor. Nu mai au
loc printre noi, au devenit paria, iar ei sunt prea blânzi
ca să trăsnească mașinăriile ucigașe de fier.
Creștinismul a preluat puterea sacră a lemnului și a
încreștinat-o – orice bucată de lemn e sfințită, fiind lemnul pe care s-a crucificat Hristos. Astfel că toți copacii
au spiritele sfinților în scoarța și trupul lor! Cum Satana
piere la confruntarea cu un crucifix (care e din lemn), la
fel creștinul crede în ajutor, să-i desființeze puterile lui
Aghiuță, când bate de trei ori în lemn, făcând în același
timp cu limba semnul crucii

*

Bați în lemn și când bați toaca. De fapt, bătutul în
lemn este o laicizare a bătutului în toacă. Toaca – un
cântec al lemnului, doruit spre Cer.
Nu acea toacă de fier cu care se mai cheamă oamenii la lucru pe șantiere.
E toaca de la începutul lumii, de la legenda
construcției corăbiei lui Noe. Legenda spune că Satana,
nevoind să mai scape cineva în urma Potopului, ca să
fie reintrarea în Haos totală, și-a „băgat coada” și ce
construia Noe la arcă se dezmembra, lemnele săreau
de la locul unde erau prinse, ca lovite de streche.
Atunci, un glas al îngerului trimis de Dumnezeu îi spune
lui Noe să meargă la primul copac folosit în construcție,
un paltin, să facă din el o scândură şi două ciocănele şi
să-nceapă a bate cu ele la rădăcina copacului. Ca la un
glas vrăjit al arborelui primordial, au început a se aduna
lemnele la locul lor, în arhitectura corăbiei mult trudite.
De atunci ar fi pe lume toaca, din paltin şi tot de atunci
e atotputernicia ei de a anihila forțele diavolului, denumit
astfel eufemistic, „ucigă-l toaca”.
Însuși Lucian Blaga a folosit această legendă în
drama „Arca lui Noe”, când Noe, după săvârșirea corăbiei, a construit toaca și Dumnezeu i-a spus să bată în
PRO

Asfalt, fier forjat, beton armat, cărămidă și mortar,
sticlă… printre materialele astea ale cotidianului înconjurător, rămâi cu pumnul ori arătătorul îndoit în aer, pregătite-n van să „bată-n lemn”, când zici „Doamne
ferește şi apără!”, „Piei, Satană!”, „Pușchea pe limba
ta!”, „Ucigă-l toaca pe gândul rău!”
Ei!, e o superstiție, îți zici consolator, când nu mai
găsești în jur ceva de lemn, nicio bancă, nicio ușă ori
fereastră, printre atâtea termopane, şi trebuie să renunți
la împlinirea gestului. Și dacă… totuși?!, îți continui drumul neîmpăcat! La primul copac, scăpat prin minune de
drujbele poruncite de edili, te ții de gândul tău și bați în
lemn de trei ori: „Ferește, Doamne, de rău!”
Chiar legate de anumite superstiții, unele expresii
sunt adevărate poeme, sipete de povești întregi, de legende captivante, nu doar în spațiul românesc, ci chiar
din timpuri păgâne, din străvechi culturi universale.
În mitologia universală, la fiecare popor există o variantă a lemnului sacru, a arborelui cosmic, la originea
lumii, cu rădăcinile în pământ și coroana în cer, ca axis
mundi.
Dincolo chiar de celți și druizi, și-n Asia ori India,
homo religiosus era covârșit de puterea arborilor seculari, cum se înălțau ei până la cer, cum nu se lăsau
doborâți de toporiștile lor, cum creșteau tot mai falnici,
indiferent de ploi si furtuni, de secetă și arșițe, cum rostogoleau din pântecele lor fulgere și tunete, săgeți de
foc, ori alteori te alinau ocrotitor și-ți alungau suferința,
când îi cuprindeai cu brațele într-o îmbrățișare disperată
de nevolnicie...
Și atunci erai convins că-n trunchiurile lor sunt duhurile bune, spiritele zeilor, iar trunchiul e sacru, precum
un templu. Când bați în lemn „cioc, cioc, cioc” chemi duhurile bune să te apere de stihiile rele dezlănțuite de
spiridușii malefici. Ai nevoie de protecţia lor. „Bate și ți
se va deschide!” (se spune în Evanghelia după Matei).
Spiritele rele știu asta, simt răsuflarea celor bune şi
fug!
De aceea primele biserici au fost în întregime din
lemn, când te simțeai binecuvântat la orice pas şi la
orice sprijinire de pereții bisericii, la orice răsuflare şi privire-n sus, de aceea cele mai vechi icoane sunt din
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ea de trei ori pe zi, să anunțe Potopul.
(Andrei Oișteanu, în cartea sa „Motive şi semnificaţii
mito-simbolice în cultura tradiţională românească”,
Ed. Minerva, 1989, prezintă toate avatarurile simbolice,
de la toaca lui Noe – care apare și pe pictura murală a
unei biserici din Maramureș – la toaca din cer – toaca
lui Dumnezeu și la toaca din biserici și mănăstiri din
lumea terestră.)
În sunet de toacă la temelie s-au înălțat bisericile și
mănăstirile ortodoxe din cele mai vechi timpuri. Este
acea placă de lemn pe care se bate ritmic cu unul sau
cu două ciocănele, pentru a anunța anumite momente
ale timpului liturgic, chemarea la serviciul religios, și în
ritmul de toacă își pregătește creștinul pașii drumului
spre biserică, cu întreg ritualul său.
Toaca mică se bate cu un singur ciocănel și se face
înconjurul bisericii de trei ori, pe partea dreaptă. E chemare prin „Sfintele Lemne Sunătoare”, un cântec dinspre pământ spre cer, cu arpegii muzicale diferite, după
măiestria și credința celui care bate toaca.
E drept, s-a laicizat comuniunea de taină cu Dumnezeu, sunt festivaluri, concursuri, întru măiestria bătutului în bucata de scândură numită toacă.
Toaca mare e lungă de vreo doi-trei metri, din paltin
ori cireș, la capete cu trei-patru găuri circulare, spre o
mai bună rezonanță a vibrațiilor produse de lovirea cu
ciocănelele .Precum toate obiectele sfinte (icoane,
sculpturi, veștminte), întru sacralitate, se fac într-un fel
anume, doar cu multă credință, la fel cu rugăciune şi
gând curat se caută lemnul special ales, paltin, ciocănelele se fac întotdeauna din lemn de esență tare (corn,
salcâm, carpen etc.) și se lucrează cu migală, șlefuind
perfect, ca sunetul să fie clar, limpede. Și să fie subțire
și bine uscat. (Atât de,fin și uscat, că dacă ești prea
uscățiv și firav, ți se spune că ești „uscat ca o toacă”.)

*

sămânța de vorbă

Însuși Dumnezeu bate toaca în cer, și după ea e ritmul naturii, doar cocoșii o aud, trâmbița îngerilor, și-și
potrivesc cântatul după sunetul ei. E o liniște atât de
profundă, de auzi toaca din cer! Acuitatea auditivă e la
superlativul absolut (cum se spune și când aplici unuia
o lovitură de-i țiuie urechile: Îți plesnesc una de auzi
toaca din cer!
La polul opus, este expresie pentru un lucru inutil,
bătutul toacei degeaba: Toacă la babă surdă (cum „strici
orzul pe gâște”). Și avertizarea pentru nestatornici:
Popa nu toacă de două ori. Fiecare cântec de toacă e
la timpul său și cu rostul său.
Superlativul absolut e abțibild și la modul figurat, ca
laudă a înțelepciunii: Știe toate, până și toaca din cer,
ori, dimpotrivă, a ironie pentru fudulia celui care se
crede foarte deștept: Umblă cu nasul pe sus, de parcă
ar ști și toaca din cer.
La limită extremă este și raportarea spațială: îl trimiți
și-l faci pierdut în locuri imposibil de ajuns: „unde și-a
înțărcat dracul copiii” și unde popa nu toacă, unde chiar
ești „fără niciun Dumnezeu!”

*

Când ne-ntâlnim dimineața sau seara, întru tainică
lectură, vezi să fie pe la toacă, răsăritul soarelui, la utrenie ori înainte de apus, vara pe la patru-cinci după
amiază, de vecernie, când orice gând e sfințit în cântecul lemnului.
Apoi vom înnopta, dacă e cerul înstelat, să vedem
și să auzim toaca din cer, în Constelația Pegas, sau
cum o denumește poporul „Toaca” (numind cele patru
stele care formează pătratul Pegas).

*

PRO

Toaca era folosită înainte de apariția clopotelor, vitală întru anunțarea primejdiei sosirii dușmanilor, întru
mobilizare la apărare, pe meterezele mănăstirii.
Astfel, la Meteore (deasupra, în sală, scrie: „talanton” [„echilibru”]), pe lângă toacă de lemn, mai vezi,
într-adevăr, și una mare, de fier: nu e un sacrilegiu, ci,
pentru că, îți explică amănunțit călugărul, glasul ei se
auzea pe vremuri mai puternic la venirea vrăjmașului,
în toate colțurile comunităților mănăstirești. Toaca îți
amintește datoria de a sta treaz întru paza cetății
duhovnicești, din lumea materială și din suflet, cu armele credinciosului: credinţa, nădejdea, dragostea, şi
rugăciunea. „Te chem la rugăciune. Te apăr de furtuni”,
e cântecul ei. Și călugării budiști tibetani foloseau un fel
de toacă, gandi, la începerea ritualului de confesiune.
Bătutul toacei e un obicei precreștin, asimilat în ceremonialul ortodox din bisericile sârbești, românești,
greco-ortodoxe, necunoscut la catolici. Creștinul spune,
de asemenea, în gând, rugăciunea Inimii, a lui Iisus. În
limbile vest-europene, arată A. Oișteanu, nici nu există
termeni care să desemneze acest instrument.
Loviturile în lemn cu ciocănelele sunt ecoul bătutului
cuielor în mâinile şi picioarele lui Iisus Hristos, răstignit
pe Golgota, sunetul toacei este o rugăciune, iar toaca
o epifanie.
SAECULUM 7-8/2020
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mând de aproape plecările și revenirile în țară ale profesorului, tot mai puternic sfâșiat între două lumi și între
două realități, care nu-l acceptă niciuna în totalitate (și
nici el nu se simte capabil să se mobilizeze sufletește
pentru a le curma). De cea de acasă, din țară, se simte
tot mai înstrăinat, mai ales că noii colegi de la Facultate
îl privesc suspicios și fără considerație, iar cei din Germania îl socotesc doar un simplu „gast”, așa cum a fost
înainte de 1990. Cum întreaga sa familie se afla stabilită
în Germania, el va înclina în cele din urmă să rămână
în lumea germanică, spre care îl mâna și setea de ordine, civilizație, confort, în contrast cu mizeria și haosul
din țară. De aceasta îl legau încă numeroase fire, precum statutul său de universitar clujean: orele de la facultate, îndrumarea unor doctoranzi, dar mai ales
situația Dicționarului și a casei de la Cluj, cărora ar fi
dorit să le poarte de grijă în continuare. Chiar la deschiderea jurnalului din 1990 aflăm că și-ar fi depus la serviciul de personal actele pentru pensionare (notație din
10 februarie 1990), ceea ce va aduce după sine și alte
schimbări în viața sa, cum ar fi sentimentul că a fost tras
pe o linie moartă și că în viața literară clujeană contează
tot mai puțin. În realitate, profesorul încă are câteva
debușee importante, unde poate să publice și ai căror
oameni îi sunt devotați. E vorba înainte de toate de
redacția revistei „Vatra”, prin Cistelecan, Podoabă și
Moraru, apoi a „Apostrofului” clujean prin Marta Petreu
și Vartic (dar și prin oameni care au lucrat acolo, ca Liviu
Malița și Ov. Pecican), a „Familiei” de la Oradea, prin
Moldovani (Ioan și Petronela, pe care îi vizitează adesea acasă și pe ai căror copiii ajunge să-i îndrăgească,
unul dintre ei, Răzvan, părându-i-se de-a dreptul „genialoid”). Cei de la „Vatra” îi publică fragmente din jurnalele anterioare sau îi pregătesc numere omagiale; cei
de la „Familia” îi oferă în premieră premiul „Octav
Șuluțiu” și îi găzduiesc rubrica Departe/Aproape. Sumele primite ca premii sunt consistente (cele ale lui Ioan
Țepelea de la Salonul ASLA se ridică la o sută de mii,
la fel cât a primit ca avans pentru publicarea
Dicționarului. Cu toate acestea, întreținând o liotă tot
mai extinsă de avocați pentru casă și cheltuind pe druPRO

A apărut de curând în Editura Limes a lui Mircea Petean, un apropiat al profesorului, ultimele două volume
din jurnalul lui Mircea Zaciu, figură emblematică a vieții
universitare clujene, serie reluată acum, după 20 de ani
de la moartea profesorului (27 august 1928-21 martie
2000). E însoțit de o generoasă și excelentă prefață a
discipolului său cel mai apropiat, Ion Pop, care
stabilește cu multă exactitate caracterul oarecum mai
special al acestor notații (sunt pagini scrise după evenimentele din ’89),cât și dimensiunea lor în timp: volumul 5 pentru anii 1990-1992, volumul 6, pentru anii
1993-1994. Se întregește astfel memorialistica anterioară a autorului, cunoscută prin Jurnal I (Dacia, 1993),
Jurnal 2 (Dacia, 1995), Jurnal 3 (Albatros, 1996) și Jurnal 4 (Albatros, 1998). Prefațatorul presupune că ar trebui să mai existe în arhiva familiei notele din anii
1995-1996, neidentificate însă. Mai aflăm faptul că
notațiile autorului prezintă un hiatus între 21 decembrie
1989 și 10 februarie 1990, când sunt reluate destul de
succint și reduse la perioada februarie-22 martie 1990.
E vorba de lunile cele mai fierbinți ale revoluției și a bulversărilor care au urmat, și când profesorul a preferat
să aștepte clarificarea lucrurilor, precum și recăpătarea
stării sufletești potrivite pentru noi observații și analize.
Puținătatea notațiilor din 1990 reflectă această stare nesigură și echivocă, deşi doi dintre apropiații săi, Papahagi și Vartic, intraseră în Ministerul Educației, dar care
„se feriseră tot timpul de mine, nu cumva să am
pretenția de a-i tutela”. Sunt notate sumar doar episoade disparate, consemnând fugitiv manifestații și
ieșiri în stradă, rezultat al unei lumi convulsionate, ce
nu-și găsise încă albiile potrivite, când „toți sunt grăbiți,
sufocați de graba de a vedea ceva palpabil, de a compensa și, mai ales, de a face bani!” Abia cu anul 1991,
notațiile sunt reluate într-un tempo mai adecvat, odată
cu reîntoarcerea profesorului la Bonn, la lectoratul său
de limba română, putând astfel să observe mai atent
scena românească de departe și să constate ecourile
pe care fluctuațiile pe care ea le stârnește în spațiul german de cultură. De altfel, acest perpetuu tangaj între
două realități va caracteriza aceste două jurnale, ur-
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murile navetei dintre Cluj și Bonn, profesorul este surprins tot mai mult în criză pecuniară, apelând la prieteni
și cunoscuți spre a fi transportat la București sau acasă
în Germania, depinzând tot mai mult de acești transportatori improvizați. Pentru drumurile bucureștene mai are
noroc cu colegul său Curticeanu (Curti), care merge
adeseori cu mașina la București spre a-și vedea fratele,
pe Silviu Curticeanu, secretarul personal al lui
Ceaușescu, trimis de noua putere la pușcărie. Soția
acestuia, Ina (Valentina), cadru didactic la Filologie, îl
invită la un moment dat să încerce transferul la
București, dar profesorul refuză, ca fiind prea târziu.
Totuși luptele politice din țară și diagrama versatilă a
malversațiunilor din domeniu e urmărită cu ochi atent,
notând succint aspecte ale luptelor dintre putere și
opoziție, degringolada, inconsistența și loviturile suferite
de Alianța Civică, a cărei influență nu depășește hotarele Capitalei, întrucât e convins că toate sforăriile politice sunt trase din altă parte și că oportuniștii și foștii
comuniști în frunte cu abilul Iliescu vor continua să conducă țara. De unde concluzia amară că „țara asta e
plină de escrocherii, abuzuri, tâlhării și corupție și nimănui nu-i pasă, în fapt”. Și la cultură au fost instaurați oameni incompetenți, compromiși, fără idei și inițiativă.
Sub raport cultural, această tranziție se lasă cu tot mai
puțini bani pentru cultură, cu gâtuirea și suprimarea revistelor, cu intrarea în faliment a Uniunii, cu luptele dintre Dinescu și Ulici etc. Editurile, revistele merg tot mai
rău. Oamenii ridicați de noua putere în funcții i se par
ridicoli și obtuzi, compromiși, precum Sorescu, Spiess,
Sălcudeanu, Golu etc., ilustrând vidul profesional. Deși
a fost creată Fundația pentru cultură, în fruntea căreia
e pus prietenul Gusti Buzura, și la editura căreia lucrează unul dintre susținătorii de bază ai DSR-ului,
Gheran („dezordinea gheraniada” e invocată la un moment dat), totuși șansa tipăririi se îndepărtează pe zi ce
trece, mai ales că și stadiul revizuirii primului volum trenează, mulți autori solicitând restituirea textelor pentru
verificare, cele mai multe fiind scrise în comunism, iar
acum lauda unor producții „angajate” n-ar mai fi dorită.
E și cazul Mariei Banuș, profund nemulțumită de articolul care i s-a consacrat, rugându-se de Zaciu pentru înlocuirea lui.
Îndepărtat tot mai mult de Universitate, care constituise materia de observație a primelor jurnale, acum
aria sa de acțiune se restrânge progresiv, redusă doar
la legăturile lui cu Uniunea Scriitorilor, din consiliul căreia mai face parte, și la cei doi colegi din grupul de coordonatori ai Dicționarului scriitorilor români, a cărui
redactare și editare îi dă o mare bătaie de cap. La acestea se mai adaugă procesul nesfârșit cu casa din Cluj,
proces pornit în perioada anterioară și care îl solicită
acum la maximum, irosindu-și forțele și măcinându-le
într-un malaxor secătuitor de puteri. Dicționarul și Casa
vor fi cei doi poli care vor coagula energiile profesorului,
la care se adaugă grupul său de prieteni clujeni sau
bucureșteni, aflat mereu în derivă și într-o continuă
mișcare, asupra căruia observațiile curg tot mai lipsite
de menajamente și cu o fixație anecdotică tot mai accentuată. Profesorul e un om avid de noutăți, un ins de
o curiozitate hipertrofiată, colportând vești și informații
PRO
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din toate sferele vieții culturale, mare devorator de
presă, dar și de anecdotică orală, gustând bârfa subțire
și întreținând ceea ce se cheamă cozeria de salon și de
familie, însoțită de puncte de vedere personale, care
ating onestitatea insolentă și netrucată, chiar crudă, prin
preluările tale-quale pe care i le transmit diverși informatori, iar el le notează scrupulos, chiar când pot fi detectate elemente fabulatorii, constatări răutăcioase,
venite dintr-o subterană a convențiilor sociale, subsumate unor răfuieli sau răzbunări obscure. În acest caz
nu funcționează controlul critic, ci doar nevoia de a șoca
cititorul și de a-i stârni curiozitatea, prin ostentația și lejeritatea cu care sunt exprimate. O supralicitare a eului,
o supraproiecție a propriilor capacități și merite în raport
cu ceilalți, îl vor duce la suferință și ulcerații permanente, de lamentații prelungite, de care sunt pline mai
toate aceste pagini de jurnal. În optica noastră, el reface
involuntar drama scriitorului român blestemat, gen Macedonski, iritat mereu de modul în care este tratat, și
atent la cea mai mică nuanță de comportament a semenilor săi în raport cu persoana sa, lăsată, fără
intenție, la o parte din unele combinații pe care el le
crede discriminatori. E gata să reproșeze nu numai
obștii comune și vulgare fel de fel de insanități și „măgării”, dar și prietenilor și colaboratorilor săi celor mai
apropiați care sunt suspectați și „percheziționați” pentru
cele mai mici afirmații sau omisiuni, deşi nu o fac
intenționat și nici măcar nu sesizează ulcerațiile profesorului, care face procese de intenții din orice. El se
simte ocolit cu intenție, marginalizat, uitat, neglijat și
răbufnește ori de câte ori asistă la lucruri prost făcute
sau distribuite unor oameni pe care îi crede inapți,
incompetenți, judecându-i sever prin prisma unor norme
și exigențe proprii, care capătă, pe parcurs, aspectul
unei cruciade personale. Pe de altă parte, el se bizuie
prea mult pe opiniile cu iz de bârfă care însoțesc în chip
fatal manifestațiile publice ale unor semeni, pe care îi
judecă invariabil prin acest tip de imagini negative, și
care sunt rostogolite în spațiul public, cu consecințele
lor negative. Dincolo de starea sa generală în permanentă alarmă și de o umoare neagră mereu accentuată,
stilul jurnalului e acela al unui procuror, care
sancționează fără reținere, dând sentinţe în dreapta și
stânga, fără să fie inhibat de rangul funcționăresc al
unora, ajunși foarte sus pe scara socială și chiar dacă
pe unii îi prețuiește pentru prestația lor literară. Când i
se pare că au depășit linia de demarcație dintre normalitate și abuz, dintre onestitate și avariție, dintre normalitate și parvenitism, nu ezită să își înmoaie pana în acid
și să scrie lucruri abominabile, din perspectiva unei vieți
literare cu iz de onorabilitate. Profesorul Zaciu nu ține
cont de prietenii, de situația socială sau de rang profesional, deoarece el scrie pentru posteritate. De unde încălcarea unor cutume sau recomandări morale. El pare
a fi neîngăduitor cu alții și mai puțin cu sine, încondeind
oameni și situații cu iz accentuat de persiflare și anihilare valorică. Pe aceste considerent el refuză și propunerea lui Eugen Simion de a intra în Academie,
ripostând că nu poate sta lângă „lingăii lui Ceaușescu”.
Nu e de acord nici cu metodele acestuia de a conduce
institutele de cercetare, interzicând lucrătorilor de acolo
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„să mai călătorească de capul lor peste hotare” și ucazul de revenire la un „plan unic” de cercetare, ceea ce-l
face, mai ales sub alegația unor confidenți ca Augustin
Pop (care a scris o poezie dură la adresa Academiei),
în urma refuzului de a onora bursa primită de la Milano,
să-și iasă realmente din pepeni, pronunțând cuvinte defăimătoare: „Fiecare ipochimen ajuns în funcții de conducere preia automat metehnele vechiului sistem și se
comportă ca un mic dictator cretin. Nu mă așteptam la
această evoluție a Stâlpnicului!” Sau tot despre Simion
în altă parte, în care pune în gura lui Buzura aceste
insanități. „Înjură pe Simion, Sorescu et alii ca «escroci»
patentați, se pare că e în conflict deschis și cu Iliescu,
de care spune că e sub influența lui Simion ș.a. Acesta
din urmă s-a procopsit cu vreo cinci-șase funcții, bănoase toate, și pare un profitor ordinar, dornic să acapareze mereu. Manolescu n-ar fi un păgubos ridicol.”
Jurnalul e plin de astfel de caracterizări destructive,
care face una cu pământul pe toată lumea. Urmează la
rând Nicolae Breban, pe care îl doboară cu alte lovituri
sub centură: acesta „a fost totdeauna un tip suspect și
ros de patologica lui hipertrofiere a eu-lui, care l-a făcut
pradă ușoară pentru securitatea dotată cu experți psihologici de primă mână. Ce joc face el azi în România,
nu-mi dau bine seama”. Ironia îl atinge și pe Liiceanu
care îi e „profund antipatic și vedetismul lui nu-i decât
forma vulgară, publicitară a unui orgoliu ce se vrea amplificat prin agățarea lui de mari personalități, de la
Noica la Cioran (acum). Într-un fel, e un mistagog”. La
rând vine DRP-ul, care, ca președinte de Uniune, refuză
să asculte textul unui protest, amenințând cu plecarea,
dar, nefiind urmat de niciunul din cei prezenți „leul albastru” dă înapoi, deși Glosele și Colajele zaciste au
beneficiat la apariția lor în foaia lui Dere de largul concurs al acestuia. Discutând, pasămite, cu desțăratul
Constantin Chiriță despre creația Dereului, Chiriță socoate că acesta n-a fost și nu poate fi un mare scriitor,
deoarece „n-a putut să-i citească nici un roman, nici o
piesă de teatru până la capăt, toate i s-au părut aiureli
fără cap și coadă, prolixe și fără har”. Iar Zaciu îi confirmă spusele: „Îi confirm aceste impresii, ne distrăm o
vreme evocând piese și romane de ale Dereului”. Nici
Niki Manolescu, care altădată când venea la Cluj stătea
la Zaciu, nu-i mai confirmă acestuia calea dreaptă de
urmat, prin slalomul dintre PAC și Alianța Civică, fiind
preferat în locul lui Constantinescu, iar când îl întâlnește
la Paris, acesta îl șochează „prin costumația lui de junegolan în blugii și geaca americănești, cam soioase”. În
plus, schimbările pe care le face la „România literară”,
aducând în redacție „o echipă de fotbaliste” are ceva
neprofesionist, mai ales că lasă să se publice în coloanele sale un atac mârșav împotriva sa, semnat de Paul
Miron. Mergând mai departe, el o ironizează și pe Zoe
Naționala, deși pe când conducea Institutul Călinescu,
aceasta i-a făcut reale servicii, iar pe George Munteanu
îl consideră „slab pregătit și pe deasupra și dubios”. Nu-i
face o impresie mai bună nici Alex Ștefănescu, un „ins
al conjuncturilor”, după cum prietenul său din
adolescență, Titus Popovici, e un leneș patentat, trăind
din mici învârteli dubioase, după ce în trecut a fost „cu
grade mari”. Pe Alexandru George, pe care altădată îl
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urmărea pentru fraza lui incisivă, acum îl detestă, deoarece se răfuieşte până și cu morții. Observând în continuare scara jurnalistică, Petre Băcanu „îmi pare cam
găunos și plin de sine”, aspirând el însuși la președinția
partidului etc. Și tot așa îi disecă și-i mestecă între dinți
mai pe toți scriitorii și prietenii de altădată. În asemenea
condiții, chiar omul care știe multe, care nu cruță nimic
spre a afla și mai multe, un om al perfecționismului
diurn, judecând oamenii după cântarul propriei sale
exigențe, din care cauză mulți dintre cei apropiați cad
sub tăișul caracterizărilor sale tăioase, ironice, sarcastice, nu poate câștiga decât cu greu girul cititorului. Cernerea valorilor își are desigur rostul și miza ei, dar ce te
faci atunci când oglinda pusă dinainte e din capul locului
strâmbă și scâlciază în chip monstruos imaginea reflectată. Picanteria literară stă la el pe primul plan și dacă
n-ar fi un termen mai puțin exclusivist, l-am defini ca pe
un fel de ironist răutăcios și persiflant, în genul lui Constantin Sion. E drept și adevărat să dăm profesorului ce
e al lui: cultură vastă, disociații fine, lecturi bogate, sensibilitate la artă și la valorile perene ale culturii și
civilizației, aplecarea spre cunoașterea umană cât mai
nudă și devoalată, expresii și caracterizări memorabile,
dar și o optică negativistă, un orgoliu exagerat, cultivând
o megalomanie literară exclusivistă. Reticența cu care
își privește prietenii și discipolii, imputările nesfârșite pe
care le adresează opacizează obiectivitatea profesorului și o transformă într-un fel de „cârcoteală” tot mai greu
de ingerat, amplificând la nesfârșit conotațiile ironicdestructive, umorile capricioase și iritabile, momentele
tensionante, stările prelungite de insatisfacții. Pentru el
doar cuvântul laudativ fără reținere are trecere și doar
ceea ce ține de o lingușeală necontrolată și, poate, prefăcută. Apoi, e de observat că tot ceea ce iese din cercul său de interes cade automat sub ghilotina
comentariului critic sau ironic, a epitetelor grele, a caracterizărilor repudiante. Sunt cazuri în care simțim că
predomină anecdota, simpla găselniță a cuiva, și acestea sunt acceptate fără control ca un fel de „gura satului” necesară și ea într-un sistem curativ esențial. Uneori
exprimările răutăcioase, dure, spuse de la obraz pot fi
adevărate, dar alteori ele șochează printr-un fel de cinism netemperat, prin mefiență și lipsă de temperanță,
făcută cu scopul tacit de a scormoni cât mai adânc în
biografiile semenilor, de a-i surprinde oarecum în posturi compromițătoare, în flash-uri negre, acide,
neretușate. Această luptă cu „nefirescul” atinge uneori
în chip grav și imaginea unor prieteni apropiați, cărora
li se fac zeci de imputări plecând de la lucruri mărunte
sau numai presupuse. În momentul în care egoul profesorului se simte cât de cât atins sau i se pare că ceva
ar fi trecut pe lângă el ca o ușoară boare de contestare
se face arici și zgârie imediat. E greu de înțeles de ce
colegi de catedră precum Vlad (poreclit Leopold), care
după revoluție o șterge strategic în Polonia, Fanache și
Sergiu Dan îi împart cursurile, ținându-le într-o
devălmășie greu de acceptat. (Introduc aici o amintire
personală: n-am știut care e cauza că prof. Zaciu m-a
îndemnat să mă prezint la concursul de profesor al lui
Sergiu Dan, care „e slab pregătit și cam amatorist”, dar
acum se explică totul!). Cu o asemenea părere despre
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colegi, inclusiv despre Dumitru Pop și Scridon,
defăimați anterior pentru că au avansat pe scară didactică, iar el a fost lăsat în uitare, nu e greu de înțeles de
ce Zaciu se lamentează că nimeni de la Catedră nu a
venit cu o propunere de sărbătorire personală, în timp
ce altora, cum ar fi Negoițescu, i s-a organizat un banchet cu 40 de persoane plătit de Minister. Și reacția sa
imediată: „Când mă gândesc că pentru mine la 60 de
ani și apoi la cei 65 actuali, nu numai că nimeni n-a oferit vreun banchet, dar nici măcar o felicitare n-am primit
de la Minister, Universitate, Facultate, pentru că mi-am
tocit viața peste 40 de ani. Halal!” Seria de imputări continuă cu Papahagi, care e suspectat a fi introdus DRR
în programul „Tempus”, și care uită să-l invite în Italia la
manifestări, lăsându-l baltă cu Dicționarul, la fel ca
Sasu, care ia drumul Canadei când ți-e lumea mai
dragă. Făcând bilanțul realizărilor sale publice, e total
dezamăgit, căci se vede încă depinzând de alții, fără un
viitor asigurat: „Necăjit, căci la 65 de ani nu am nicio
situație, nici măcar propria mea cameră de lucru, unde
să mă retrag, nici un venit sigur de care să dispun, nici
perspectiva unei stabilități, a unei siguranțe”. Terorizat
de viitor, el îi privește cu ochi necruțător și pe unii clujeni, precum Rău, „oportunist ca întotdeauna”, sau pe
Mavi Căpușan, de un „diletantism virotic”, umblând să-și
căpătuiască odrasla nevrotică cu situații care îl
depășesc. Dacă noua gazetă a opoziției, „Tribuna Ardealului”, la care s-a înhămat Marino secondat de Radu
Mareș și Ioan Mușlea, îl dezamăgește, găsește în publicistica acidă a celor de la „Nu” câteva puncte de
convergență, dar altfel Clujul, condus de un primar
„nebun” (Funar), compromis prin jocul de la Caritas, i
se pare de nelocuit, cu aspect țigănit, „cel mai urât și
sordid oraș”. Tinerii care-l caută și-l cultivă sunt totuși
destul de numeroși, dacă îi socotim pe Adrian Popescu,
Ștefan Borbely, pe Al. Vlad, pe Vasile Igna, pe Doru și
Marta, de la „Apostrof”, pe alți câțiva de la „Echinox”
(Adrian Suciu), cărora le face prefețe. Cu toate acestea,
nici ei nu sunt lipsiți de bombăneli, imputându-li-se faptul că adeseori îl ocolesc, că nu-l țin la curent cu evenimente mai importante. Nu sunt iertați nici Ion Pop sau
Aurel Sasu, Derdişan sau Ion Cristofor, despre ultimii
doi notând că n-ar fi la înălțimea aspirațiilor lor literare.
Cât despre mine, m-am găsit în situația de „obraznic”
sau chiar „plagiator” într-un text despre Blaga, în care
eu vorbeam de cu totul altceva. Dar este clar că avem
de-a face cu un om greu de mulțumit, care ar vrea să
conducă totul, să dirijeze viața literară după propriile lui
dorințe, iar când nu i se dă atenție, ricanează. Caracteristic pentru el este imputația gratuită. Când află că s-a
inițiat ideea unui volum omagial închinat unui profesor
oarecare, imediat reacția lui e promptă: de ce colegii lui
de la catedră nu i-au inițiat și lui așa ceva. Când este
chemat sau invitat la o reuniune științifică de către un
prieten, reacția lui este imediată: de ce nu a fost invitat
oficial, de ce a fost pus pe planul doi. Are orgoliul
întâietății (un fel de primus inter pares, pe care o avea
și Marino) și nu de puține ori răbufnește atunci când e
uitat sau lăsat pe dinafară. Aversiunea sa față de Marino, de pildă, este absolut gratuită și oricât de antipatic
i-ar fi fost omul, nu i se pot nega nici munca sisifică la
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recuperarea operei lui Macedonski, nici contribuția la
comparativismul european. Deplasată ni se pare și persiflarea muncii lui Ștefan Augustin Doinaș, a lui Alex
Ștefănescu, a lui Buzura, Sorescu sau Simion, dar și invocarea unor metehne ale lui Manolescu, fost anterior
unul dintre amicii săi de casă. Aceste rezerve sau
inserții răutăcioase pot fi înțelese și acceptate până la
un anumit punct, dar nu atunci când ies din obișnuit.
Astfel ni se pare cu totul deplasată inserarea blasfemiei
că Blandiana s-ar fi dezis public de tatăl său, ceea ce
depășește credibilitatea. Chiar notațiile critice despre
romanul acesteia ni se par desprinse din aceeași pastă
răutăcioasă, care nu au în vedere criteriile romanului
postmodern și reproșurile care se întind pe o întreagă
pagină par înadins căutate, deoarece cei doi Rusani au
trebuit să renunțe la un moment dat la geamantanul
prea greu pe care profesorul dorise să-l trimită cu
mașina lor. Oare putem să luăm drept cinstite și corecte
aserțiuni precum cele următoare: „Citit tot timpul, dar cu
intermitență de somnolență și lehamite romanul Anei
Blandiana, care numai roman nu e. Regret că am acceptat așa de repede să o prezint și – firește, ea
așteaptă – să și scriu despre. Cartea e sub nuvelele de
altădată. Rezistă doar inserțiile de «jurnal», confesiuni
directe ale autoarei din perioada când a fost pusă sub
interdicție și supravegheată strict (...) însă personajele
sunt palide, de o locvacitate suspectă și cu ticul iritant
al unui râs continuu...” etc.
Sunt desigur și alte multe lucruri de aflat din acest
jurnal. Mai întâi e vorba de încercarea de recuperare a
exilului, luând drumul multor contacte personale și al
unor scrisori cu cât mai mulți scriitori din exil care nu fuseseră cuprinși până atunci în Dicționar. În ideea de a
face completările necesare, el se adresează unora dintre ei cerându-le informații bio-bibliografice sigure, care
să înlăture echivocul. E o muncă onorabilă la care s-a
angajat și în urma căreia a reușit să acopere o mare
parte dintre golurile și bâjbâielile din unele articole. Un
ajutor prețios primește din partea dnei A. Bodisco, fostă
secretară a Institutului condus de Busuioceanu la Madrid, și ale cărei amintiri și informații le transcrie într-un
interviu pentru „Apostrof.” Descoperă în lumea germană
și alte persoane care i-ar putea fi de ajutor, precum fiica
lui Rădulescu Pogoneanu, un Lapedatu ş.a. O relație
bună are cu Dorin Tudoran, care îi cere colaborarea la
revista sa, sau cu Alexandru Lungu, la a cărui revistă
„Argo” publică poezii sau comentarii literare. O bună colaborare are cu grupul de români de la Paris (Gelu Ionescu, Dan Culcer, Ieruncii) sau cu cei de la „Europa
liberă”, la care colaborează cu medalioane și comentarii
critice. Face chiar o vizită la sediul lor din Germania,
descriind anturajul și având bune păreri despre Emil
Hurezeanu ajuns șef aici. Urmărește scrisul lui Titu Popescu sau al lui Al. Papilian. Nu numai că scrie și colaborează la ziarele exilului, dar participă la simpozioane
și alte manifestări științifice, fiind în bune raporturi cu
Heitmann, cu Sami Damian, cu Ion Taloș și cu alți lectori
români care predau și promovează limba română în
străinătate. Încearcă să instituie bune raporturi și cu alte
centre de romanistică, descoperă oameni ca Buhociu,
Răuță, văduva lui Horia Stamatu, și tot felul de români
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diseminați pe teritoriul european. Bune relații întreține
cu grupul de emigranți sași din Ardeal în frunte cu Peter
Motzan, cu C.W. Shenk, pe care îi întâlnește la
conferințe și simpozioane, la saloane de carte. Participă
chiar la o conferință a Vaticanului în legătură cu situația
catolicismului (religia greco-catolică de la noi) prezentând punctul de vedere al prelaților greco-catolici din
țară, nemulțumiți de faptul că nu le-au fost retrocedate
bisericile etc. Citite cu atenție, jurnalele ultime aduc
informații bogate și despre drama trăită de autor, care
se simte mereu singur și izolat, cu o stare medicală tot
mai îngrijorătoare („Spectrul unei boli fatale mă inhibă.
Senzația unei senectuți penibile”). La durerile periodice
de inimă, se adaugă nemulțumirile legate de tipărirea
Dicționarului, pentru care cei trei propun periodic soluții,
dar care nu e antamat de nicio editură. Această operă,
menită să le aducă glorie și să-i impună definitiv în
lumea literară, a ajuns un fel de marotă, fiind mutat de
la o editură la alta, emițându-se soluții, producând certuri și disensiuni interne, ce ruinează încet-încet sănătatea profesorului, care pune la inimă orice refuz. Abia
spre finalul celor două jurnale, care merg până în 1994,
se întrevede posibilitatea tipăririi lui la Editura Fundaţiei
Culturale Române. În orice caz, munca la definitivarea
și tipărirea lui a fost pentru profesor un coșmar, care i-a
afectat puternic sănătatea.
Cel de al doilea factor perturbator în viața profesorului a fost lupta lui în justiție cu fratele soacrei sale de
la Oradea, care a ridicat pretenții asupra casei în care
aceasta a locuit la Cluj, mai ales că soacra, care în anii
Dictatului a lucrat ca funcționară la consulatul german
din Cluj, n-a fost trecută în testament. Ba, mai mult, ea
a fost acuzată de unii și de alții că ar fi făcut spionaj în
favoarea germanilor. Toate aceste neadevăruri, ce răbufneau uneori și în presă, l-au marcat definitiv pe profesor, care a căutat toate căile legale și ilegale pentru
obținerea unei sentințe favorabile în procesul ce i-a
mâncat banii și sănătatea. Tribulațiile provocate de
această stare tensionantă, care se întind pe perioada
mai multor ani, pot constitui pentru un examinator obiectiv elemente de caracterizare psihologică, întrucât, în
lupta oarbă cu un destin ingrat, a fost nevoit adeseori
să se umilească în fața unor oameni pe care îi detesta,
apelând la mărinimia acestora. Călcându-și pe inimă și
pe conștiință, a ajuns să tranșeze chestiunea cu primarul Funar și cu juristul primăriei, cu șeful Tribunalului clujean, urcând mereu pe scară ierarhică până la
procurorul general Cochinescu și chiar la Iliescu. Toate
aceste milogeli n-au dus nicăieri, căci se pare că
legislația îi era potrivnică, dar i-au deformat caracterul
și l-au înrăit. Fiind vorba totuși de un intelectual de
primă clasă, jurnalele nu ilustrează doar acțiunile de culise sau cele destructive ale omului și scriitorului Zaciu,
ci și reușitele și succesele sale pe plan european în
munca sa de a impune limba și literatura română în fața
străinătății. Nu puține sunt paginile care evocă prezența
sa stimulativă la simpozioane, reuniuni științifice, în
presa străină, la posturile de radio și televiziune. Atent
la tot ce se întâmplă în spațiul cultural european, îl
vedem frecventând mari muzee și lăcașuri de cultură,
copiind texte exemplare din cărți de limbă franceză, ur28

mărind o filmotecă de cea mai bună calitate, comentând
evenimente istorice și politice capitale, vizitând expoziții,
clădiri și monumente istorice. Tematica din Teritorii, pe
care o consideră una dintre cele mai bune cărți ale sale,
este reluată și aprofundată, iar notațiile sale de ordin
spiritual fac dovada rafinamentului său cultural. Oriunde
are șansa de a descoperi oameni interesanți sau locuri
celebre, nu ezită să facă efortul de a le cunoaște mai
de aproape. Mulțimea de comentarii de acest gen fac
dovada unui intelectual rasat, autor al unor observații și
comentarii de înaltă clasă cu privire la viața orașelor, la
arhitectura lor, la mediul ambiant sau la mișcarea de
idei cu care vine în contact impresionează și provoacă.
Fiindcă dincolo de picanteriile și notațiile crude din jurnale el ascunde un suflet ales, un profesionist al cărții,
care nu poate fi găsit decât cu mari eforturi. Conștient
de acest atu pe care îl posedă, stăpân deplin pe ego-ul
său intelectual, el plusează adeseori, dar e conștient că
spune numai adevărul, care trebuie cunoscut chiar în
goliciunea lui cea mai crudă. În ciuda fardului exterior
care acoperă firea sa contrastantă, rămâne mereu
proaspătă pătrunderea spirituală a lucrurilor, iubirea
arătată culturii, literaturii, progresului artelor. Cel care
are puterea de a scrie aceste rânduri zilnice, ce presupun tenacitate și examen moral continuu, este aidoma
marilor cronicari ai istoriei universale, care și-au îngropat ființa în operă. Este și cazul său.

Mircea Zaciu
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Gheorghe Glodeanu

MUZELE LUI LUCIAN BLAGA
(I)

În 2010, la Editura Măiastra din Târgu-Jiu, a apărut
lucrarea lui Zenovie Cârlugea intitulată Lucian Blaga.
Solstițiul sânzienelor. Cartea prezintă tot interesul, deoarece abordează problema muzelor ce au marcat
existența autorului Poemelor luminii. Drept urmare,
după un interesant preambul teoretic, urmează cinci
portrete distincte, fiecare din secțiunile studiului purtând
numele câte unei „femei inspiratoare”: Cornelia Brediceanu-Blaga, Domnița Gherghinescu-Vania, Coca Rădulescu, Eugenia Mureșanu și Elena Daniello.
Principalele idei care au stat la baza elaborării demersului realizat au fost expuse în prefața cărții, intitulată
Carmen amoris. Deja poemul intitulat Cântecul vârstelor
așezat drept motto în fruntea studiului introductiv
vorbește despre problema efemerității condiției umane
și a inexorabilității trecerii timpului. Sub influența lecturilor din studiul lui Lucian Nastasă, Pentru o istorie a cuplurilor în mediul intelectual românesc, Zenovie
Cârlugea analizează destinul uneia din perechile celebre ale literaturii române, perechea Lucian și Cornelia
Blaga. Mai exact, este urmărită maniera în care povestea vieții poetului a fost marcată de femeile din viața
acestuia. Muză, iubită, soție, obiect al plăcerilor carnale
ori sursă de nefericire, rolul femeilor din existența
bărbaților celebri a fost adesea ignorat sau insuficient
relevat. Aceasta cu toate că, de multe ori, prezența lor
s-a dovedit decisivă în impunerea unor importanți oameni de cultură. Un asemenea demers – menționează
Lucian Nastasă – prezintă avantajul că ne ajută să pătrundem în biografia intelectualilor, relevându-se aspecte mai puțin cunoscute și adesea chiar ocolite ale
existenței. Pornind de la opiniile criticului clujean, Zenovie Cârlugea vorbește de faptul că prezența muzelor
în biografia și în opera lui Lucian Blaga devine o „necesitate firească”, rolul lor fiind acela de a stimula marea
creație. Autorul Poemelor luminii era de părere că „darul
de a stimula” este „cel mai frumos pe care-l poate avea
o femeie pe plan istoric”. Cu alte cuvinte, prin însăși
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condiția ei, femeia este sortită să devină muza bărbatului. Criticii și istoricii literari – Mircea Popa rămâne un
exemplu elocvent – au relevat semnificațiile erotikonului blagian, important atât în privința „vârstelor interioare” ale poetului, cât și în circumscrierea principalelor
„etape” ale creației acestuia. Erosul este cel care marchează fiecare etapă a creației și întreține inspirația
poetică. Sub acest aspect, Cornelia Blaga, Domnița
Gherghinescu-Vania, Eugenia Mureșanu, Coca Rădulescu și Elena Daniello întruchipează momente distincte
și bine conturate ale operei. Poezia se naște sub zodia
muzelor, fapt ce justifică investigarea raportului dintre
realitate și ficțiune într-o lucrare specială.
Reîntorcându-se la opiniile sociologului Lucian Nastasă, Zenovie Cârlugea menționează faptul că, după o
căsnicie de două decenii, marea pasiune a lui Blaga
pentru soția sa Cornelia s-a temperat, nemaifiind în
stare să ofere inspirația necesară marii creații poetice.
Drept urmare, poetul o descoperă pe Domnița Gherghinescu-Vania din Brașov, autoare a două volume de versuri, în casa căreia se întâlneau câteva din marile
personalități culturale ale timpului: Lucian Blaga, George Enescu, Tudor Arghezi, Petru Comarnescu, Corneliu
Baba, Ionel Teodoreanu, Vladimir Streinu, Șerban Cioculescu, Ion Chinezu, Victor Papilian etc. Pentru perioada 1940-1944 – menționează Lucian Nastasă –,
Domnița „a însemnat stimulentul feminin în viața și
creația lui Blaga”. Este analizată și „maxima înțelegere”
de care a dat dovadă soția poetului, care a acceptat în
mod tacit această relație. În locul scenelor de gelozie și
a scandalului iminent ce ar fi putut duce chiar la ruptura
cuplului, ea a preferat să sufere în tăcere. La fel se întâmplă lucrurile și între 1946 și 1948, când poetul a trăit
sub mirajul exercitat de către Eugenia Mureșanu. Dincolo, însă, de pasiunile sale efemere, femeia cea mai
importantă din viața lui Lucian Blaga rămâne Cornelia
Brediceanu, soția acestuia, cea care i-a fost aproape
timp de patru decenii. Abia „domnia soarelui de toamnă”
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Cornelia Brediceanu-Blaga
l-a determinat pe poet să își asume o mai pronunțată
atitudine de boem. Este vorba de un „răsfăț sentimental” căruia autorul Nebănuitelor trepte i se dedă cu voluptate, refugiul în iubire alcătuind o evadare din fața
„terorii istoriei”, a presiunilor din plan social. Blaga
recunoaște că a avut mai multe muze, dar păstrează
discreția în privința lor pentru a evita conflictul dintre ele.
În ceea ce privește natura acestor relații, Vasile Băncilă,
unul din biografii poetului, este de părere că ar fi fost
vorba mai mult de niște „aventuri literare”. O părere asemănătoare are și Ovidiu Papadima. Șerban Cioculescu
observă faptul că, beneficiind de înțelegerea Corneliei,
Blaga a fost unul dintre poeții iubiți de către femei, mai
ales de cele aflate la maturitate. Nu întâmplător, în afară
de Coca Rădulescu, celelalte iubiri inspiratoare ale poetului au fost niște femei mature, de aleasă condiție intelectuală. Fără să fie un autentic Don Juan, poetul avea
un farmec aparte, ce reușea să atragă atenția muzelor.
Cu atât mai mult cu cât mirajul exercitat de om era amplificat de valoarea legendară a operei.
Cititor atent al operei blagiene, Zenovie Cârlugea
identifică în relația poetului cu muzele sale o motivație
superioară, ce depășește dimensiunea telurică. Examinând îndelung textele și mărturiile, exegetul ajunge la
niște concluzii personale, diferite de „folclorul” care circulă în jurul evenimentelor. Analizând, de exemplu,
relația poetului cu Domnița Gherghinescu-Vania din
Brașov, Cârlugea remarcă faptul că „de nicăieri nu rezultă o încălcare a pragurilor, ci doar un fel de adorație
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și susținere, de reciprocă prețuire spirituală”. Același
lucru este valabil și în privința celorlalte muze, față de
care poetul simțea o puternică atracție spirituală. Iubirea
este considerată o ardere profundă ce se raportează la
absolut, în felul acesta depășindu-se rigidele norme
etice ale existenței cotidiene. Pentru a-și ilustra opiniile,
Zenovie Cârlugea trimite, printre altele, și la un interviu
acordat de Maria Avramescu, o prietenă de familie a
poetului, care i-a mărturisit lui Ion Oprișan faptul că ea
și soțul ei nu cred în „gogoșile acestea”. Exegetul remarcă faptul că, în privința iubitelor lui Lucian Blaga, s-a
creat o întreagă legendă, dar și o literatură vulgarizatoare în care poetul era considerat drept „iubăreț” sau
„afemeiat”.
Parcurgând
cu
maximă
atenție
corespondența și scrierile poetului, Cârlugea ajunge la
concluzia că „darul de a stimula” este ceea ce îl apropie
pe Lucian Blaga atât de Domnița Gherghinescu-Vania,
cât și de Elena Daniello. Este vorba, însă, de niște apropieri prin poezie și în numele poeziei. În ciuda dorinței
și a invitației poetului de a evada „din cuviință și din patimi”, acest lucru nu se concretizează. Actul erotic este
fie amânat, fie cenzurat de rigorile morale, bunacuviință ieșind învingătoare. Buna-cuviință este prezentă și la Elena Daniello, care nu s-a sfiit să o întrebe
pe Cornelia dacă legătura spirituală dintre ea și Lucian
o deranjează, deoarece va ști să îl elimine din viața ei.
Plină de demnitate, refuzând scandalul, consoarta poetului răspunde că ea vrea să rămână ceea ce este,
adică soția legitimă a marelui om de cultură. Cornelia
înțelege nevoia periodică a poetului de stimulente afective, dar este conștientă de faptul că ea rămâne muza
supremă din biografia acestuia. Pe de altă parte, profitând de generozitatea consoartei sale, poetul știe să își
creeze o libertate ce depășește rigorile stricte ale vieții
conjugale.
Deși nu se declară un adept al biografismului excesiv, Zenovie Cârlugea afirmă că, în receptarea corectă
a operei lui Lucian Blaga, nu se poate face abstracție
de anumite etape ale procesului de creație. Drept
consecință, nici mitul erotic blagian nu poate fi înțeles
decât în perspectiva evoluției sale în timp în cadrul unei
„biografii sentimentale” specifice. Erotikon-ul blagian
este comentat relevându-se apropierile dintre om și
operă. Recurgând la un „biografism limitat”, Zenovie
Cârlugea își propune să lumineze dintr-un punct de vedere particular un segment din viața și opera lui Lucian
Blaga.
Prima secțiune a studiului Lucian Blaga. Solstițiul
sânzienelor îi este dedicată Corneliei Brediceanu. Pentru a înțelege marea pasiune a scriitorului în devenire
pentru viitoarea lui soție, Zenovie Cârlugea trimite la
corespondența acestuia din perioada 1916-1919. Epistolarul este în măsură să dezvăluie sentimentele incendiare ale poetului față de studenta medicinistă de la
Viena. Aceasta a jucat un rol deosebit în biografia lui
Lucian Blaga, din momentul consacrării sale poetice,
până în postumitate. Cornelia Brediceanu a fost cea
care i-a facilitat debutul editorial, consultându-l pe Sextil
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Pușcariu în privința valorii creațiilor de tinerețe. Nu întâmplător, ulterior, consoarta devotată va afirma: „Poemele luminii sunt ale mele”. Cornelia Brediceanu este
muza care declanșează cântecul în forul intim al acestui
Orfeu modern. După cum se specifică în Hronicul și
cântecul vârstelor, în perioada marilor combustii, ea
este „subiectul absolut” al poemelor poetului. Frumoasa
studentă nu are numai rolul de a trezi harul divin al omului de cultură, ci și acela de comentator al operei. În dialogul epistolar cu viitorul soț, Cornelia nu se sfiește să
își exprime opinia asupra poemelor și a aforismelor ce
i-au fost dedicate. Foarte sigur în privința perenității
sentimentelor sale, Blaga își exprimă viziunea despre
existență, o existență pe care nu o concepe în afara
celei pe care o numește „mireasa mea”. Conștient de
faptul că o credință puternică poate muta și munții, promite solemn să nu își deziluzioneze aleasa inimii, dar,
din păcate, se confruntă cu refuzul Bredicenilor. Cu
toate acestea, cei doi se logodesc în taină, la Viena, în
1917, dar nu se vor putea căsători decât la 16 decembrie 1920, după ce poetul obține titlul de doctor în filozofie. Confruntat cu opoziția familiei, Blaga mizează pe
sentimentele iubitei sale, care reușește să își impună
voința, oficializând legătura dintre ei. Până la urmă, Bredicenii cedează, mai ales că poetul reușește să își facă
rapid un nume în viața literară a timpului. Cornelia nu
numai că intuiește valoarea omului de lângă ea, dar îi
și asigură liniștea necesară creației. Pentru a-și argumenta opiniile, Zenovie Cârlugea trimite la
corespondența poetului, la volumul autobiografic Hronicul și cântecul vârstelor, precum și la opiniile autorizate ale criticilor și istoricilor literari care s-au ocupat de
opera blagiană.
În 1926, după o tentativă eșuată de susținere a
docenței, Cornelia este cea care îl orientează pe poet
înspre diplomație. Este vorba de o experiență de 12 ani,
când soția credincioasă îi este mereu aproape, ajutându-l în activitatea cotidiană, făcând extrase din
presă, traducând și bătând la mașină. În timpul sejurului
din Elveția, la 2 mai 1930, se naște Dorli Blaga, unicul
copil al celor doi soți. Familia revine în țară în aprilie
1939 și se stabilește la Cluj. Armonia inițială a cuplului
este perturbată după 1940, când poetul începe să trăiască o tumultuoasă Vară de noiembrie, concretizată
prin noi poeme de dragoste. Ele au fost inspirate de
muze, precum: Domnița Gherghinescu-Vania, Eugenia
Mureșanu, Coca Rădulescu și Elena Daniello. Zenovie
Cârlugea remarcă faptul că, într-un asemenea context
delicat, soția devotată dă dovadă de multă înțelepciune,
de o adevărată aristocrație a spiritului. Cornelia
conștientizează rolul muzelor în revirimentul liric al poetului pe parcursul verii indiene pe care o trăiește. Singura condiție pe care o pune este aceea ca „poeziile să
fie frumoase”. O asemenea atitudine conciliantă îl face
pe poet să exclame: „Nu e splendidă această ființă?” În
ciuda escapadelor sale amoroase, Blaga îi dedică soției
sale devotate ediția definitivă a Poeziilor din 1942. El
recunoaște faptul că femeia de care și-a legat destinul
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și-a făcut un scop în viață din slujirea lui și din promovarea creației sale. În timpul vieții scriitorului, Cornelia
nu a dorit sub nicio formă să devină un obstacol în calea
operei, iar după trecerea lui în neființă, i-a cultivat memoria, rol pe care, ulterior, și l-a asumat și Dorli Blaga.
În tentativa de a reconstitui profilul spiritual complex
al Corneliei Brediceanu, Zenovie Cârlugea utilizează,
printre numeroase alte surse, și cartea Leliei Rugescu,
intitulată Cu Lucian Blaga. Nepoată de soră a poetului,
exegeta a cunoscut viața intimă a familiei. Ea
menționează faptul că principalul merit al Corneliei a
fost acela că a rămas alături de poet și în momentele
dificile ale existenței acestuia. În ceea ce privește perioada în care Lucian Blaga a fost asaltat de muze, Lelia
Rugescu menționează faptul că soția reputatului scriitor
nu făcea din aceasta o tragedie. Mai mult, ea a declarat
că nu dorește să fie considerată o martiră. În ceea ce
privește celelalte muze ale poetului, Lelia Rugescu observă că doar două dintre ele nu au decepționat: „Euridike” (Coca Rădulescu) și clujeanca Hélène (Daniello).
Pentru a intra în intimitatea poetului, Zenovie Cârlugea trimite și la Jurnalul Corneliei Brediceanu-Blaga,
dar documentul se dovedește mult prea discret în ceea
ce privește sentimentele intime ale diaristei,
mulțumindu-se să prezinte aproape exclusiv viața și
opera reputatului om de cultură. Știind că dialoghează
cu postumitatea, Cornelia își cenzurează însemnările.
Mai mult decât notele zilnice, corespondența se
dovedește un document important pentru a putea reconstitui adevăratele sentimente ale poetului. Atât în
scrisorile sale din perioada 1916-1919, cât și în Hronicul
și cântecul vârstelor, Blaga își numește iubita „subiectul
absolut al poemelor mele”. Spre deosebire de scriitorul
care nu se ferește să își exprime sentimentele, Cornelia
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evită să își consemneze trăirile față de soțul ei.
Conștientă de faptul că însemnările sale pot deveni
cândva publice, ea se dovedește extrem de lucidă și de
rațională. Deși lacunar în privința vieții intime, jurnalul
insistă pe problemele de familie și pe relațiile acesteia
cu lumea din jur. Aflăm detalii despre activitatea diplomatică a poetului, precum și despre problemele ce au
precedat concursul pentru o conferință de filozofia culturii la Universitatea din Cluj. Este prezentată primirea
lui Lucian Blaga la Academie și ecoul pe care l-a avut
discursul de recepție al acestuia. În 1937, când Blaga
își pregătea intrarea la universitate, trăiește sub o tensiune continuă, temându-se de mizeriile pe care le-ar
putea pune la cale adversarii poetului. Dorli însăși
recunoaște faptul că existența tatălui ei nu a fost
ușoară, dificultățile amplificându-se în ultimii ani de
viață. Din fericire, a avut-o alături tot timpul pe Cornelia,
care l-a susținut atât în activitatea de creație, cât și în
problemele existenței cotidiene. Pornind de la asemenea confesiuni, Zenovie Cârlugea remarcă faptul că „în
toate momentele mai delicate ale vieții lui Blaga, Cornelia i-a fost alături, sfatul ei precumpănind în luarea
unei hotărâri”. Printre exemplele menționate se numără
următoarele: sejurul de doi ani la Lugoj (1924-1926) în
urma eșecului de la examenul de docență de la Universitatea din Cluj, munca la legație, sprijinul acordat în
realizarea dosarului pentru ocuparea Catedrei de Filozofia culturii (1936), acuzațiile de plagiat ale lui I.U. Soricu din „Curentul” (1939), ajutorul acordat în traducerea
unor mari scriitori din literatura universală (1959-1960)
etc.
În ultimii ani ai existenței sale, Lucian Blaga se reapropie de familie, ceea ce face ca muzele să dispară
definitiv din viața lui. Acum îi dedică soţiei devotate, care
îl ajută să depășească necazurile cotidiene, poemul intitulat Ulise. În finalul schiței de portret, Zenovie Cârlugea trimite la niște mărturisiri ale Corneliei făcute
profesorului clujean Vasile Emanoil, mărturisiri elocvente în privința relațiilor sale cu muzele poetului: „Era
prea mare ca să fie numai al meu. Muzele care l-au inspirat nu mi-au produs amărăciuni. Lucian avea nevoie
de ele pentru creația sa. O soție a unui scriitor trebuie
să înțeleagă și să ierte. Să nu pozeze în martiră”. Desigur, rămâne de văzut cât de sincere sunt aceste confesiuni și în ce măsură sunt ele rostite pentru a salva
aparențele. Cornelia a trăit alături de poet mai mult de
patru decenii, între 1920 și 1961. I-a supraviețuit timp
de douăzeci de ani, răstimp în care a făcut tot posibilul
pentru a sluji memoria omului de cultură. La dispariție,
a fost înmormântată alături de autorul Poemelor luminii
în cimitirul din Lancrăm.
Portretul schițat „Marii Doamne a literaturii noastre”
(cum a numit-o Ion Oarcăsu) este urmat de o serie de
poeme ilustrative din creația blagiană dedicate celei mai
importante femei din viața poetului: Lumina, Din părul
tău, Noi și pământul, Frumoase mâini, Lumina raiului,
Izvorul nopții, Dorul, Vei plânge mult ori vei zâmbi?, Câinele din Pompei, Ulise. La acestea se adaugă o selecție
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din Jurnalele Corneliei Blaga-Brediceanu vizând câteva
momente semnificative din biografia tumultuoasă a lui
Lucian Blaga.
Cea de a doua secțiune a cărții lui Zenovie Cârlugea
este dedicată Domniței Gherghinescu-Vania. Denumită
inițial de Lucian Blaga o „prietenă a poeziei”, ulterior, ea
va deveni Domnița nebănuitelor trepte. Era soția primprocurorului Dumitru Gherghinescu-Vania, el însuși
poet, care a editat la Brașov, în perioada 1941-1943,
revista de poezie intitulată „Claviaturi”. Pentru a evoca
atmosfera din salonul literar al familiei Gherghinescu,
Zenovie Cârlugea trimite la studiul lui Alexandru Popșor,
Un medic în dialog cu viața, profesiunea și vremea sa
(2004). Din mărturisirile contemporanilor aflăm că domiciliul celor doi soți era un adevărat cenaclu literar și
muzical, un cenaclu prin care au trecut câțiva dintre cei
mai importanți scriitori ai epocii. Domnița a fost studenta
reputatului filozof Nae Ionescu, în timp ce Dumitru îi
frecventa cursurile. Pe lângă pasiunea pentru cultură,
existența cuplului Gherghinescu s-a caracterizat printr-o
teribilă luptă cu moartea. Deja în momentul în care s-au
cunoscut, cei doi sufereau de o boală incurabilă, ceea
ce nu i-a împiedicat să se iubească. De altfel, ei s-au
cunoscut într-un sanatoriu unde se tratau de tuberculoză. Domnița și Vania sunt prezentați drept niște oameni plini de farmec, dotați cu o inteligență sclipitoare,
care gustau din plin frumusețea artei. Atmosfera era
întreținută îndeosebi de stăpâna casei, care poseda
vocația comunicării și nutrea un adevărat cult al prieteniei. Drept consecință, cei care au trecut pragul salonului de pe strada Crișan nr. 16 din Brașov au păstrat vie
în memorie imaginea de neuitat a amfitrioanei.
Pentru a-și argumenta opiniile, Zenovie Cârlugea trimite la mărturiile generoase ale contemporanilor,
subjugați de mirajul locului. Printre aceștia se numără
autori precum Mihai Gafița și Ștefan Baciu. Însuși Gherghinescu-Vania evocă „trupul de curtezană și vestală”
al consoartei sale, dedicându-i o Schiță pentru o „Cântare a cântărilor” din care Zenovie Cârlugea oferă ample
citate. Nici Lucian Blaga nu a rămas insensibil la farmecele amfitrioanei, transformând-o în personaj al romanului Luntrea lui Caron: „La Brașov locuia nu departe
de Livada Poștei, o prietenă căreia, ca unei tinere vestale ce întreținea focul poeziei, îi închinasem în ultimii
ani atâtea din versurile mele. Vraja, verva și arderea ei
mă transformaseră pentru câteva anotimpuri în cântec.
Și era acest cântec un cântec nou, chiar față de cântecul meu de până atunci. Știam că ființa pe care o numeam prietena poeziei era inspiratoarea atâtor
cântăreți și mai tineri, și mai vârstnici. De altfel, în amintirea mea imaginea ei era mereu însoțită de aceea a
unui roi de cântăreți”.
Chiar dacă nu avea o părere prea bună despre muzele din jurul tatălui ei, Dorli manifestă o surprinzătoare
simpatie pentru Domnița. În confesiunile sale, fiica poetului îi laudă inteligența sclipitoare, modestia și
delicatețea în relațiile cu familiile admiratorilor. Se pare
că boala gravă de care suferea a făcut-o generoasă. În
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plus, nu a dorit să se impună prin scris, ci prin discreție.
La câțiva ani de la dispariția poetului, Domnița i-a mărturisit că nu a participat la înmormântarea poetului de
la Lancrăm deoarece era conștientă de faptul că este
vorba de un moment dureros, în care Cornelia trebuia
lăsată singură cu Lucian. Într-un interviu acordat lui Ion
Oprișan pentru volumul Lucian Blaga printre contemporani (ed. a II-a, 1995), Dorli nu se sfiește să utilizeze, la
adresa Domniței, o serie de epitete precum: fermecătoare sau frumoasă: „Dar era frumoasă și foarte inteligentă, foarte spirituală, un tip verbal. Ea nu a lăsat scris
mult. A tradus Cărarea pierdută, de Alain Fournier, a tradus fragmente sau integral Micul prinț de Saint-Exupéry.
Au rămas foarte multe scrisori, foarte frumoase, ale ei”.
Întrebată dacă în cazul muzelor din viața lui Lucian
Blaga era vorba doar de o simplă prietenie sau de sentimente autentice, Dorli afirmă: „Cred că totuși, o perioadă de timp, tata a fost îndrăgostit de fiecare din
ele… De fiecare dată a existat un sentiment profund,
care a dus la niște creații literare foarte frumoase. Fără
sentiment nu se poate izvodi nimic…”
Citatele utilizate de Zenovie Cârlugea sunt bine
alese și au menirea să dezvăluie farmecul discret al
unei femei care reușea să își vrăjească interlocutorii
prin distincție și prin arta conversației. Pornind de la
corespondența păstrată, criticul literar este de părere
că legătura poetului cu familia Gherghinescu are loc în
perioada 1941-1948. Consecința a fost revirimentul
poeziei, iar pentru muză, un sprijin în teribila luptă cu
boala. În ciuda afirmațiilor lui Lucian Nastasă, Jurnalul
Corneliei Brediceanu nu oferă indicii în privința faptului
că poetul ar fi traversat un moment de puternică criză
înainte de întâlnirea cu Domnița. Dimpotrivă, trăia un
moment de glorie. Iubirea se declanșează în perioada
refugiului sibian, iar corespondența dintre cei doi
îndrăgostiți relevă faptul că apropierea lor se realizează
prin intermediul lecturilor. Dintre cele 157 de scrisori, 98
poartă semnătura poetului, iar 56, pe cea a Domniței.
La acestea se adaugă două epistole semnate de Dumitru Gherghinescu-Vania și una de soții Gherghinescu.
Domnița se stinge din viață în 1969, iar bărbatul ei doi
ani mai târziu, în 1971. La un moment dat, Zenovie Cârlugea face o afirmație importantă în privința relației dintre Blaga și muza lui: „Prietenia cu Domnița nu a trecut
niciodată dincolo de limitele decenței, oricât de afectuos
și patetic ar fi fost angajat spiritul poetului”. În schimbul
epistolar dintre cei doi îndrăgostiți, exegetul identifică o
serie de imagini și simboluri, în care vede niște „coduri”
ale afectivității. Asemenea laitmotive devin inorogul și
figura candidă a reginei burgunde Uta von Ballenstedt
din Domul din Naumburg. Cum iubita petrece lungi perioade în spital, Blaga îi dedică poezia Domnițele, pe
care iubita o consideră „cel mai frumos poem din lume”.
Cei doi se văd foarte rar și chiar corespondența prezintă
sincope semnificative. Sub acest aspect, iubirea se consumă mai mult în plan imaginar și în sfera creației, devenind o utopie intangibilă. De aici și unele asemănări
cu trista poveste de iubire a lui Eminescu pentru VeroPRO
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nica Micle.
În romanul Luntrea lui Caron, Blaga afirmă că scurta
poveste cu „prietena poeziei” din Brașov se încheie în
1944. În realitate, corespondența celor doi continuă
până prin 1948. Între timp, se derulează alte episoade
importante din viața sentimentală a omului de litere: cel
cu Coca Rădulescu și cel cu Eugenia Mureșanu. În
toamna anului 1942, poetul o vizitează pe Domnița la
sanatoriul din Moroeni. Inspirat de mirificul peisaj autumnal și de prezența muzei sale, Blaga scrie poemul
Dumbrava roșie. Creația atrage și atenția Corneliei,
care pare gata să ierte orice infidelitate de dragul operei. O asemenea atitudine îl face pe poet să exclame:
„Nu e splendidă această ființă?” Citind poezia Ardere,
Domnița simte că se face mai sănătoasă. Intuind că
este pe cale să strice armonia din interiorul familiei
Blaga, muza se decide să îi scrie mai rar. Acest lucru
nu o îndepărtează însă de lirica poetului, deoarece,
chiar în spațiul malefic al sanatoriului, organizează serate literare având o dedicație precisă. Mai puțin
obișnuit este faptul că Blaga nu își ascunde simpatia
față de Domnița în interiorul familiei, Cornelia și Dorli
știind de existența muzei. Poate că atitudinea lor clementă se explică și prin boala teribilă de care suferea
iubita inspiratoare.
Apariția volumului Nebănuitele trepte în februarie
1943 reprezintă un prilej de bucurie atât pentru poet,
cât și pentru femeile din viața lui. Domnița tresare descoperind surprizele plăcute din interiorul cărții și, ființă
vulnerabilă, este fericită pentru că poetul a imortalizat-o.
Chiar și Dorli se arată geloasă deoarece – menționează
poetul într-o epistolă – „Domnița are în acest volumaș
mai multe poezii decât ea”. Zenovie Cârlugea remarcă
faptul că „dintre toate «muzele» poetului, Domnița pare
cea mai inițiată în tainele poeziei și cea mai discretă sub
aspect scriitoricesc”. Criticii literari au observat remarcabilul temperament artistic al femeii și extraordinarul
ei simț în percepția valorilor. Pe de altă parte, a fost relevată și nemaipomenita ei putere spirituală ce i-a permis eliberarea – fie și temporară – de sub amenințarea
morții iminente. Recunoscându-i calitățile, nu au fost
puțini cei care i-au reproșat faptul că nu a insistat mai
mult asupra propriei sale creații. Șerban Cioculescu, de
exemplu, identifică în Domnița Gherghinescu-Vania un
mare talent literar. Volumul postum intitulat sugestiv
Cartea pierdută din 1971 reușește să suplinească, fie
și parțial, lipsa unei opere proprii. Lucrarea reunește o
serie de cugetări și fragmente, dar și pasaje din
corespondența purtată cu Lucian Blaga și Tudor Arghezi. Textele se adaugă la remarcabila traducere a romanului Cărarea pierdută de Alain Fournier. La rândul
lui, Dumitru Gherghinescu-Vania (1900-1971) a avut o
activitate literară destul de amplă, publicând cinci volume de poezii și editând reviste precum „Claviaturi” și
„Luceafărul de ziuă”.
Se pare că nici Tudor Arghezi nu a rămas insensibil
la farmecele frumoasei iubitoare de poezie din Brașov,
căreia i-a dedicat mai multe poeme, precum: Testa33

ment, Domniță, Dar ochii tăi. Mai mult, autorul Cuvintelor potrivite a fost denumit „scumpul nostru prieten”, iar
vizitele sale la familia Gherghinescu au continuat până
după 1960.
Publicarea epistolarului dintre Domnița Gherghinescu-Vania și Lucian Blaga, în 1995, reușește să confere noi dimensiuni relației dintre poet și muza acestuia.
Din păcate, femeia aflată într-o continuă luptă teribilă
cu boala necruțătoare constată faptul că ea se realizează în tuberculoză la fel cum alții se realizează în
poezie. Asemenea lui M. Blecher, încearcă să învingă
consecințele dezastruoase ale maladiei refugiindu-se
în sfera artei. Îi scrie din sanatoriu poetului că, oricât i-ar
fi de rău, se bucură să îl știe sănătos și harnic. Chiar
dacă s-a vorbit mult pe marginea acestei relații, o analiză mai atentă, ce depășește sfera vulgarizatoare a
cancanului literar, îl determină pe Zenovie Cârlugea să
ajungă la niște concluziile juste. Pornind de la realitățile
socio-politice dificile ale timpului, epistolarul dezvăluie
simpatia și înțelegerea poetului față de admiratoarea cu
destin tragic din Brașov. Pe de altă parte, scriitorul
însuși avea nevoie de prețuirea unei femei de spirit. Din
păcate, spre deosebire de ființele mitologice, muza artistului se dovedește o muză imperfectă, vulnerabilă,
care petrece lungi perioade de timp în sanatoriile din
Moroeni și Predeal și care suferă mai multe intervenții
chirurgicale. Cu toate acestea, poetul recunoaște darul
Domniței de a inspira, „de a contamina de poezie”.
Zenovie Cârlugea numește relația dintre poet și femeia lui inspiratoare un simplu „flirt epistolar”, „nevinovat în sensul moralei conjugale”. În felul acesta s-ar
explica și atitudinea conciliantă a Corneliei, „destul de
chibzuită ca să nu dramatizeze ori să înțeleagă greșit
faptele”. Nu este întâmplător nici detaliul că, în aproape
fiecare scrisoare a ei, Domnița li se adresa și celor două
femei din viața poetului. Cea supranumită „Poezia absolută” îl ajută pe Blaga prin organizarea unor conferințe
la Brașov, prin solicitarea unor colaborări, dar și prin
medierea unor întâlniri cu alți mari scriitori importanți ai
timpului, cum ar fi vizita făcută lui Tudor Arghezi la
locuința de la Mărțișor. Drept răsplată, poetul îi trimite
cărțile sale. Este o pasiune trăită de departe, consumată mai ales la nivel epistolar. În ceea ce o privește
pe Domnița, scrisorile ei devin un fel de jurnal de sanatoriu. Într-o epistolă în versuri, Lucian Blaga spune următoarele: „port în brațe și pe buze / toate cele nouă
muze, / cu Domnița zece / care mi le-ntrece”.
Corespondența dintre cei doi îndrăgostiți se rărește
în mod sensibil după reîntoarcerea poetului la Cluj, în
1946. În data de 9 mai 1947, după ce îl felicită cu prilejul
zilei de naștere, Domnița nu ezită să își exprime sentimentele: „Mereu mi-e dor de tine. Tu rămâi singura mea
lumină frumoasă”. Apoi constată cu tristețe faptul că nu
s-au mai întâlnit de doi ani. Din păcate, revenirea la Cluj
aduce cu sine și izgonirea din paradis. Nu întâmplător,
la 20 mai 1947, poetul vorbește de mizeria materială și
sufletească în care trăiește. Drept consecință, încearcă
să evadeze în creație și în amintire. Deși în sertarul său
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s-au adunat mai multe manuscrise, Blaga recunoaște
faptul că a îmbătrânit „grozav” în ultimii ani. Totul se datorează nesiguranței zilei de mâine și greutăților extraordinare ce s-au adunat pe capul lui. Situația se
dovedește atât de gravă, încât nu îi mai vine să trăiască. Recunoaște că invidiază temperamentul
Domniței, care reușește să facă față mai ușor dramaticei schimbări de „leat”. Lucrurile sunt cu atât mai grave,
cu cât nu trebuie să arate nimic din ceea ce se petrece
în forul său intim. După o lungă perioadă de glorie,
existența i-a devenit teribil de grea și are gust de
cenușă. Sunt idei exprimate în epistola din 8 martie
1948, după care Lucian Blaga se retrage definitiv în tăcere. În ciuda tentativelor repetate ale Gherghineștilor
de a-l face să vorbească, poetul rămâne mut ca o lebădă. Îndepărtarea de la Academie și de la Universitate
sunt lovituri care îl zdruncină atât de puternic, încât nici
muza iubitoare nu îl mai poate ajuta. Se pare că „teroarea istoriei” reușește să învingă efuziunile sentimentale
ale poetului pentru spirituala lui Domniță. Cu toate acestea, Blaga rămâne cu nostalgia iubirii de odinioară,
reușind să afle noutăți despre fosta muză prin intermediul cunoștințelor lor comune. La 17 martie 1963, chiar
Dorli este cea care o vizitează pe Domnița Gherghinescu în sanatoriul de la Balotești. Cum vremurile erau
destul de tulburi, ea o sfătuiește pe fiica poetului să dea
dovadă de prudență în valorificarea operei acestuia.
Trebuie remarcat faptul că aceea care întruchipa la un
moment dat „poezia absolută” a avut față de Lucian
Blaga o atitudine admirativă ce nu s-a schimbat de-a
lungul timpului. Pentru a-și ilustra opiniile, Zenovie Cârlugea adaugă la sfârșitul capitolului o selecție de texte
din romanul Luntrea lui Caron și din poemele dedicate
„Domniței din țară bârsană”: Schimbarea zodiei, Încântare, Domnițele, Îndemn de poveste, Cuvinte către fata
necunoscută din poartă, Ardere, Veghe, Dumbrava
roșie, Pe multe drumuri. Pe lângă aceste creații reprezentative, cartea reunește o bogată iconografie
înfățișând familia și muzele poetului.

(continuare în numărul următor)

Blaga şi fiica sa
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TEMA ÎNSTRĂINĂRII ÎN LIRICA
POPULARĂ ROMÂNEASCĂ
(II)

Cea mai izbitoare caracteristică a paralelismului este
aceea a reluării cu obstinare, în simetrie, a unor versuri
perfect sau numai parțial-identice: a1//a2//a3//… an: „Ce-a
fost verde s-a uscat,// Ce-a-nflorit s-a scuturat,// Ce-am
iubit eu n-am uitat!” (V. Alecsandri, Poezii populare ale
românilor, adunate și întocmite de... Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, variante de Gheorghe Vrabie, vol. I,
II, EPL, București, 1965 = VA, I, p. 385-386); a1b1//
a2b2//a3b3//... anbn: „Decât catană la rând,/ Mai bine-n
codru flămând;// Decât catană-n șirag,/ Mai bine-n
codru pribeag;// Decât la străini catană,/ Mai bine la oi
cu pană!” (VA, I, p. 350); a1b1c1// a2b2c2//a3b3c3//... anbncn:
„Iată-te-ai, norocul meu/ Cum îl beau boii-n pârâu/ Și
vacile la hătău.// Iată-te-ai, tigneala mea,/ Cum o beau
boii-n vâlcea,/ Vacile la fântânea.” (FA, I, p.123), de
unde și gradul diferit de potențial poetic, fapt relevat în
admirabilul său studiu de către Liliana Ionescu8. Constatarea aceasta obligă la o considerare a fenomenului
atât la nivelul redundanței cât și la acela al etosului. Din
perspectiva cantității de informație transmise, paralelismul se plasează într-un plan secundar, dar etosul se
cere căutat în domeniul persuasiunii, înțeleasă ca proces artistic ce finalizează o stare de repetare maximă
nu atât a unei informații semantice pur și simplu, cât a
unei stări emoționale (deci o sarcină informațională estetică) de care receptorul (nu rareori, în lirica alienării
îndeosebi, una și aceeași persoană cu transmițătorul)
se lasă nu atât convins cât pătruns.
Este însă de presupus că, cercetat ca figură a
compoziției, paralelismul interesează nu numai din
aceste două puncte de vedere - asupra cărora se poate
reveni, de altfel - ci, în egală măsură, din acela al mo-

Paralelismul în lirica populară, în vol. Studii de poetică și
stilistică, EPL, București, 1966, pp. 54-58.
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delului verbalizat pe care-l constituie el în contextul mai
larg al cântecului pe care-l organizează structural. Astfel, următorul text, a cărei compoziție se sprijină în întregime pe un paralelism neîntrerupt alcătuit din
4 termeni a câte două versuri fiecare, devine în același
timp cadrul verbal de neînlăturat al altor figuri poetice,
de data aceasta din planul metaforic, în speță simboluri
puse în paralelă: iarbă și urât, iarbă și amar, dragostejale adâncă, aflate într-un raport de reciprocitate semantică:
„Mă dusei cu coasa-n rât,
Cosii iarbă și urât;
Mă dusei pe pajiște
Și cosii la dragoste;
Mă dusei cu coasa-n deal,
Cosii iarbă și amar;
Mă dusei cu coasa-n luncă
Și cosii jale adâncă.”
Sau, în textul:
„Atâta-s de supărat,
Cum îi ceriul înnorat;
Și atâta-s de scârbit,
Cum îi ceriul de cernit.
Tuturor li-i lumea lume
Numai mie mi-i cărbune,
Tuturor li-i lumea dragă,
Mie mi-i cerneală neagră.
De-ar fi lumea de hârtie,
I-aș da foc într-o mânie;
De-ar fi lumea rămurea,
Cu toporu o-aș tăia!”
(FA, I, p. 113)
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organizat pe baza a trei paralelisme, acestea devin
adevărate vehicule care transportă spre receptor (destinatar) o sarcină informațională circumscrisă unei stări
afective, de profund dezacord cu lumea, a
transmițătorului. Această sarcină informațională se exprimă printr-o substanță poetică alcătuită din
comparații-paralelă (Cum îi ceriul înnorat; Cum îi ceriul
de cernit), epitete (înnorat, cernit, neagră), o tautologie
(Tuturor li-i lumea lume), o antiteză construită pe
opoziția eu :/: ceilalți (lume) (Tuturor... :/: Numai mie...;
Tuturor... :/: Mie...), metafore construite pe tiparul
definiției poetice, exprimate la modul ferm, pozitiv
(lumea e cărbune, cerneală neagră) sau ipotetic (de-ar
fi lumea de hârtie.../ De-ar fi lumea rămurea), inversiuni
(Cu toporu o-aș tăia).
Apelând acum la conceptul de câmp semantic al
unui cuvânt (în cazul de față supărat), constatăm că distribuirea sinonimică cu vădite intenționalități poetice a
lexemului supărat (înnorat, cernit, cărbune, neagră,
mânie - termeni recrutați în paleta coloristică a negrului
și dispuși în progresie semantică de la înnorat, la cernit,
cărbune și negru, pentru a face, în final, saltul de la
obiect la afect: mânie), așezat emblematic în primul
vers al textului, conduce nu numai la sintagmatizarea
versificată a acestora, ci, în plus, la o dispunere simetrică, reluată, a acestei sintagmatizări sub forma paralelismului, devenit cadru de organizare a discursului
poetic însuși.
Considerat astfel, paralelismul nu mai apare ca
având o importanță minoră nici din perspectiva cantității
de informație poetică transmisă, fiind vorba de o
informație ce se cere privită nu atât prin ce conține textul ca atare, cât prin ceea ce evocă el.
Cum însă l-am privit în primul rând ca figură poetică
compozițională, suntem constrânși a discuta paralelismul prin prisma relațiilor lui cu alte figuri poetice tot
compoziționale. Prima e repetiția sub diferite înfățișări
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de anafora anadiploza, de pildă, și neapărat cu
enumerația. Oricum, nu cu toate, scopul demersului
nostru nefiind unul exhaustiv.
Astfel, dacă paralelismul este considerat un principiu
organizator și structurator al textului folcloric, s-ar putea
spune că figuri poetice precum cele amintite mai sus
devin modalități - uneori indispensabile, cum e cazul
anaforei - de organizare și structurare a paralelismului.
Cu anafora, înțeleasă într-un sens modern, mai larg,
care nu limitează fenomenul numai la instrumentele
gramaticale ale adverbului, conjuncției, prepoziției și la
unele pronume, ci presupune apariția unui aceluiași cuvânt sau sintagmă la începutul (și uneori nu numai la
începutul) a cel puțin două unități sintactice sau metrice
(propoziție, frază, vers sau strofă), paralelismul se află
într-o relație de intercondiționare. Căci dacă paralelismul, în forma lui cea mai simplă, așa cum l-a cristalizat
lirica noastră populară, subzistă în reluarea unor
acelorași sintagme (similare doar ca structură sintactică, nu și lexical întotdeauna), extinse uneori până la a
acoperi întregul vers, fenomenul anaforic nu presupune,
în datele lui fundamentale, nici el altceva, chiar dacă
numai lexical și nu neapărat sintagmatic:
„Nu da, Doamne, omului,
Câte i-ai dat codrului,
Ca mie și codrului.
Codrului i-ai dat nuiele,
Mie, jale și durere.
Codrului i-ai dat și brazi
Mie, dureri și necaz.
Codrului i-ai dat stejari,
Mie, doru și amar.”
(FA, I, p. 106)

S-ar cuveni poate observat că faptul devine relevant
mai ales în cazul paralelismului imperfect (când, adică,
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termenii paraleli sunt, ca schemă sintactică, doar asemănători și nu identici):
„S-o cetesc sara la lună,
Ca să-mi fac inima bună.
S-o cetesc sara la stele,
Să-mi treacă de dor și jele.
S-o cetesc ziua la soare,
Cu lacrăme arzătoare.”
(FA, I, p. 96)

PRO

Să remarcăm însă și faptul că în cazul anaforei în
paralelism avem a face, de cele mai multe ori, cu deosebire când e vorba de paralelismul perfect, cu un tip
de anaforă încrucișată (vezi primul text de mai sus) întrucât cuvintele sau sintagmele se reiau din două în
două versuri, cu precizarea că se încrucișează versurile
care nu rimează. Fenomenul are consecințe asupra eufoniei textului, pentru că dacă versurile se împerechează eufonic prin rimă, pe de altă parte ele se
încrucișează eufonic prin anaforă, efectul stilistic fiind
cu atât mai pregnant cu cât cele două modalități eufonice sunt de tipuri diferite, rima realizându-se eufonic
prin variație lexicală, iar anafora prin iterație lexicală.
Sub raport compozițional, se mai pot face și alte
observații pertinente privitoare la distribuirea materialului artistic în cadrul structurii paralelismului. Paralelismul
constrânge substanța lexicală la o dispunere ordonată
în limitele textului poetic, distribuind-l în funcție de efectele stilistice avute în vedere (evident, în chip instinctiv
și nu conștient la nivelul performerului popular: comentariile noastre au loc la „analiza în retortă”, la nivel folcloristic, și nu genuin, la nivel folcloric; să mai adăugăm,
tot în paranteză, fiindcă tot am deschis-o, funcția mnemotehnică pe care paralelismul o cumulează la nivelul
performerului popular). Astfel că, dacă în prima parte a
versului termenii sunt strânși în sintagme reluate lexical,
ceilalți termeni, al căror loc se află spre rimă sau în rimă,
deci într-un loc pertinent, sunt beneficiarii unei variații
distribuționale aparent libere, în realitate, însă, foarte riguros drămuiți. Dacă, de pildă, vom citi pe verticală textele de mai sus, din două în două versuri, vom întâlni,
la rimă, acești termeni ordonați în felul următor: nuiele,
brazi, stejari (primul text); lună, stele, soare (al doilea
text).
Există, în textele de lirică populară, și un fenomen
anaforic dezvoltat. Cadrul lui de manifestare se află tot
în structura paralelismului, care epuizează, parcă,
uneori, posibilitățile de distribuție a unui aceluiași cuvânt
în toate contextele posibile. Este, aceasta, un fenomen
mai caracteristic paralelismului în lirica alienării:
„Străin sunt, străin mă cheamă
Străin sunt de bună seamă.
Străin sunt, străin îmi zice
Străin sunt pe und´ m-oi duce.
Străin sunt ca pui de cuc
SAECULUM 7-8/2020

N-am milă pe und´ mă duc.”
(FA, I, p. 94)

Atât paralelismul cât și anafora se află în strânse
relații cu enumerația, alt procedeu frecvent de
compoziție a textului de lirică orală. Cazurile de împletire a primelor două figuri compoziționale cu ultima sunt
așa de frecvente, încât, dacă se vorbește deja despre
un tip de paralelism enumerativ (perfect sau imperfect):
„Vai de mine, rău se șede
Codrului fără molizi
Și mie fără părinți…
Codrului fără frunziță
Și mie fără măicuță,
Codrului fără de fragi
Și mie fără de frați,
Codrului fără de flori
Și mie făr´ de surori.”
(FA, I, p. 94)

suntem îndreptățiți, în egală măsură, să vorbim despre anafóra enumerativă:
„D-auzit-am și știu bine
Că n-oi muri pe perine,
Ci-oi muri în țări străine,
Unde n-oi avea pe nime:
Fără lumină de ceară
Fără om dintr-a mea țară;
Fără lumină de seu,
Fără om din satul meu.”
(IUJ-AB, p. 128)

procedeu existent nu numai în cadrul paralelismului,
ca în exemplul de mai sus, ci și independent de acesta:
„Te-au cătat surorile
Pe toate cărările,
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Prin toate pădurile,
Prin toate grădinile.
…………………
Nouă frați, pe nouă cai
Te cătară nouă ai:
Pe unii i-au ciumpăvit,
Pe alții că i-au spetit,
Pe toți că i-au prăpădit.
Și frații s-au obosit,
Nicăieri nu te-au găsit.”

(G.Dem.T., p. 282)

sau:
„Arză-te focul, pădure,
Cu toate lemnele-n tine,
Să rămâie-un stejărel
Să ma sui eu, Doamne,-n el,
Să-mi fac ochișorii roată,
Să ma uit în lumea toată,
Să zăresc și-n țara mea
Și să văd pe maică-mea.”
(IUJ-AB, p. 129)

Înrudirea funcțională între paralelism, anaforă și
enumerație nu se limitează la nivel compozițional, ca și
paralelismul și anafora enumerația realizând un efect
stilistic prin insistență. Cu precizarea, însă, că, pe de o
parte, enumerația presupune variație lexicală, iar, pe de
alta, că „elementele enumerării aparțin, de obicei,
aceluiași câmp semantic.”9
E momentul, credem, să ne întrebăm cu ce rămânem în urma încercării noastre asupra temei înstrăinării
în lirica orală? Cu destule, putem răspunde, dintre care
unele afirmate explicit, alte implicite, sugerate, poate,
numai, dintre care măcar câteva revelatoare de idei mai
generale pentru cine gândește, eventual, dincolo de
marginile prezentului text.
Astfel, întâi – și cel mai important – că o sumă oarecare de cauze a condus la afectarea profundă a echilibrului psihic al vieții țărănești. Iar cauza cauzelor și-a
găsit coagularea în conceptul căruia i-am dat denumirea de apartenență. Apoi: că înstrăinarea și-a găsit
ameliorarea în cântec, afecțiunea convertindu-se artistic; că, afirmându-și funcția cathartică și derivând din
ea, cântecul înstrăinării a dobândit un rol profilactic,
menținând alienarea doar în stadiul de pericol; că textele poetice pe tema înstrăinării se încheagă la toate
palierele de coeficient artistic, adică, în primul rând,
compozițional, dar, nu mai puțin, sintactic, semantic, eufonic, ceea ce, pe temeiul formalizării și modelării, le
asigură circulația, variația și, în ultimă instanță, funcția.
În alt plan, depășind obiectul strict al demersului
nostru, constatăm că specialiștii în neurologie, psiholo-
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Liliana Ionescu, Op. cit., p. 66.
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gie, psihiatrie au ajuns la concluzia că depresia și anxietatea, bolile psihice care bântuie indivizii societății
postmoderne în special, au trei categorii de cauze. Dar,
dintre cele de natură biologică (care pot avea determinări genetice ori disfuncții ale creierului), psihologică
(traume ale copilăriei ori raportarea la propria persoană)
și socială, cea mai responsabilă se face ultima. Deci
precum în constatările noastre în legătură cu înstrăinarea. Așadar izolarea și singurătatea care nu pot veni
decât din sentimentul unei lipse, în speță, ceea ce noi
am denumit prin termenul de apartenență.
Nonapartenența conduce la noncomunicare, la izolare
și singurătate, la lipsa de dragoste și sprijin în momentele grele ale vieții. Iar remediul nu se află numai în pastilele antidepresive, ci mai cu seamă, în dragostea și
ajutorul acordate individului depresiv/anxios pentru a-și
împlini aspirațiile prin înlăturarea frustrărilor. De de unde
dragoste și sprijin în plină epocă postmodernă, când
corpul social s-a atomizat și oamenii încearcă din răsputeri să-l refacă? Este motivul pentru care, în demersul
nostru, vorbeam despre refacerea comunităților în diaspora românească, în așa fel încât apartenența la un
grup să funcționeze cât de cât. Reușitele nu sunt de neglijat, dar se pare că lipsește ceva și anume ceva ce
venea din interior, în condițiile pulverizării liricului înstrăinării, al cărei timp pare a fi apus definitiv. Deși sensibilitatea oamenilor la cântecul popular (mai mult sau mai
puțin autentic) nu s-a tocit. O demonstrează concertele
cu astfel de muzică – repetăm: a cărei autenticitate
poate fi pusă la îndoială – care continuă să facă săli
pline. Dar o demonstrează mai ales un fapt izolat: priza
spontană a românilor la un cântec precum Cântă cucul,
bată-l vina! (redescoperit și relansat, la un moment dat,
de Grigore Leșe): e suficient ca pe o scenă oarecare să
se audă câteva acorduri din această melodie ca sala
s-o preia și să cânte în devălmășie („de-a valma”, cum
zice Eminescu) această piesă (de înstrăinare, fără îndoială).
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MESAJUL CIOBANULUI DIN MIORIȚA
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Nu vreau să-nvăț carte, vreau să fiu golan. Orice-o
fi mai lesne, măcar și cioban. După cum își închipuie
unii, ciobanii nu fac nimic și stau sprijiniți în ciomag sau
lungiți în iarbă, la fel ca ciobanii din tablourile lui Nicolae
Grigorescu. Viața de cioban e mai dură decât a multora
dintre noi, care avem alte meserii.
Ca să putem înțelege ciobanul din Miorița și să beneficiem de mesajul lui, ar trebui să ne recunoaștem în
el și să trezim conștiința noastră la realitatea divină, prezentă în natura înconjurătoare și în noi înșine, oricât de
atei sau anticlericali am putea fi. Asta nu se obține apăsând pe un buton, luând pilule după rețeta cuiva, făcând
exerciții călăuzite de vreun guru sau lăsându-ne pe
seama bisericii. Un cioban bătrân zicea: Toate sunt în
mâna lui Dumnezeu, numai sfințenia omului nu. Totul
depinde de sufletul și de cugetul fiecăruia din noi. Depinde de propria noastră conștiință. Dar cine mai stă de
vorbă cu propria sa conștiință, cu sine însuși, așa cum
vorbește ciobanul cu mioara năzdrăvană?
Oamenii arhaici, așa analfabeți cum erau ei, au făcut
cele mai mari și mai importante descoperiri: domesticirea animalelor, agricultura, ceramica și țesutul, cu opt
sau zece mii de ani în urmă. Descoperiri care au pus
bazele civilizației actuale și pe care noi doar le-am
perfecționat, așa cum afirmă antropologul și etnologul
francez Claude Lévi-Strauss. Oamenii arhaici au arhivat
pe cer în stele sumedenie de cunoștințe despre viață.
Fiecare denumire a stelelor și a constelațiilor e un rezumat despre ceea ce explicau ei copiilor. Ursa Mare și
Ursa Mică sunt acolo din paleolitic, pe când oamenii
aveau cultul ursului. Substantivul e la feminin, pentru că
trăiau în matriarhat. Carul Mare și Carul Mic au venit pe
cer în neolitic, odată cu vehiculele pe patru roți, inventate de indo-europeni. Unii francezi le numesc Cratița
Mare și Cratița Mică. Denumirile astea pot veni de la
gali. Cezar scrie în De bello galico, că a rămas impresionat de arta culinară a galilor. El a adus la Roma bucătari din Galia, care i-au învățat pe patricienii romani
gastronomie și rafinament culinar. Galii găteau mâncare
cu ochii la cratițele din stele. Mulți dintre noi am pierdut
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capacitatea sufletească de a ne mai bucura să privim
cerul cu stele și nu ne mai impresionează să privim o
floare sau un peisaj simplu.
Ciobanul din Miorița nu este un om adevărat și identificabil, ca Nechifor Lipan din Baltagul lui Sadoveanu.
Este un alt personaj literar, ce reprezintă perfecțiunea
umană, cu toate însușirile bune și frumoase ale omului
în general, din totdeauna și de pretutindeni, nu numai
ale românilor, ci ale omului bun, ideal, așa cum și-l
poate imagina întreaga lume. Nimic în Miorița nu este
realitate. Totul e simbol.
Ce să facem ca să înțelegem mesajul ciobanului din
Miorița? Dar de ce să îl înțelegem? Pentru că ne este
folositor fiecăruia din noi să îl înțelegem. Personajul
principal din Miorița a fost conceput de către autorii anonimi ca un îndrumător spiritual. În dicționarul de simboluri al lui Chevalier și Gheerbrant, tradus și în română,
scrie: „Într-o civilizație de crescători transhumanți de
animale, imaginea ciobanului este încărcată de simbolism religios. (...) Simbolismul ciobanului comportă un
sens de înțelepciune intutivă și experimentală. Ciobanul
simbolizează starea de veghe; funcția sa este un permanent exercițiu de vigilență: el este treaz și vede. Din
această cauză el este asociat cu soarele care vede
totul. Ciobanul, simbolizând nomadul, reprezintă sufletul, care întotdeauna e trecător prin lume. (...) Ciobanul
e un observator al cerului, al soarelui, al lunii, al stelelor,
prezice viitorul. (...) Din cauza diferitelor funcțiuni pe
care le exercită, ciobanul apare ca un înțelept, ale cărui
acțiuni decurg din contemplație și viziune interioară. (...)
Ciobanul se dezvăluie că e stăpân suprem pe forțele
cosmice ca pe turma sa.” Na! Să mai spună careva
ceva de rău despre ciobanul din Miorița. Cine îl mai
ponegrește pe ciobanul din Miorița cu tot felul de cusururi și păcate... își face autoportretul. Avem multe de
învățat de la ciobanul nostru din Miorița. Multe și importante de învățat pentru a ne îmbunătăți existența. Când
ne vom îmbunătăți existența lăuntrică, psihologică, ne
vom îmbunătăți și existența materială: sănătatea și
situația socială sau economică.
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Nu sunt în măsură să dau sfaturi ce trebuie să facă
fiecare din noi. Nu poate fi vreo rețetă universal valabilă
pentru toți. Nu suntem o turmă de oi, ca să fim mânați
pe pajiștea fericirii. Aici este opțiunea fiecăruia din noi.
Fiecare cum își alege și cum își croiește calea. Destinul
fiecăruia din noi e rezultatul opțiunilor fiecăruia. Facem
ce vrem și ce putem cu viața noastră. Putem mai mult
decât facem. Totul este să vrem, să ne gândim și să
știm cum să facem. What you think is what you get.
Cum să tragem foloase intelectuale și sufletești din
Miorița și să învățăm ceva din mesajul strămoșilor? Aș
zice să începem prin a pune între paranteze faptele diverse, cu crimele care desigur că se întâmplă printre
ciobani și să ne imaginăm acel cioban ideal, din Miorița
sau din tablourile lui Grigorescu. Să încercăm să ne
apropiem sufletește de el, să ne identificăm cu el. Să
privim și carele cu boi ale lui Grigorescu, încărcate cu
sărăcia lucie a țăranilor și cu trecutul nostru istoric. Carele cu boi ale lui Grigorescu și fotografiile cu ciobani
sau țărani din trecut pot fi o mustrare națională și totodată o mândrie națională. Să privim îndelung și să ne
închinăm la ciobanii din tablourile lui Grigorescu, pictați
cu evlavie, așa cum picta icoane când era copil, cât și
la ciobanii din fotografii etnografice vechi. Să ne imaginăm că am trăi alături de ei și am împărți cu ei mâncarea lor, grijile și bucuriile lor.
Aș mai zice să citim cât mai multe variante ale
Mioriței și cât mai multe poezii populare. Să le citim pe
îndelete și să zăbovim asupra versurilor, să le rumegăm
sonoritatea și sensurile profunde, deopotrivă de
înălțătoare. Și basmele străbune, mituri pline de
învățăminte și optimism. Să încercăm să înțelegem ce
vrea să ne spună pe ocolite povestitorul cu acele întâmplări fabuloase. Ce sfaturi putem extrage din literatura
populară orală? Să citim culegerile de proverbe
bătrânești. Sunt mult mai multe decât proverbele din Biblie și pot să ne fie cel puțin la fel de folositoare nouă
azi.
Pentru a înțelege Miorița, trebuie să pornim de la
toate variantele ei, așa cum bine zice Adrian Fochi, iar
nu numai de la varianta lui Alecsandri, cum au făcut majoritatea cercetătorilor, inclusiv Eliade. Eu am făcut o
analiză sinoptică a 973 de variante din trei antologii.
Aflându-mă în Suedia și presat de examenul de absolvire a facultății de Știința religiilor, cât și de muncile pe
care le făceam pentru a putea trăi, nu am găsit alte antologii. Se zice că am avea peste două mii de variante
ale Mioriței. Unde sunt? Cea mai cuprinzătoare este antologia lui Fochi, din 1964. S-a tipărit în 1000 de exemplare. E suficient asta pentru toți românii? Abia am găsit
un exemplar la un anticariat on line. De ce nu avem o
antologie a tuturor variantelor Mioriței? Pentru că ar cuprinde prea multe volume și ar costa mulți bani tipărirea
lor? Pentru că ar costa prea scump să le cumpărăm și
ar ocupa prea mult spațiu în locuințele noastre?
Știm de la Meșterul Manole că nu putem realiza
nimic, fără să facem sacrificii. El a sacrificat tot ce avea
mai drag, iar noi nu suntem în stare să sacrificăm nimic.
Noi nici măcar nu mai suntem capabili să învățăm ceva
din mitul Meșterului Manole, pentru că îl înțelegem ana40

poda. Poate că e mai bine așa. Înțelepciunea din mituri
este sacră și nu e accesibilă pentru orice profan, care
vede în Meșterul Manole un criminal sau vede în Miorița
criminalitate, trădare și jaf. Vede ceea ce zace latent în
subconștientul său. Felul cum înțelegem capodoperele
literaturii orale sau culte e un test psihologic. Cine le denigrează își dă arama pe față.
Am scris cartea Miorița – izvorul nemuririi (publicată
la Editura Alcor din București în 2016 și 2017) pentru a
înlătura o veche eroare, care încă mai persistă. Eroarea
cum că ciobanul ar fi pasiv, resemnat și fatalist a fost
lansată de trei scriitori de limbă franceză: Jules Michelet, care a semnat traducerea Mioriței făcută de Alecsandri, elvețianul Amiel – marcat din copilărie de
tragedii familiare și care avea o viziune descurajantă
asupra vieții – și Edgar Quinet, care s-a căsătorit cu fiica
lui Gheorghe Asachi. Ei trei au înțeles ciobanul, pornind
de la romanul Roșu și negru al lui Stendhal și de la refuzul lui Julien Sorel de a primi ajutor ca să scape de
pedeapsa cu moartea. Simpatia francezilor și interesul
Europei pentru România i-a putut deruta pe bonjuriștii
noștri, care s-au luat după mofturile născocite de câțiva
occidentali deziluzionați politic după revoluția de la
1848, căzuți în romantism lugubru, pesimism și fatalism.
E cam greu să ne lăsăm derutați de fasoanele francezilor. Cei trei au spus că ciobanul din Miorița este reprezentativ pentru întregul popor român, ceea ce nu este
greșit. Greșit este doar felul în care ei au înțeles ciobanul. Miorița a fost creată în Carpați de către ciobani arhaici, care ciomăgeau lupi și urși. Nu are de a face cu
ideile vânturate în cafenele la Paris.
Eu susțin că ciobanul din Miorița reprezintă românii
prin faptul că e creativ în producția de bunuri materiale
și artistice. El produce materiile prime de bază în societatea vremii sale: alimente (lactate și carne), lână, blănuri și păcură. În unele variante el e păcurar, adică știe
să extragă păcură din pământ. Un cioban destoinic își
lucra singur fluierele, își sculpta bâta ciobănească,
sulița, vasele de lemn și își contabiliza producția pe răbojuri de lemn cu o scriere arhaică a ciobanilor. Ciobanul din Miorița este poet, muzician și sculptor. El este
un precursor al lui Eminescu, Enescu și Brâncuși. Geniul lor într-unul.
Lucian Blaga consideră că Mioriţa e impregnată de
specificitatea geografiei. Până aici, raționamentul este
corect. Dar mai afirmă și că firea pesimistă, fatalistă și
resemnată a ciobanului și a românilor provine de la frumoasele unduiri ale plaiurilor din Carpați, iar din această
cauză românii iubesc moartea mai mult decât viața. Eu
nu pricep logica după care frumusețile Carpaților ar
putea face pe careva să devină pesimist, fatalist și resemnat sau să iubească moartea. Afirmațiile lui Blaga
exprimă propria lui percepție a naturii, total diferită de a
oricui, care face excursii la munte.
Spațiul mioritic de care vorbea Blaga este peisajul
din Carpați, însă eu consider că e totodată și peisajul
sufletesc al ciobanului. Autorii anonimi ai Mioriței amestecă imagini din peisajul geografic și imagini din peisajul
lăuntric, psihologic, cu aceeași măiestrie stilistică așa
cum vedem la Eminescu, Petrarca, Dante, Lamartine
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sau alți mari poeți. Frumusețea și armonia peisajului
geografic din Miorița exprimă frumusețea și armonia din
sufletul ciobanului.
Eu analizez Miorița ca un mit – așa cum a considerat-o George Călinescu – și aplic metodologia stabilită
de savanți occidentali, pe care am învățat-o la universitate în Suedia. Miorița, ca multe alte producții folclorice
care sunt mituri, este un text polisemantic și poate fi
analizat din perspectiva mai multor discipline științifice.
Pentru o cercetare interdisciplinară a textelor folclorice,
există o știință aparte, care apelează la rezultatele tuturor celorlalte științe umaniste, discipline sau ramuri.
O știință care selectează tot ce este valoros din cercetarea anterioară și nu se împiedică de eventualele erori,
ci doar le semnalează pentru a nu cădea în acele gropi
negre ale cunoașterii. Această știință se numește Știința
religiilor și apelează la rezultatele tuturor științelor umaniste, cât și la propriile sale ramuri: istoria religiilor, fenomenologia religiilor, psihologia religiilor, sociologia
religiilor și la orice rezultate ale oricărei cercetări, care
poate contribui la o mai bună înțelegere a metaforelor
și alegoriilor din textele folclorice.
Orice text mitologic, așa cum de bună seamă este
Miorița, are un înveliș exoteric, accesibil tuturor, bazat
pe cuvinte concrete, cât și un miez ezoteric, ascuns în
sensurile abstracte ale cuvintelor concrete. Acest miez
e tainic și sacru, accesibil doar celor ce pot descifra simbolurile și ajung să facă saltul de la termenii concreți din
metafore și alegorii, la termenii abstracți, plini de lumină.
O înțelegere exoterică desigur că ne impresionează,
însă este întunecată și ne întristează. Multe variante au
fost modificate de către rapsozi care nu am mai avut
acces la miezul ezoteric, tainic și, pe alocuri, în unele
versuri, chiar reușite poetic, au alunecat de la sacru la
profan, de la lumină la întuneric. Privirea sinoptică asupra 973 de variante scoate în evidență versurile din varianta lui Alecsandri, care nu apar în alte variante.
Variante cel puțin la fel de bine realizate poetic și care
par să fie mai bine păstrate, mai aproape de așa-numita
Urballade, de la începuturi. Unii rapsozi au făcut
improvizații individuale și au introdus versuri cu aspecte
economice, sociale sau juridice, prin care și-au spus
propriile lor necazuri personale sau tipice societății în
care trăiau ei.
Miorița nu este un program de înmormântare pentru
a ne feri de strigoi, cum a crezut orientarea etnografică
și sociologică, susținută de către Brăiloiu, Stahl, Fochi,
Erdös și alții, la care Eliade s-a aliniat fără
rezerve. Explicația dată de Eliade la mitul Meșterului
Manole este acceptată de prestigioasa lucrare de
referință Kindlers Neues Literatur Lexikon, însă
contribuția lui la înțelegerea Mioriței este respinsă, ca
și orientarea juridică pusă în evidență de către el. Hermeneutica lui Eliade la Miorița ne poate entuziasma prin
patosul cu care scrie, însă este regretabil că a acordat
prea puțină atenție propriei sale contribuții și a întărit interpretarea reprezentanților partidului comunist.
Mioara nu este un oracol, cum susține Eliade, deoarece nu se încadrează în fenomenologia oracolelor.
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clorică sau cultă, este o personificare a unor însușiri sau
particularități umane. Mioara este o personificare a sufletului ciobanului. Ea simbolizează partea feminină din
sufletul omului, numită Anima de psihologul C. G. Jung,
iar câinele, de care zice ea să îl cheme, simbolizează
partea masculină Animus. Dialogul ciobanului cu mioara
este un monolog interior, la fel ca toate dialogurile cu
animale, din toate operele literare. Mioara este un
alter ego al ciobanului.
Pe un nivel ezoteric, putem înțelege că scenariul real
al ritualului se desfășoară în spațiul geografic, ca un
spectacol ce poate fi privit. Spectacolul poate fi înțeles
de unii așa cum trebuie, ca mimesis, ca o imitare teatrală, pe când alții îl pot înțelege greșit, ca o acțiune
adevărată, ca o ucidere sângeroasă. Sângele este sugerat de cioban când zice că oile m-or plânge cu lacrimi
de sânge. Atenție la omonimia m-or (mă vor) și mor (eu
mor). Pe un nivel ezoteric și mai abstract, putem
înțelege că ritualul teatral, ce pare că s-ar desfășura în
spațiul geografic, nici nu se efectuează în realitate, ci
doar este o relatare, care ilustrează ceea ce se petrece
în spațiul lăuntric, doar în imaginația și în sufletul ciobanului, în timp ce el își privește oile păscând și suflă
în fluierele sale.
În mai multe variante, ciobanul are o comoară cu
bani de aur, ascunsă sub vatra de la stână, de care
ceilalți ciobani nu știau. El dăruiește aurul celor doi subalterni și trece la ritualul inițiatic. Ciobanul are o situație
materială privilegiată și un intelect superior celor din
jurul său. La fel aveau Dante și apostolul Pavel din Biblie, care moștenise de la tatăl său cetățenia romană,
cumpărată cu bani grei, cât și afacerea comercială extrem de rentabilă, de a furniza corturi pentru armata romană. Sfânta Tereza din Avila era unica fiică a unei
familii de negustori bogați, ce plănuiau să o mărite cu
un negustor la fel de bogat. Ciobanul nostru, Dante,
Pavel și Tereza sunt bogați, dar bogăția materială nu
are nicio importanță pentru ei, întrucât ei au o dotare intelectuală superioară celorlalți și acordă mai mare
importanță bogăției spirituale decât celei materiale. Ei
patru, ca mulți alții din diferite religii și din istoria culturii
universale, preferă să se îndepărteze de bunurile materiale și de plăcerile lumești, pentru a se apropia de divinitatea în care cred ei cu cea mai mare ardoare
sufletească și au satisfacții spirituale sublime, pe care
noi cu greu le mai putem înțelege și nici pe departe nu
suntem în stare să le avem. De altminteri, oricine face
o excursie prin Carpați e fermecat și extaziat de
frumusețea naturii înconjurătoare, simte că îi vine să se
contopească în peisajul pe care îl soarbe în suflet, ar
vrea să se oprească timpul în loc și să guste astfel o fărâmă din eternitate. Asta face ciobanul, dar mult mai intens și mai limpede decât o facem noi, excursioniștii.
Ciobanul nostru, Dante, Pavel și Tereza, ca și mulți
alții, fiecare își are propria sa cale de a se extazia și a
avea acces spre sferele înalte ale cerului. Cerul este
sediul divinității fiecăruia din ei și totodată e simbol al
propriului suflet, nemărginit de cele cinci simțuri sau de
interesele materiale. Ciobanul duce această experiență
spirituală și sufletească mai departe decât ceilalți trei.
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El crede în religia naturii, unde fiecare element al naturii
este umanizat și i se atribuie un suflet, ca al lui. El se
poate uni cu sora soarelui, divinitatea supremă din religia naturii. Nunta lui cosmică e contopirea sufletului său
cu natura. Ceilalți trei aparțin unei religii monoteiste. Ei
au o întâlnire cu divinitatea față la față, la fel ca și Moise.
Monoteismul nu permite unirea sufletului omului cu
Dumnezeu. Nu ar fi logic ca omul să se contopească în
creatorul său.
Miorița, cu toate variantele ei, poate fi înțeleasă ca
un program pentru efectuarea unui ritual de inițiere în
tainele și misterele religiei precreștine a ciobanilor arhaici, pe cea mai înaltă treaptă, anume hierogamia.
Adică unirea sufletului omului cu divinitatea pe care o
adoră. Sunt bine cunoscute experiențele psihologice de
acest fel ale multor personalități, care și-au descris
această aventură spirituală sau sufletească. Există sumedenie de elemente în diferite variante ale Mioriței,
care arată că ciobanul a trecut cu bine etapele anterioare de inițiere. Altfel nici nu ar fi putut să fie baci,
adică șef. Ba chiar putem ști care erau simbolurile de
care erau legate acele etape. Putem și să reconstituim
cum se desfășura ritualul, cu ce variațiuni sau proceduri
alternative se putea efectua, într-o variantă sau alta.
Putem ști chiar și codurile secrete de identificare, parola, pentru a intra în contact cu anumite divinități mitologice protectoare. Toate aceste amănunte le-am
exemplificat cu versuri din variante și le-am explicat cu
ajutorul unor lucrări de referință.
În toate variantele, alegoria cu moartea ciobanului
simbolizează renunțarea la cele pământești. Nunta sa
cosmică cu mândra crăiasă, fată de crai este o altă alegorie, ce semnifică o nuntă sfântă cu o divinitate cerească (uranică), divinitatea supremă din matriarhat.
Alte variante prezintă unirea lui cu o divinitate a pământului (chtonică), ce apare pe munte sub înfățișarea unei
Fete Frumoase cu podoabe aurii, simboluri solare, ceea
ce înseamnă că ea este o înfățișare terestră a sorei
soarelui, care coboară din cer pe pământ pentru a căuta
ciobanul. Această Fată Frumoasă a fost considerată în
cercetarea anterioară ca o femeie în carne și oase, o
nimfomană fără rușine. Unii savanți au crezut că baciul
este ucis de cei doi subalterni din cauză că ea îi refuză
pe ei.
Variantele cu Fata Frumoasă de pe munte și selectarea personajului principal au structura narativă din
basmele noastre și de la începutul poveștii lui HarapAlb. Să ne amintim: Un crai își trimite la drum cei trei fii
unul după altul să se însoare cu o fată de împărat. Pe
drum le iese în cale un urs, care îi sperie pe frații mai
mari. O babă umilă testează mărinimia fratelui mic, care
este eroul principal. El trece proba cu bine, ea îi spune
ce și cum să facă pentru a se pregăti de drum, apoi se
vede că ea e zână și se înalță la cer. El face cum i s-a
spus, pleacă la drum și e atacat de urs. El contraatacă,
dar ursul e tatăl său, mascat. Fiul a trecut proba
bărbăției și poate merge mai departe să o întâlnească
pe fata împăratului. Rolul mioarei în poem poate fi comparat cu rolul zânei din basme. Ambele au la început o
înfățișare umilă, iar după aceea își arată însușirea su42

pranaturală. Ele nu sunt niște prezicătoare, ci îl sfătuiesc spiritual. Un sfătuitor nu este un oracol, ci un mistagog în theologia mystica, un călăuz pe drumul eroului
spre lumea suprasenzorială și spre hierogamie. Atât
mioara cât și zâna pot fi divinități din religia naturii, care
îl călăuzesc într-o misiune mitologică. Ambele provin
dintr-o societate matriarhală și pot simboliza Anima
chtonică a omului. Ele îl călăuzesc pe eroul principal să
își unească Eul său cu Anima sa uranică. Ele îl îndeamnă să apeleze la ajutorul unui câine sau al unui
cal. Aceste două animale pot fi simboluri pentru Animus,
partea bărbătească a sufletului eroului.
Năzuința ciobanului către mândra crăiasă, sora soarelui și pe de altă parte Fata Frumoasă cu atribute solare, ce vine să îl caute pe munte reprezintă două căi
de intrare în legătură cu divinitatea, cunoscute în fenomenologia religiilor. Sau omul caută divinitatea în cer
sau divinitatea coboară din cer și îl caută pe om.
Alegoria nunții cosmice a ciobanului cu divinitatea
se referă la tendința omului de a își căuta împlinirea
existenței sale și propria sa realitate în imensitatea cerului. Acest lucru i se poate întâmpla oricui, indiferent
cărei religii aparține sau chiar dacă este ateu și anticlerical. Karl Marx a înțeles mai bine decât mulți alții și a
teoretizat acest fenomen, bine-cunoscut de către psihologi și de istoria religiilor. Marx spune: „Omul a căutat
un supraom în fantastica realitate a cerului, dar n-a găsit
acolo decât oglindirea lui însuși și nu va mai fi înclinat
să găsească doar aspectul lui însuși, doar ceva neomenesc, acolo în cer, unde el își caută și trebuie să își
caute realitatea sa adevărată.” (Karl Marx, Zur Kritik der
Hegel’schen Rechtsphilosophie. Einleitung). Marxiștii
se feresc ca dracul de tămâie și nu citează sfârșitul
acestei fraze incomode pentru ei, care ne învață, chiar
dacă suntem ateiști ca Marx, că în cer trebuie să ne
căutăm realitatea noastră adevărată.
Mioriţa conține înțelepciunea multimilenară a
strămoșilor noștri. Mesajul ciobanului este universal și
nu se poate mărgini la spațiul mioritic din Carpați sau la
specificul etnic, românesc, așa cum s-a crezut în cercetarea anterioară. Azi, cercetarea nu se mai poate
mărgini la aspectele etnografice, puse în diagrame statistice și procente sau la importanța locală, pentru cultura română. Mioriţa înfățișează o problemă existențială
universală a omului, indiferent ce religie are sau nu are,
dar aspiră spre curățirea propriului său suflet de meschinăriile materiale – ce ne intoxică existența – și spre
frumusețile poetice, spre stele, ca simbol al purității, nemărginirii și veșniciei. Această problemă existențială am
deslușit-o în Miorița și am explicat-o cu ajutorul unor
definiții și teorii științifice elaborate de gânditori din afara
culturii române, nepărtinitori și neimplicați în ambițiile
universitare dâmbovițene și în răfuielile noastre fratricide.
În Miorița natura este divinizată, divinitatea umanizată, iar omul e îndumnezeit. Aceasta este o triplă
performanță literară și filozofică. Nu știu ce alți scriitori
din literatura universală au mai ajuns să prezinte aceste
trei idei luminoase într-un text atât de scurt și de frumos.
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Nicolae Cârlan

MARGINALII LA UN CATALOG
DE CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE
(din colecția bibliofilă a Mănăstirii Dragomirna)
(I)

In memoriam:
Stavrofora Iulia Aramă
Monahia Veronica Toma

PRO

1. Gândul celui care ia contact cu sanctuarul bibliofil de la Sfânta Mănăstire Dragomirna (Suceava), ctitorie a luminatului și mult talentatului ierarh Anastasie
Crimca (cu asociații săi), este imposibil să nu se îndrepte și spre imaginea celebrei abații din romanul Numele trandafirului de Umberto Eco. Se află aici, la
Dragomirna, o tainică complexitate de valori de sorginte
spirituală, încărcată cu plurisemnificative sensuri, încorporate în zestrea de manuscrise și tipărituri din vremea
de demult, adunate, păstrate și apărate cu tenace (și
uneori temerară) osârdie, prin purtarea de grijă a
generațiilor de clerici care au slujit la acest locaș de închinăciune și reculegere în scurgerea vremii, animați
de gândul pios de a conserva și îmbogăți necontenit
moștenirea culturală de mare preț pentru existența și
devenirea întru spirit a neamului românesc.
Dacă cineva și-ar propune să întreprindă o abordare
monografică, cu alură exhaustivă, a acestui tezaur bibliofil, nu numai că ar fi nevoit să-și extindă rezultatele
investigației pe filele a mai multor tomuri, dar, înainte de
toate, ar avea trebuință de șansa înzestrării cu
disponibilități cognitive și expresive suficient de ample
și profunde, variate și flexibile, pentru a realiza o sinteză
coerent articulată a acestui univers de (re)surse
informaționale echivalent cu o enciclopedie sui generis.
Căci nu numai teologia (în primul rând) cu diversele ei
ramificații și implicații conexe, dar și filologia, istoria, filosofia, lingvistica, istoria cărții, istoria literară, istoria
învățământului, bibliologia, artele așa-zis minore
(ilustrația și ornamentația de carte, arta caligrafică etc.),
muzica, prețăluirea pecuniară a acestora ș.a.m.d., coexistă mai în fiecare exemplar de carte, multe încă în
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stare latentă, în contextul unui impresionant univers de
cultură, găzduit între zidurile impunătoarei construcții
monastice de la începutul veacului al XVII-lea, situată
la vreo 15 kilometri nord-est de Suceava, în vecinătatea
Pătruțiului ștefanian de la 1488.
2. Referindu-ne doar la fondul de carte românească
veche, din care am investigat, până în august 1979, un
eșantion semnificativ (61 de titluri /84 exemplare), constituit din tipărituri românești din perioada 1643-1799,
vom menționa mai întâi faptul că acestea provin din
zece centre tipografice din spațiul istoric românesc
sau din afara acestuia, anume: Iaşi = 23 titluri / 41
exemplare; București = 14 titluri / 19 exemplare; Râmnic = 16 titluri/16 exemplare; Rădăuți = 2 titluri /
2 exemplare; Sibiu = 2 titluri / 2 exemplare; Bălgrad
(Alba Iulia) = 1 titlu / 1 exemplar; Buzău = 1 titlu /
1 exemplar; Blaj = 1 titlu / exemplar; Buda = 1 titlu /
exemplar; Viena = 1 titlu / 1 exemplar.
Menținându-ne demersul tot în limitele parametrilor
statistici, constatăm că doar 10 (zece) din cele
61 (șaizeci și unu) de titluri sunt prezente (în colecția
repertoriată de noi) în mai mult de un exemplar, cronologic situația prezentându-se precum urmează: Carte
românească de învățătură, Iași, 1643 = 2 ex.; Antologhion, Iași, 7234 (1726) = 2 ex.; Octoih, Iași, 7243
(1735) = 2 ex.; Apostol, București, 7251 (1743) = 2 ex.;
Liturghie, Iași, 1747 = 3 ex.; Penticostar, Iași, 7267
(1759) = 6 ex.; Antologhion, Iași, 1755 = 4 ex.; Liturghie,
Iași, 7267 (1759) = 6 ex.; Antologhion, București, 1777
= 4 ex.; Molitvenic, București, 1794 = 2 ex., fapt grăitor
pentru gradul de interes pe care-l comportau aceste
cărți (nu numai) în viața eclesiastică propriu zisă.
3. Tot printr-o „răpide ochire” procedând, este de observat că, în (cvasi)totalitatea lor, cărțile antologate de
noi sunt de factură religioasă, doar două dintre ele
(Scurt izvod pentru lucruri de obște și chilim în scrisori
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de multe chipuri, de Dimitrie Eustatievici, Sibiu, 1792,
și Loghica, Buda, 1799) subsumându-se conceptului de
carte laică. Dar, în definitiv, prin plurifuncționalitatea lor,
îndeosebi în vremea când se aflau în uz, cărțile din catalogul nostru (publicat în Studii și materiale de istoria
culturii române vechi, Suceava, Editura Lidana, 2006,
pp. 5-62), ca, de altfel, mai toate cele din perimetrul culturii noastre vechi (de la începuturi și până la 1830) nu
au cum fi supuse unor departajări stricte (carte religioasă / carte laică), tocmai datorită faptului că astfel de
departajări nu pot avea decât un caracter forțat simplificator și reducționist, iar, de la un punct încolo, inoperant pentru orice demers propriu istoriei culturii ca act
autentic de cercetare și cunoaștere științifică. Să mai
reamintim oare faptul că o largă serie de cărți precum
Biblia – cartea cărților! – , Ceaslovul, Psaltirea, Antologionul, Viețile sfinților, Penticostarul, Octoihul ș.a., pe
lângă utilizarea lor îndeobște în cadrul ceremonialelor
religioase sau al altor acte de ordin eclesiastic, erau
întrebuințate ca manuale de învățământ sau drept cărți
de lectură, ori ca autentice îndreptare de etică și chiar
în circumstanțe juridice? Lucrul acesta, îndeobște
(re)cunoscut din totdeauna, chiar dacă trecut sub tăcere
interesară uneori, subînțeles însă și acceptat tacit, într-o
vreme, datorită unor obtuzități determinate de factori nu
numai extra-, dar și de-a dreptul anticulturali, deși ține,
credem, de natura „locului comun”, se impune reactualizat și repus, public, în circuitul cultural de rigoare, însă
cu toată chibzuința și măsura cuvenite.
4. În elaborarea catalogului nostru am mizat, precumpănitor, pe criteriile bibliologice aplicabile în cazul
unui catalog de colecție și nu al unei bibliografii generale. De aceea, după menționarea indicilor generali
(conform lucrărilor bibliografice fundamentale, devenite
„clasice” (Bibliografia românească veche, abr. BRV), de
Ion Bianu, Nerva Hodoș și Dan Simonescu – adevărată
enciclopedie a culturii noastre vechi –, completată, la
un nivel tehnic calitativ inferior, de Daniela Poenaru prin
valoroasele-i Contribuții la bibliografia românească
veche), cărora, unde a fost cazul, le-am adus amendamentele ce se impuneau, am procedat mai întâi la consemnarea acelor particularități tipografice scăpate din
vedere sau imposibil de înregistrat integral în aceste
magistrale instrumente de lucru: stihuri la stema țării ori
legende la ilustrații, unele elemente pendinte de
ilustrația cărții, unele note tipografice (între care o relevantă Înștiințare pentru moaștele sfântului și marelui
mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Cu ce pricină s-au
luat de la Moldova și în această vreme unde se află, din
Antologhionul tipărit la Iași, în anul 1755, cu blagoslovenia și toată cheltuiala mitropolitului Iacov Putneanul,
autorul notei, a cărei nereproducere în BRV ne apare
greu de explicat, cu atât mai mult cu cât această
Înștiințare confirmă teza, însușită și susținută de Ion
Bianu, conform căreia mitropolitul Dosoftei a plecat în
Polonia, în anul 1686, din proprie inițiativă, forțat de împrejurări interne, ca transfug cum se zice astăzi, și nu
ca ostatec al regelui Ioan Sobiețki. Vezi, în acest sens,
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studiul nostru Mitropolitul Dosoftei în Polonia: autoexilat, nu ostatic!, în Nicolae Cârlan, Studii și materiale de
istoria culturii române vechi (Suceava, Editura Lidana,
2006, pp. 92-102), date privitoare al configurația unor
cărți: paginație, legătură, dimensiuni etc.
5. Firește că fiecare categorie de elemente
menționate aici, ca și altele asemenea, s-ar putea preta
la o abordare descriptiv-analitică amănunțită, destinată
a pune în evidență date și valori informative sau artistice
cel puțin interesante, însă înfăptuirea acestui deziderat
ar depăși cu mult limitele spațiale și țelul unor marginalii
programate de noi doar pentru o „punere în gardă”,
ceea ce ne determină să stăruim doar asupra unora
(cele mai relevante) dintre cele 100 (una sută) de însemnări manuscrise pe care le-am transcris de pe filele acestor cărți, spre a ne convinge, încă o dată, că
aceste „cronici în miniatură” reprezintă o bază documentară cu surprinzătoare (re)surse inedite, mai ales
dacă ținem cont de orizontul spiritual al mediului în care
își duceau existența și își exercitau prerogativele acești
neînsemnați „cronicari”. Este, fără exagerare, uimitor să
se constate, înainte de orice, câtă pietate, grijă și încredere se manifestau în vremile trecute față de cuvântul
scris și tipărit, față de carte, în genere, și asta nu neapărat din motive exclusiv evlavioase. Se va putea constata, de la prima privire, că, în covârșitoarea lor
majoritate, aceste însemnări privesc ceea ce se
cheamă titlul de proprietate al cărții și actul generos
de danie pentru uzul exclusiv al unui locaș de cult și că,
aproape invariabil (nu contează că și stereotip), însemnările de acest tip se încheie cu strașnice maldicțiuni
(blesteme înfricoșătoare) vizându-i pe cei care ar fi fost
ispitiți, din varii motive, să sustragă sau să înstrăineze
aceste „odoare” sfinte de la locul destinat de donator.
De aici decurge concluzia că acest pericol nu era o
invenție sau că maldicțiunea reprezenta o măsură de
prevedere gratuită. În orice caz, aceste „măsuri de prevedere” denotă, până la urmă, tot un interes pentru
carte, pentru lumina neprețuită pe care aceasta o revărsa asupra acelora care o așteptau, aspirau spre ea,
căutând căile de a o procura, chiar dacă mijloacele nu
erau întotdeauna dintre cele mai... ortodoxe.
6. Conștiința valorii spirituale a cărții în straturile
sociale de la „parterul” edificiului social, considerat de
unii „elitiști” a fi, dacă nu infectat de morbul ignoranței
și obscurantismului, atunci, în orice caz, de acela al
inerției sau reticenței față de dimensiunile și coordonatele culturii scrise, nu este, desigur, o afirmație gratuită,
o simplă figură de stil. Acești cronicari genuini, notându-și gândurile, simțămintele sau, cel mai adesea,
constatările proprii pe margini de file de carte, erau
dominați prioritar doar de o singură și permanentă
intenție, pe cât de simplă, pe atât de imperativ necesară: „Să se știe...” Și asta nu atât pentru beneficiarii
de moment, cât, mai cu seamă, pentru cei de peste
veac, ceea ce va să însemne că „micii cronicari” erau
pătrunși de importanța, pe termen lung, a mesajelor
încredințate marginal filelor de cărți, al căror conținut ei
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îl receptau printr-o lectură a(fe)ctivă, de cele mai multe
ori, în măsură să le pună „în priză” disponibilitățile
sufletești, solicitându-le participarea spirituală, dinamica
emoțională, generată, desigur, și de un anume fond
aperceptiv, o cât de cât constantă îndeletnicire cu „cetitul cărților”, implicând, desigur, și o determinație formativă. Sociologia literară, privită sub raportul
receptării, și-ar găsi în astfel de resurse un teren de explorare plin de surprize incitante, sugestive nu numai
din perspectivă diacronică ci și psihoestetică. Nu excludem deloc, ba dimpotrivă, posibilitatea ca sociologia literară să-și modifice chiar, în unele privințe, optica
asupra propriului obiect, atâta vreme cât are, în felul
acesta, la dispoziție nu reacția cititorului avizat (criticul),
care, oricât l-am considera noi de exponențial, nu se
identifică cu și nici nu-i poate fi substituit cititorului „din
lumea largă”, căruia îi este destinată, de fapt, orice
„construcție” cu virtuți culturale și estetice. „Psihologismul estetic – afirma, în interbelic, Tudor Vianu în Estetica sa din 1936 – a fost moștenitorul direct al
misticismului estetic. Vechea idee a revelației mistice
prin frumusețe și artă a trăit mai departe în noțiunea
emoției estetice. Socotesc că este una dintre cele mai
importante teme ale cercetării contemporane revizuirea
acestui vechi bun tradițional.”
7. În eșantionul nostru de însemnări manuscrise nu
avem decât patru notații privitoare la actul lecturii,
din care doar două vizează propriu-zis receptarea, însă
putem fi siguri că, la nivelul întregului patrimoniu de
carte veche, numărul unor astfel de rezonanțe este destul de convingător. (Dăm ca pildă, în acest sens, o lucrare personală, Cazania lui Varlaam sub incidența
receptării, publicată în cartea noastră de Studii și materiale de istoria culturii române vechi, ed. cit.,
pp. 82-91). În cazul de față este vorba de ceea ce s-ar
impune a numi impresii spontane de lectură, notate
fugar și laconic. Aflăm, așadar, că, în anul 1765, „am
cetit eu smeritul preot Teodor ot Vicov de Gios și foarte
m-am întristat de cuvintele înfricoșătoarelor munci ale
iadului care sânt într-această sfântă carte” (Ioan Gură
de Aur – Mărgăritare, București, 1691; vd. BRV, I, 91,
pp. 315-321), pentru ca, peste un secol, la 13 martie
1865, „Nicolai Bacinschi, preot Bălcăuțiului”, să găsească în aceeași carte de predici (același exemplar)
„de mirare cuvinte” și să se minuneze „pre iscusința și
încrederea aceluia în Dumnezeu”. Or, întristarea, mirarea, minunarea (uimirea) nu sunt altceva decât
reacții afective subsumabile, nolens-volens, unui anume
fel de atitudine sensibilă (id est estetică) în fața
conținutului vehiculat printr-un mesaj marcat de autenticele carate expresive ale cărții traduse de frații Ștefan
și Radu Greceanu, tipărită la sfârșit de secol optsprezece; cu alte cuvinte, o atitudine estetică primară, „in
nuce”, cum i-ar zice Benedetto Croce (vezi Estetica in
nuce a acestuia). Să mai observăm că, vreme de un
secol, claviatura impresiilor estetice primare se amplifică și se adâncește, în finețe, de la întristare (în cazul
preotului „Teodor ot Vicov de Gios”), la mirare și uimire
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(în cazul lui „Nicolai Bacinschi, preot Bălcăuțului”,
acesta din urmă dovedind o structură sufletească mai
amplă și mai rafinată, care-i permite o anume detașare
afectivă față de obiectul contemplației sensibile, genuinestetice. (Pentru o vedere mai cuprinzătoare a problemei, vezi Însemnări vechi, semnificații moderne. Notele
de lectură, în Nicolae Cârlan – Studii și materiale de istoria culturii române vechi, ed. cit., pp. 63-67.)
8. Dacă una dintre utilizările complementare ale
cărților religioase constă în satisfacerea apetitului pentru lectură (e adevărat, în situația de față insuficient de
concludent, din cauza numărului restrâns de atestări
documentare, înainte de aceasta, dar în strânsă conexiune cu ea, trebuie așezată funcția didactică a acestor cărți. Astfel, din consemnările depistate de noi
rezultă că, în anul 1792, Penticostarul editat la Iași, în
anul 1753, îi folosise unui dascăl necunoscut drept manual de învățătură pentru „copiii lui Vasile sân popii lui
Gavril” și că, în această localitate din Bucovina,
nemenționată, din păcate, funcționa o școală, căci dascălul în cauză precizează: „am luat acest Penticostari
de am căntat canonul paștelor la copii în anul 1792”,
notând în continuare: „Atunce să auză că are să vie leșii
în Bucovina și temându-mă să nu mă ia la oaste, după
ce am ieșit de la școală, m-am dus în parte[a] Moldovii. Acesta au spus minciuni” (s.N.C.). Cum o altă consemnare, operată de ieromonahul Dosoftei „ot Ilișești!”,
menționează, la „1770, sept. 5 dni” că „Acest Penticostari iaste a Sfintei Monastiri Ilișeștilor” (titlu de proprietate întărit la 1796 de Ioan Maximovici, tot printr-o notă
marginală), trebuie să înțelegem că localitatea în
discuție nu este alta decât comuna Ilișești de azi
(jud. Suceava), iar școala poate să fie chiar aceea în
care, între 1860 şi 1863, va parcurge primii ani de
învățătură Ciprian Porumbescu și unde, cu un an
înainte, își începuse învățătura S. Fl. Marian. Peste
nouă ani de la apariție, Octoihul tipărit la Blaj, în anul
1792, conținând și Slujba sfinților de obște, este atestat,
cu aceleași rosturi didactice, de „Ioan Bucevshi, dascăl”, pentru „copiii preotului Ioan din Ilișești”. Astfel de
consemnări – se va, poate că – sunt de minusculă însemnătate, dacă nu de-a dreptul insignifiante, consemnate de anodini știutori de carte. Noi credem că acești
cărturari ai lumii rurale, neluați în seamă atâta timp și
acoperiți de colbul uitării, înțelegeau, mai adecvat decât
ne dăm noi seama astăzi, că și „evenimentele minore”
au „drept de cetate” în marea carte de istorie a neamului,
ele
stând
mărturie
pentru
contribuția
microcolectivităților la conturarea generală a istoriei
naționale. De altminteri, Nicolae Iorga atrăgea atenția
că „fiecare loc de pe pământ are o poveste [=story] a
lui, dar trebuie să tragi bine cu urechea ca s-o auzi și
trebuie și un dram de iubire ca s-o înțelegi”, subliniind
cu multă pertinență: „din istoria locurilor mici se înjgheabă apoi aceea a țerei celei mari” (s.N.C.).

(continuare în numărul următor)
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contemporanii noştri

Cornel Galben

„CEL MAI APROPIAT MĂ SIMT
DE GALBENUL
DIN AURA SFINȚILOR DIN ICOANE”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -

– Stimate domnule Cornel Galben, este pentru
prima dată când
intru într-un dialog
nu pe poarta zodiei, a datei de
naştere ori pe cea
a locului natal, ci pe sub arcul de triumf al… numelui!
Culoare a aurului, a Soarelui, dar şi a loess-ului, simbol
al înţelepciunii şi raţiunii, dar şi al invidiei şi geloziei, în
alchimie treaptă a transformării materiei în „piatră filosofală”!
Aşadar – Galben sau Galbăn?
– Galben! Mi-ar fi plăcut și Galbăn, cum se numea
tata, dar conțopistul de la raionul Stalin care a completat
tipizatul certificatului de naștere a vrut morțiș să-mi fie
primul naș, așa că n-a ținut cont de datele din buletinul
părinților și a scris cu cerneală ceea ce i s-a părut lui că
sună mai bine. Și n-a fost singurul funcționar întreprinzător, de același pocinog „bucurându-se” și fratele meu,
Adrian, născut la Cluj cu trei ani mai târziu. Doar surorile, Doina și Liliana, s-au numit, până la căsătorie, Galbăn. Din fericire, această metamorfoză nu mi-a creat
niciun fel de necaz de-a lungul celor șapte decenii, cei
ce mi-au verificat documentele în decursul anilor nesesizând nuanța. Am rămas fiul lui Ion Galbăn doar printre
rudele și cunoștințele lui, care nu s-au întrebat, cum nu
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am făcut-o nici eu, de altfel, de ce unul e așa și celălalt,
nu.
– Fiindcă suntem la capitolul lămuriri, vă mai rog
de-o precizare: sunteţi „marcă înregistrată” a Bacăului,
dicţionarele menţionează Bucureştiul ca loc al naşterii.
S-a rătăcit barza sau ce?
– Nu s-a rătăcit. La ora ivirii mele pe lume și încă
vreo trei ani după aceea, părinții mei locuiau în
București, în actualul Sector 1. Alți vreo patru, în vremea
studenției, am redevenit bucureștean, dar cu excepția
tumultuoasei vieți culturale, nu m-a atras deloc orașul.
Era, atunci, ca și acum, prea aglomerat, prea zgomotos
și prea poluat ca să-mi fie pe placul inimii. Mânat de profesie și de preocupări, am revenit aproape an de an, dar
pentru perioade foarte scurte, atât cât să-mi rezolv problemele. Drumurile mele în Capitală s-au rărit însă în
ultima perioadă, grație mijloacelor moderne de comunicare și informare, cu ajutorul cărora obțin mult mai ușor
datele și informațiile de care am nevoie. Aproape că
ajung mai des la Chișinău, unde am cununat o familie
cunoscută la Podul de Flori, decât la București. Sunt,
așadar, cum spuneți dumneavoastră, „marcă înregistrată” a Bacăului, unde viețuiesc din 1979, adică imediat
după ce am absolvit facultatea și am primit repartiție la
ziarul județean „Steagul roșu”. Puteam foarte bine să
rămân și în orașul unde am văzut lumina zilei, întrucât
primisem referințe foarte bune de la cotidianul „Scânteia”, unde efectuasem practica și despre care mi-am
întocmit lucrarea de licență, notată cu 10, cu atât mai
mult cu cât fusesem selectat și într-o echipă ce urma
să-l însoțească pe șeful statului, dar dau slavă lui Dumnezeu că acest lucru nu s-a întâmplat, că altfel poate
nu ați fi avut cui să-i adresați acum întrebările.
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„Sunt, așadar,
cum spuneți
dumneavoastră,
«marcă
înregistrată»
a Bacăului”
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„Provin dintr-o familie simplă, de sorginte
răzeșească”

PRO

– Ceva, ceva tot a încurcat barza! Domnia voastră
aveţi felul molcom al moldoveanului, ce să căutaţi printre bucureştenii mai iuţi din fire şi mai afurisiţi la limbă!?
Zic şi eu… Numerologii susţin că născuţii într-o zi de
28 decembrie fie nu-şi uită rădăcinile, fie fac un efort
pentru a le acoperi. Din care categorie faceţi parte? Vorbiţi-ne, rogu-vă, despre părinţi, bunici…
– Din prima, însă involuntar și inconștient, un pic și
din a doua. Contrar preocupărilor legate de elaborarea
dicționarelor pe care le-am publicat, am neglijat total
propriul arbore genealogic. E drept, nici nu prea aveam
ce să cercetez, pentru că provin dintr-o familie simplă,
de sorginte răzeșească. Însoțindu-mi părinții, care au
revenit la obârșie, pe la 6 ani am devenit locuitor al satului Hangani, azi cartier al municipiului Moinești, unde
mi-am petrecut cealaltă parte a copilăriei și mi-am început studiile. Din fericire, mi-am cunoscut bunicii, cu
excepția celui dinspre tată, care trecuse deja la Domnul.
Poate ar fi fost interesant să aflu care dintre cei trei soți
pe care i-a îngropat „Gălbănoaia”, bunica Ileana, mi-a
fost bunicul biologic, însă cum n-am făcut-o la timpul
potrivit, îi las pe urmași să cerceteze. Cert e că n-am
rămas cu o imagine prea bună despre această bunică,
întrucât era o femeie aprigă, cu „gura mare” și pusă
mereu pe gâlceavă, mai ales după ce trăgea la măsea
câteva păhărele în plus. În contrast cu ea, bunica dinspre mamă, Zamfira Bucur, era o ființă blândă, iubitoare, o bună gospodină și o mamă apropiată de cei
14 copii cărora le-a dat viață, dintre care doi încă trăiesc. Dascăl al Bisericii „Cuvioasa Parascheva”, o ctitorie de la 1702, bunicul Ion a fost, la rândul lui, un creștin
adevărat, care a știut să însămânțeze armonia și cuvântul lui Dumnezeu în sânul numeroasei sale familii,
să-i așeze la casa lor pe fiii și fiicele crescuți în cultul
muncii, al cinstei și al frățietății. Ființe frumoase la chip
și la suflet, le-au lăsat moștenire nu doar bucata de pământ necesară fiecăruia, ci și câteva meșteșuguri, dragostea de carte și niște voci minunate. Când mulți dintre
consătenii din generația ei nu știau să citească sau n-au
dus la capăt nici măcar clasele primare, mama mea,
Ana, a absolvit 7 clase și poate ar fi urmat și altele dacă
nu izbucnea războiul, cu toate consecințele lui, și apoi
măritișul. A citit însă toată viața și pot spune că a fost
una destul de activă, dând la rândul ei naștere celor
patru copii aflați fiecare pe drumul lui și a altora trei,
prăpădiți înainte de vreme. Adevărată artistă când era
vorba de țesut, cusut și împletit, a contribuit cu mâinile
ei la sporirea bugetului familiei, ca să nu mai amintesc
de bucatele ce ţi se topeau în gură ori de imaginația bogată când se metamorfoza în zugrav. Femeie extraordinar de frumoasă, la chip și la suflet, pe care eu am
asemănat-o la înfățișare cu Bette Davis, a fost îndrăgită
nu doar de membrii familiei, ci și de cei ce au văzut-o
pe scenă sau în alte împrejurări din viața colectivității.
Bărbat frumos și inteligent era și tata, numai că soarta
sa a fost deturnată tot de efectele generate de al Doilea
Război Mondial. Absolvent de 7 clase, a fost recrutat și
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propus să urmeze Școala de Ofițeri, numai că stresul
acelor timpuri și misiunile dificile la care a luat parte i-au
zdruncinat serios sănătatea și, în loc de o nouă avansare în grad, s-a trezit cu mai multe diagnostice și o
pensionare forțată, pe caz de boală. Invidia unor consăteni, care l-au reclamat că mai câștigă ceva și pe
lângă pensie, l-au lăsat fără aceasta, așa încât l-au obligat să revină la meseria de bază, cea de miner, lucrând
în subteran la Mina Leorda, din bazinul carbonifer al
Comăneștiului, de unde a ieșit a doua oară la pensie,
de data aceasta ca brigadier. Statutul lui muncitoresc a
dat însă bine la întocmirea propriului dosar, fără de care
traiectul meu profesional e posibil să fi cunoscut o altă
orientare. Nu știu dacă din această pricină n-am afirmat
decât după 1990 că tatăl meu a fost și ofițer, singura
care îmi mai aducea aminte de acest aspect fiind
învățătoarea Florența Ciobanu, care mă întreba, din
când în când, ce mai face „domnul locotenent”. A fost
însă un om muncitor și descurcăreț, cu cele 7 clase ale
sale reușind să se bată cu grangurii de la București și
să obțină pentru cetățenii din cartier introducerea gazului metan și a apei potabile încă înainte de marea brambureală decembristă. Am avut destule de învățat de la
el, chiar dacă nu i-am stat în preajmă decât până la
16 ani, când mi-am luat practic singur destinul în mână.
„Sunt un truditor neobosit pe ogorul nesfârșit
al literelor”

– V-aţi născut într-o zi de joi – ziua lui Jupiter, sunteţi
un „jovial” carevasăzică! Dar şi cu un destin marcat de
agitaţie şi efort, cu o mare dorinţă de expansiune. Aţi
publicat peste 30 de cărţi, aţi condus publicaţii, aţi iniţiat
şi derulat numeroase proiecte. Dintre toate, care ar fi
copilul de suflet?
– Greu de ales, pentru că, la data apariției lor, toate
cele 32 de cărți publicate până acum au fost, într-un fel
sau altul, copilul de suflet. Mi-am dedicat însă aproape
trei decenii Editurii Corgal Press, pe care am înființat-o
în 1993, și până la apariția „Cadranului cultural”, pot
afirma că ea mi-a fost, în afară de familie, mai dragă.
Mi-am dorit totuși de mult să am propria revistă, astfel
că acum centrul atenției se îndreaptă spre aceasta din
urmă, care chiar dacă nu îmi aparține direct, îmi dă posibilitatea să mă mișc fără niciun fel de opreliște și, mai
ales, fără grija poverii financiare. La suflet îmi sunt totodată revista „Glasul monahilor”, nășită sub oblăduirea
și cu sprijinul direct al îndumnezeitului duhovnic Iustin
Pârvu, al cărui ucenic am fost o vreme, și Televiziunea
Literară, pusă la cale împreună cu muzicianul Eugen
Ungureanu, prima și singura din țară, inclusă acum
într-un proiect european și cu bune perspective de extindere a activității.
– Ziaristul cu ani mulţi în spate care sunteţi este mulţumit de nivelul la care se află astăzi jurnalismul?
– Care jurnalism? Ceea ce se practică azi e mercenariat publicistic, iar presupușii jurnaliști sunt, în marea
lor majoritate, niște analfabeți funcțional, care stâlcesc
limba română și execută totul la comandă. A cam dispărut ziaristul calificat, omul dedicat în totalitate profe47

siei și gata să se sacrifice pe altarul adevărului. Primele
pagini nu mai sunt ocupate de subiecte majore, ci de
relatări agramate despre clanuri, dive apărute de niciunde și accidente de tot felul. Bălăcăreală la tot pasul,
limbaj vulgar și poze aproape porno, așa încât ți-e lehamite să mai răsfoiești. Am renunțat la jurnalismul cotidian încă din 1995, când m-au vândut chiar colegii,
mulți dintre ei făcuți proprietari pe nemerit. M-am axat
de atunci pe jurnalismul cultural și într-un fel mi-a prins
bine, pentru că am avut răgazul să-mi scriu cărțile. În
caz că rămâneam în presă, nu știu dacă izbândeam
atâtea în plan scriitoricesc.
– De fapt, ce vă consideraţi mai întâi şi-ntâi de toate:
scriitor sau jurnalist?
– La începuturi am fost ziarist dedicat trup și suflet,
dar în ultimul sfert de veac mă simt atașat mai mult de
breasla scriitorilor, decât de cea a gazetarilor. Cele două
preocupări s-au intersectat însă în toată jumătatea de
veac scursă de la debut, așa încât cel mai nimerit ar fi
să spun că sunt un truditor neobosit pe ogorul nesfârșit
al literelor. Rămâne în sarcina criticilor și a istoricilor să
decidă, dacă bineînțeles o vor face, în ce tagmă urmează să mă încadreze.
– Aţi realizat un număr impresionant de interviuri.
Cum aţi defini această specie publicistică?
– Răspunzând unei întrebări legate de muzica actuală, compozitorul Liviu Dănceanu a definit-o ca pe „o
ființă acvatică (submersă) care trăiește pe uscat și visează să zboare”. Cam același lucru se poate spune și
despre această specie, care nu e deloc facilă, în pofida
opiniei de ultimă oră că „românul s-a născut nu numai
poet, ci și interviever”. Deși am debutat ca scriitor cu o
carte de interviuri, Enescu etern (1993), și am
încredințat până acum tiparului alte patru, nu mă hazardez să concep o definiție, așa încât mă limitez să transcriu opinia unui specialist în materie, criticul și istoricul
literar Constantin Călin: „...interviurile înviorează spațiul
unei gazete. Sparg monotonia șirului de pagini compuse numai din articole. (...) Cert, interviurile au
posibilități multiple, de la cea informativă la cea analitică: sunt locuri privilegiate pentru mărturii și rampe de
lansări pentru idei și aprecieri mai mult sau mai puțin
neconvenționale. În ele se pot manifesta și săgetătorii
și reflexivii, și cei cu aplomb și cei rezervați. Interviurile
sunt stimulatoare intelectual și, nu rareori, generatoare
de polemici. (...) Interviurile conțin multă «memorie».
Evocă reacții la evenimente, intenții, evoluții, acorduri și
conflicte, răbufniri de orgolii, justificări, mize, angajamente, preferințe, idiosincrazii, judecăți despre
cunoscuți și (de cititor) necunoscuți, teorii personale,
pilde, gânduri și proiecte emergente etc. Oferă date
despre epocă, explicații și evaluări inedite, disocieri și
analogii (adeseori) surprinzătoare. (...) Nu în ultimul
rând, interviurile sunt benefice și pentru autorii lor.”
(Cărțile din ziar. I – Interviurile, Bacău, Editura Babel,
2013). Care autori, ca și în cazul meu, le pot aduna în
volume.
– Inspirată plasare sub umbrela profesorului Călin,
pe care şi eu îl preţuiesc nespus! Scrieţi cronică de întâmpinare, ca editor avizaţi publicarea cărţilor. Vă place
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să arătaţi cartonaşul galben sau direct pe cel roşu?
– Le-am arătat pe ambele, dar îmi place să cred că
nu am nedreptățit pe nimeni. După unii comentatori ai
cărților mele reiese că am făcut-o cu eleganță, intenția
mea fiind de fiecare dată aceea de a scoate la lumină
ce e mai bun în paginile unei cărți, chiar și atunci când
aceasta era, în linii mari, mediocră. Nu m-am numărat
niciodată printre cronicarii care citesc pe sărite și formulează concluzii în dorul lelii. Ca editor am fost însă
mai exigent, am refuzat destule manuscrise sau am dat
la coș texte ce diminuau substanța conținutului. Cei
care au înțeles nu au avut nimic de pierdut, o parte dintre volumele editate fiind premiate de-a lungul anilor, tot
așa cum autorii pe care i-am debutat și publicat au devenit între timp membri ai Uniunii Scriitorilor sau ai altor
uniuni de creație. Nu pot decât să mă bucur că, direct
sau indirect, le-am fost și eu de folos.
– După Goethe, galbenul e „culoare veselă, vie şi cu
efect liniştitor”, care însă poate „aluneca lesne într-o culoare neplăcută, prin cele mai uşoare combinaţii ea depreciindu-se, devenind urâtă şi bătând în gri”, tot aşa
cum pentru Bacovia compuşii plumbului „dau precipitat
galben”, plumbul ars e galben, „culoarea deznădejdii”.
Vi s-a întâmplat să „alunecaţi” aşa cum zicea Goethe
sau să „precipitaţi” precum plumbul lui Bacovia?
– Ca orice creator am trecut și eu prin stări de tot
felul. În parte le-am consemnat în cele șapte jurnale publicate, însă grosul lor rămâne încă ascuns în paginile
celor patru caiete pe care le-am umplut, mai mult sau
mai puțin conștiincios, în decursul vremii, începând cu
anul 1968, când am devenit muncitor pe platforma petrochimică de la Onești. Din păcate, primul se pare că
e iremediabil pierdut și acolo erau consemnate cele mai
puternice trăiri ale tinereții. Nu mai insist, pentru că astfel m-aș apropia prea mult de Bacovia, căruia sper
totuși să-i consacru cândva o carte.
– Despre nativii zilei de 28 decembrie se mai spune
că le place să fie apreciaţi şi că pot suferi profund dacă
aptitudinile lor trec neobservate. N-aţi fost scutit de indiferenţa celorlalţi faţă de munca dvs. Cum v-o explicaţi?
– Mi-am pus și eu această întrebare, însă cum invidia îi roade pe mulți, mi-am văzut conștiincios de proiectele mele. Nu este exclus totuși ca modestia și, în
ultimii ani, smerenia să fie de vină, dar nu-mi reproșez
că n-am fost mai insistent cu promovarea cărților și faptelor mele. În taină sigur că am suferit în câteva rânduri,
însă am lăsat lucrurile să curgă și, încet-încet, au apărut
și semne bune. Așa, de pildă, a fost cu primirea în Uniunea Scriitorilor. Deși m-am ocupat preponderent de
scriitorii băcăuani și o parte dintre ei au devenit membri
ai acesteia și datorită cronicilor mele, dosarul meu a
așteptat vreo trei ani în mapa președintelui filialei din
Bacău, până când poetul Corneliu Antoniu, omologul
său de la Dunăre, aflând cu stupefacție că încă nu
m-am alăturat breslei, m-a îndemnat să-l refac și să-l
trimit la Galați, iar din acel an, 2011, sunt membru al Filialei Sud-Est a USR.
– Dar contestat aţi fost vreodată?
– Desigur, însă mai de fiecare dată pe nedrept. În
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câteva rânduri am dat un drept la replică, dar de cele
mai multe ori am considerat că nu merită să le acord
atenție contestatarilor, deși în două rânduri mi s-a interzis dreptul la semnătură pentru tăria opiniilor mele, o
dată am fost pe punctul de a fi eliminat definitiv din
presă și de alte două ori chiar amenințat cu moartea,
după ce mai întâi s-au pus detectivi pe urmele mele.
– Apropo de urmăritori! Aţi avut curiozitatea să vă
vedeţi „duiosul DUI” (cum îi zice Radu Ulmeanu într-un
roman celebrului dosar de urmărire)?
– Într-o oarecare măsură da, însă ca și în cazul contestatarilor am preferat să las lucrurile cum au fost la
vremea lor și să nu mă încarc sufletește cu alte păcate.
– Galben de invidie vi s-a întâmplat să fiţi?
– Se putea ca eu, mai ales la începuturi, să scap de
această tară?
„Brânză bună în burduf de câine!”

– Nativii din Capricorn sunt muncitori împătimiţi, serioşi în ceea ce fac şi, mai ales, nu se lasă abătuţi din
drum. Şi totuşi, v-aţi întors dintr-un drum… Ce s-a întâmplat?
– Dacă vă referiți la călugărie, chiar de două ori. Ce
să se întâmple? Brânză bună în burduf de câine! Din
pricina slăbiciunilor de tot felul, dar mai ales a mândriei
deșarte și a orgoliului scriitoricesc, am revenit în două
rânduri în lume. Dacă la Mănăstirea Petru Vodă nu am
rezistat decât trei luni, din varii pricini, deși mă aflam
sub aripa protectoare a Părintelui Iustin Pârvu, la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian din Dobrogea, unde
viețuiește și fiul meu, Părintele Casian, am rămas doi
ani și jumătate. Și într-un caz, și în celălalt, la mijloc au
fost și copiii. În primul era vorba de fiul meu cel mare,
Ionuț-Florin, pe atunci student, care trebuia susținut financiar, iar în cel de-al doilea, de ștrengarele mele
nepoțele, Ana-Sofia și Teodora-Iustina, care la rândul
lor aveau nevoie de sprijin. Tot ca să aibă grijă de ele,
la viața din pustie a renunțat și Maria, soția, care avea
mult mai multe șanse de mântuire decât mine, păcătosul. Nu-i exclusă însă nici a treia evadare din lumea mizeră în care trăim, dar atunci sper să fie cu adevărat
definitiv, cum îl asiguram pe regretatul Mircea Dinutz,
prietenul nostru, când am pornit pe acest drum a doua
oară.
„Mi-am propus să nu mă mai stresez și să las totul
să curgă de la sine”
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– Cum se ajunge de la Bacău la Mooka-Tochigi?
– În cazul meu, pe ocolite. În august 1983 am pornit
de la Bacău la București, cu trenul. De aici la Beijing,
via Karachi, cu avionul. Tot cu avionul din capitala Chinei în cea a Japoniei, Tokyo, cu deosebirea că primul
era un Antonov cu elice, în vreme ce aeronava cealaltă,
un Boeing de ultimă oră, iar de aici, cale de 100 de kilometri, cu microbuzul. Deși era o vizită plătită la greu,
din buzunarul propriu, și după ce am revenit acasă, am
fost primiți peste tot ca soli ai poporului român. Și am
făcut-o, se pare, bine, de vreme ce ne-am ales toți
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membrii delegației cu medalia și titlul de Cetățean de
Onoare al municipiului, de talia Oneștiului, din prefectura Tochigi. „Galben de invidie” pe unii neica nimeni ce
au primit acest titlu din partea unor localități prin care
am lăsat și eu ceva urme, mi l-am trecut la un moment
dat în CV și așa a rămas. L-am inserat chiar și în scurta
prezentare de pe coperta celui de-al doilea volum din
seria Personalități băcăuane, numai că acolo am confundat Mooka cu Michima. N-am însă niciun merit mai
acătării, dar, vorba ofticoșilor, dă bine.
– Sunteţi într-un moment de bilanţ. Aveţi regrete?
Aveţi proiecte?
– S-au împlinit în această toamnă 50 de ani de la
debutul cu poezie în revista oneșteană „Preludiu” și, cu
voia Domnului, se vor rotunji, la final de decembrie,
șapte decenii de viață. Nu mi-am făcut încă un bilanț,
însă el transpare chiar printre rândurile acestui dialog,
pentru care vă mulțumesc. Am, desigur, destule regrete
și în primul rând faptul că din pricina proiectelor mele
faraonice mi-am neglijat adesea familia, că am fost nu
de puține ori egoist și fudul, vorba unui critic la care țin,
că nu m-am putut rupe definitiv de lume, că am abandonat notele de călătorie din China și Japonia, începute
și publicate în parte, că m-am împrăștiat în prea multe
direcții și că, în genere, sunt un fiu risipitor, cum o
dovedește și jurnalul apărut recent. Am, bineînțeles, și
destule proiecte, dacă mă gândesc că anul trecut consemnasem vreo 17 „șantiere”, dar cred că le voi reduce
drastic, cum voi încerca să fac și cu timpul risipit aiurea
zi de zi. Tot de anul trecut mi-am propus să nu mă mai
stresez și să las totul să curgă de la sine. Ce va ieși,
aceea va fi.
– Şi o previziune, rogu-vă! E un truism zicerea că
astăzi nimeni nu mai citeşte, toată lumea scrie. (Şi alte
variaţiuni pe aceeaşi temă!) Ce viitor (mai) are cartea?
– Sunt, din fericire, destui care încă mai citesc, așa
că truismul e în parte eronat. Eu unul parcurg sute de
pagini lună de lună, însă consider că sunt și alți
împătimiți care au convingerea că, în continuare, cartea
are viitor. Au fost arse biblioteci, au fost date la topit milioane de exemplare, dar cartea a rezistat și cred că o
va face în continuare, pentru că fără știința de carte nu
se poate să edifici o societate. Doar prin cultură rămânem în istorie și cartea are un rol determinant.
– Într-un fel de concluzie mai şugubeaţă, v-aş întreba în încheierea taifasului nostru de cine/ce vă simţiţi
mai apropiat – de galbânul lui conu Basile, de primul
împărat al Chinei, cărora chitaii i-au zis Împăratul Galben, sau de drapelul naţional?
– Aș putea spune că de fiecare câte puțin, dar ar însemna să mint, întrucât, cel puțin în ultimii ani, cel mai
apropiat mă simt de galbenul din aura sfinților din
icoane, pe care le sărut cu sfială, cu speranța că
aceștia, prin viața lor curată și jertfitoare, ca și Maica
Domnului, Mântuitorul Însuși și Sfânta Treime mă vor
călăuzi, fie și în ultimul ceas, pe calea cea bună, lucru
ce-l doresc și cititorilor noștri. Doamne, ajută!
– Vă mulţumesc, stimate domnule Cornel Galben,
vă spun, cum e tradiţia, La mulţi ani! şi vă doresc tot ce
vă doriţi dumneavoastră şi încă ceva pe deasupra!
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Vasile Ghica

„PENTRU MINE EXAMENUL MAJOR
ESTE CEL DIN FAȚA CITITORILOR”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -

– Aţi văzut lumina
zilei (sau a nopţii, nu ştiu
ora naşterii!!) într-o zi
mare – 8 noiembrie –
sărbătoarea Sfinţilor Arhangheli Mihail şi Gavril,
dar într-un an plin de
evenimente dramatice
pentru România (să ne amintim câteva: marile pierderi
teritoriale; instaurarea dictaturii militaro-legionare;
asasinatele comise de legionari; cutremurul devastator
– 7,4 grade pe scara Richter – taman la câteva zile
după venirea dvs. pe lume. Ceva din dramatismul acestei perioade s-o fi imprimat în adn-ul dvs. artistic?
– Da, destinul mi-a hărăzit, la intrarea mea în lume,
o încărcătură teribilă de evenimente. De fapt, sunt născut pe 2 noiembrie, nu pe spectaculosul 8. Pentru că
mortalitatea infantilă făcea ravagii, singurele leacuri fiind
buruienile, exista obiceiul ca înscrierea la Primărie să
se facă ceva mai târziu, ca să nu mâzgălească registrele degeaba.
Apoi, mi-a povestit mama că la marele cutremur din
10 noiembrie era cu mine în brațe, pentru că plângeam,
fără pauză de masă și de somn. A ieșit repede în curte
cu mine. În urma ei, tocul ușii s-a înclinat, dar au ieșit
cu bine și ceilalți.
Despre Diktatul de la Viena am aflat, evident, târziu.
Am avut permanent o admirație deosebită față de Mihail
Manoilescu, chiar înainte de a ști că este tecucean.
Fiind ministru de Externe, a fost trimis la Palatul Belve50

dere să semneze respectivul tratat. Când i s-a pus în
față harta ciopârțită a României, a leșinat. Să vedeți cât
de mică este lumea. Când am ajuns tânăr profesor la
Școala nr. 4 din Tecuci (prima școală de băieți din oraș,
înființată în 1842), am aflat că în maghernița din curte,
unde locuia îngrijitoarea școlii, s-a născut și a copilărit
marele economist și diplomat de mai târziu. Era fiul
învățătorului care într-o duminică de vară s-a dus cu familia (soția și cei trei băieți) să facă baie în apa Bârladului din apropiere. O mică neatenție și dascălul s-a
înecat. Chinul de pe lume. Mihail a făcut o școală de
meserii, dar, până la urmă, a ajuns o personalitate marcantă. Politica i-a scurtat însă viața. A murit la Sighet,
în 1950, la numai 59 de ani. Cu doar 15 ani în urmă,
Guvernul Braziliei a trimis o depeșă de mulțumire românilor. Și-au salvat economia de la faliment, aplicând
Teoria protecționistă a marelui tecucean. Pe noi nu ne
interesează această teorie pentru că nu mai avem ce
să protejăm.
– Am scăpat de-o grijă, cum s-ar zice!
– Cam aşa. Dar să ne întoarcem la întunecata mea
copilărie. Nu aveam nici 4 ani, când Gică, fratele mai
mare (avea 12 ani), a fost lovit de o mașină sovietică
eliberatoare. Eram cu cele trei surori în curte,când l-au
adus părinții cu căruța. Mama își rupea hainele și își
smulgea părul din cap. Mai târziu, am asemuit-o cu celebrul Strigăt al lui Munch, când zeul automobil ne-a
răpit-o și pe Ileana, studentă în ultimul an la Stomatologie. Cobora din tren. A venit un vitezoman, a spulberat
bariera și a strivit-o de scara vagonului. Dar ne-am îndepărtat iar de copilărie. Țin minte că la bunicii paterni
se afla un soi de comandament german. Noi, copiii, ne
făceam de lucru des pe acolo, pentru că ne dădeau ciocolată. Nu după multă vreme au venit și rușii. Ei ne-au
răscolit casa peste tot, până când au găsit butoiul cu
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„Doamne, ce sat
și ce oameni!
Un adevărat Macondo
marquezian!”
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vin. Au tras cu puștile în el și se așezau repede, ca purceii la burta scroafei, până când cădeau beți turtă.
Seara târziu, au scos mobila din casă, au așternut paie
și s-au culcat pe lut, ca sardelele. Abia mai târziu am
aflat de ce femeile dormeau în pod. În Germania au
comis peste două milioane de violuri. Îmi mai amintesc
de preșurile puse noaptea în geamuri, ca să nu ne zărească aviația germană. Eu mă furișam, uneori, pe
prispă și mă uitam fascinat cum bombele spintecau
cerul. Acelea au fost jocurile de artificii ale copilăriei
mele. A venit seceta cumplită din 1946. Ca să nu moară
de foame, vreo două sute de copii au fost duși în Oltenia. A început lupta împotriva chiaburilor. Pe o listă figura și familia noastră. Speriat la culme (eram în clasa
a șasea), am încropit o scrisoare către Gheorghiu-Dej.
Colegul de bancă mi-a rupt, pe furiș, foile din caiet și i
le-a dat vecinului, care era șeful comuniștilor din sat.
Seara, a venit la noi soția acestuia care era învățătoare.
S-a dus cu tata și au discutat în fundul grădinii. Mă
așteptam la ce era mai rău. Eram în pragul sinuciderii.
M-am culcat, fără să mai mănânc. Tata nu mi-a zis
nimic. După câtva timp, am aflat că familia noastră dispăruse de pe lista blestemată. Le-a fost teamă, probabil, că am o relație specială cu șeful statului. Ajuns la
liceu, am fost exmatriculat, pentru că nu plătisem taxa.
Am plecat repede acasă. Tata era concentrat pentru
șase luni la muncă forțată, mama nu avea niciun ban.
Aveau vin și țuică, dar vânzarea era monopol de stat. A
luat o damigeană cu 20 de litri de țuică și am plecat pe
cărarea care trecea prin râpă, ca să nu ne vadă
milițienii. Eu eram firav, nici nu puteam să o mișc. La
ieșirea din râpă, mamei i s-a făcut rău. Se tăvălea de
durere. După câtva vreme și-a revenit. Am parcurs cei
trei kilometri până la gară și am plecat la Bârlad. O femeie, originară din satul nostru, vindea clandestin băuturi alcoolice. Am plătit o parte din taxă și m-au reprimit.
Am ieșit din copilărie speriat, timid și îngândurat precoce.
– Acelea au fost timpurile… Dar spaţiul natal v-a amprentat în vreun fel? Poate ceva din spiritul lui Ştefan
cel Mare şi Sfânt despre care se zice că ar fi ridicat aici
una dintre multele sale biserici şi mănăstiri.
– Mă autocitez spunând că am dus pe tălpi în lume
nostalgia pământului natal. Îl am permanent în suflet.
Cât despre Marele Ștefan, am convingerea că merită
să i se ridice câte un monument în fiecare așezare românească. Regele Carol I spunea la un moment aniversar: „Puteți voi, românii, să vă dați peste cap cât
doriți, dar un alt om de valoarea lui nu veți mai avea nici
peste o mie de ani.”
Între Priponești și sătucul Liești, se afla, pe vremea
copilăriei mele, un schit în paragină, numit Dodănești.
Oamenii spuneau că ar fi vorba despre o ctitorie a lui
Ștefan cel Mare. Negăsind nicio confirmare documentară, am acceptat explicația conform căreia legendele
vechi legau numele voievodului de mai toate ruinele din
Moldova. Recent, un istoric mi-a spus că schitul cu pricina ar fi fost ridicat de spătarul Liescu, în secolul al
XVII-lea. Dacă dvs. aveți alte informații, noi,
priponeștenii, am fi foarte bucuroși să intrăm în posesia
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– Din păcate, n-am! M-am luat şi eu după gura lumii!
Dar ştiţi cum e cu fumul şi cu focul…
– În ceea ce îi privește pe tecuceni, lucrurile sunt
grave. Cronicarul Grigore Ureche spune că Ștefan a supravegheat trei zile și trei nopți, de pe Movila cea mare
a Tecuciului, retragerea turcilor peste Siret, după luptele
de la Vaslui. În 2004, primarul urbei a dispus realizarea
unui bust uriaș (trei tone de bronz), dar, nemaifiind lăsat
să candideze, a aruncat bustul într-un garaj, unde se
odihnește și astăzi. Numai jumătate de oră de s-ar scula
Măritul...
– De ce să-l deranjăm pe Măritul?! Ar fi suficient să
se scoale tecucenii… Fiindcă am ajuns în satul natal,
daţi-mi voie să vă citez: „Din copilărie rămân icoane, nu
amintiri”. Care sunt icoanele ce v-au marcat copilăria?
– O icoană este întregul sat cu priveliștile și cu
minunații oameni din anii copilăriei mele. Nu există zi în
care să nu-mi plimb gândurile pe acolo. Icoane au
rămas, evident, părinții, frații și surorile despre care aș
avea foarte multe de spus. Dar și: bunicul patern (care
mă îndemna mereu să nu trag la lucru prost, idee existentă și în teatrul contemporanului său, marele Cehov);
învățătorul Gh. Filichi (care mi-a deschis ochii spre
frumusețile literaturii), prietenul Neculai (ca să nu mă
despart de el, m-am dus la școală la numai șase ani,
încălcând legile țării); verișorii mei Relica și Ioan Tasie
(care au scris schițe monografice pentru școală și, respectiv, pentru sat), Tanța, prima mea iubire (care a mâncat o chelfăneală de la mama ei, întrucât, călcând rufe,
a ars o bluză, uitându-se la poza mea de alături); lăutarii
din Toflea (de care nu mă despărțeam nicio clipă la
nunți și hore); preotul Pricopescu (autentic tenor de
operă și orator din stirpea spirituală a marelui N. Iorga);
unchiul Răscol, șef de abator care, în timpul prohibiției
ceaușiste, transporta carne pentru nunți și alte paranghelii în sicrie), unchiul Miluță (care ofta la necaz: „Viața
asta seamănă cu părul din anus: e scurtă și plină de
rahat” sau „Când e să ai ghinion și făcând dragoste, dai
de un cui”. (Aici ar merge pe șleau? n.a.) Doamne, ce
sat și ce oameni! Un adevărat Macondo marquezian!
– O copilărie gen „la cireşe” ori „pupăza din tei”?
– Încercări de tot felul am avut destule. Pe la patru
ani, am spart, din neatenție, o cană foarte frumoasă din
porțelan. Am vrut să mă sinucid. Am alergat la closet,
dar orificiul era prea mic. La ghizdele fântânii nu ajungeam. În timp ce căutam disperat altă soluție, o soră
mai mare a alertat-o pe mama. Cam tot atunci, băiatul
unui vecin a găsit o grenadă. S-a urcat pe gard și a
bătut în ea cu o piatră. O schijă mi-a șters puțin obrazul
și s-a înfipt adânc într-un copac.
„România postcomunistă seamănă cu
un azil psihiatric condus de pacienții lui”

– Sunteţi „coleg” cu nume celebre din două sfere de
activitate – politică şi artistică: de la Regele Mihai la de
Gaulle şi Indira Gandhi, ori de la Corneliu Baba la Picasso, Rodin, Camus, Dostoievski, Richard Burton ş.a.
Să nu uit a preciza: colegi de… zodie! Din galeria as51

trală a Scorpionului domnia voastră ilustraţi latura artistică. Nu v-a tras aţa (cum se zice) spre politică?
– Referitor la tentațiile politice, permiteți-mi să mă
reîntorc la copilărie. Într-o seară, tata a venit de la
câmp, ca de obicei, foarte obosit. Fiindcă mămăliga nu
era gata, a luat în mână ziarul „Scânteia”. A citit puțin,
l-a scuipat zdravăn, l-a mototolit și l-a băgat în sobă. A
fost prima polemică politică la care am asistat și care
m-a marcat toată viața. Cu mintea mea de atunci și cu
cea coaptă de mai târziu, am înțeles că pe semeni, dar
mai ales pe politicieni, trebuie să-i judeci numai după
fapte. De aceea, nici Gheorghiu-Dej în 1964, nici
Ceaușescu în 1968 nu au putut să mă convingă că socialismul poate fi reformat ca lumea. De politică am încercat să mă țin departe, amintindu-mi sfatul bunicului:
„Să te ferești de politică și de sifilis”. Dar în comunism,
dacă te fereai mai tare, erai considerat dușman. Așa că
am fost și eu unul dintre cei patru milioane de membri.
Am trăit acea epocă zăludă, de la un capăt la altul, cu
speranța că voi apuca să trăiesc, măcar câteva luni,
într-un stat cu adevărat democratic. Au trecut aproape
31 de ani și sunt total dezamăgit și revoltat. S-a distrus
economia, trăim din împrumuturi, 4-5 milioane de oameni și-au luat lumea în cap, aproape toate resursele
naturale sunt concesionate străinilor, am cedat teritorii
în timp de pace, am făcut harcea-parcea educația, cultura, sănătatea etc. Se practică un clientelism grețos,
uitându-se că, în perioadele grele, numai meritocrația
ne-a salvat. Nu mai vorbesc despre politică, pentru că
mă tem să nu visez urât la noapte. Vă citez totuşi o zicere lămuritoare: „România postcomunistă seamănă cu
un azil psihiatric condus de pacienții lui”.
„Un epigramist local”

– Că tot vorbim de zodie, se ştie că scorpionul nu se
poate abţine (vezi povestioara cu broasca) şi că înţepătura lui e plină de venin. Să fi fost datul astral decisiv
în predilecţia dumneavoastră pentru aforism (deşi epigrama ar fi fost şi mai adecvată)?
– După ce mi-am luat rămas-bun de la celelalte specii literare, mă oprisem la epigramă. Am frecventat, cu
intermitențe, Clubul „Cincinat Pavelescu” din București,
am făcut un recital, la Tecuci, cu renumiții Mircea Trifu,
Al. Clenciu, N. Ghițescu, Constant Petrescu ş.a. Mi-au
apărut grupaje de epigrame în câteva antologii ale Clubului. Recenzându-le în revista „România literară”,
Șerban Cioculescu a reprodus aproape toate textele
mele. Dar, din întâmplare, am citit un articol, unde cronicarul unei manifestări făcea precizarea că a participat
și un „epigramist local”. Sintagma aceasta m-a tulburat.
Da, mi-am zis, această specie nu-ți oferă posibilitatea
să te desfășori tematic. Apoi, trebuie să înțepi. Pe cine?
Atunci nu puteai să-i critici decât pe frizeri, ospătari. Da,
a strălucit Păstorel, dar a ajuns la zdup. Nu am mai scris
epigrame, dar citesc volumele care apar. Un membru
al acestei secte îmi spunea că e cel mai tare, pentru că
a publicat 6580 de epigrame. Da, domnule, i-am zis, l-ai
făcut zob pe Cincinat! El nu a scris decât vreo sută.
După ce mi-au căzut în mână aforismele lui Stanislav
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J. Leç, nu am mai scris nicio epigramă.
– Vai, domnule Vasile Ghica, chiar nu ştiţi că, mai
nou, cantitatea este confundată cu valoarea!? Mă mir
şi eu…
„Pentru că noțiunilor de libertate și democrație
nu li s-a alăturat și cea de responsabilitate,
s-a ales praful de toate”

– Fără a vă implica făţiş în politică, sunteţi atent la
realităţile (dramatice, dureroase) ale perioadei pe care
o trăim. Scriaţi recent: „Miturile sunt cariatide ale identităţii noastre.” Nu vi se pare că se cam clatină cariatidele astea? Sau, mai rău, că dăm identitatea „pe
mărgele colorate” („Identitatea noastră națională ne-am
croșetat-o prin eforturi lungi și grele. Și o dăm acum pe
mărgele colorate.”)?
– Da, se clatină rău de tot. Permiteți-mi, vă rog, să
dezvolt ideile exprimate mai sus. După 1989, românii
sunt ca niște copii de clasa I, lăsați ore în șir
nesupravegheați în clasă. Pentru că noțiunilor de libertate și democrație nu li s-a alăturat și cea de responsabilitate, s-a ales praful de toate. După evaluările acelor
timpuri, școala românească interbelică se afla pe locul
secund în Europa, după Franța. Aceasta, fiindcă, la rugămintea Regelui Carol I, savantul Spiru Haret a fost
lăsat la conducerea Învățământului 12 ani. La
performanțele dobândite, s-au adăugat, ceva mai târziu,
contribuțiile altui mare om al școlii, Simion Mehedinți.
Așa au fost posibile performanțele din interbelic. Ce am
făcut noi acum? În cei 31 de ani, au fost schimbați 29 de
miniștri, aproape toți promovați pentru meritele înregistrate în campaniile electorale. Punctăm câteva eșecuri
răsunătoare. S-au înființat universități particulare cu
ușurința cu care se deschid covrigăriile și chioșcurile
alimentare. Cifrele de școlarizare la învățământul superior (de stat, particular, la zi și la distanță) au fost atât
de mult umflate, încât unii profesori aveau chiar câte
cinci norme. În aceste condiții, nu se puteau susține
examene, ci doar teste grilă, în 15 minute fiecare. Avem,
evident, elevi și studenți foarte buni, dar ei se pregătesc
să plece pe alte meridiane. După cum se știe, în ultimii
ani, au părăsit România peste 40.000 de medici. Am
ajuns ca noi, cea mai săracă țară din UE, să
subvenționăm învățământul din zonele bogate. Iată cum
dreptul de a te stabili în orice țară UE a devenit furt de
inteligență. Am intrat în această uniune să progresăm
ori să ne transformăm într-o țară bananieră? Avem legi
proaste, dar ne lipsesc și negociatorii de elită care să
susțină cauza națională. Se știe, de când lumea, că ierarhizarea oamenilor, dar și cea a țărilor, este arbitrată
de cultură. Ne întrebăm de ce fonduri a beneficiat Cultura noastră în aceste trei decenii de democrație? Câte
sute de clădiri de patrimoniu sunt în paragină? Ce s-a
ales de mândra noastră literatură? Cum să treci de la
16 edituri la 5000, aproape toate fără redactori de carte
şi fără corectori, adevărate societăți comerciale cu beneficii enorme? Da, oamenii de cultură au drepturi depline. Pot să spună orice, că tot nu-i ascultă nimeni.
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După lupte seculare, au dobândit dreptul de a vorbi...
în pustiu. Câtă cultură propagă cele circa 200 de canale
tv? Ce misiuni au ele? Să facă vedete din fetele aduse
de pe centură și din diverși schizofrenici promovați cu
surle și tobe? În folosul cui a fost făcută Legea CNA?
Nu pot fi obligate televiziunile să aibă emisiuni culturale? Dar în Franța, Germania, Anglia ş.a. cum este posibil? Cum să nu amețești un popor îndopându-l numai
cu telenovele, special făcute pentru popoare subdezvoltate, cu divertisment vulgar și cu emisiuni politice cu
niște indivizi agramați și permanent înveninați? Un scriitor nu poate să apară la televizor,decât dacă este bătut
de soacră sau violează o bătrână.
– Şi-atunci, vă întreb cu vorbele dvs.: „Este foarte
greu să fii constructor, într-o epocă a demolărilor”?
– Este cumplit! Să ne amintim de jaful retrocedărilor,
când notari și avocați români i-au incitat pe urmașii grofilor să solicite altă despăgubire (prima a fost realizată,
în anii 1921-23, de o comisie coordonată de N. Titulescu). Chitanțele doveditoare există în arhiva Băncii
Naționale, dar nimeni nu s-a sinchisit să le caute. În
rest, se știe, aproape toată industria a fost dată la fier
vechi. Dintre puținele excepții amintim Uzinele Mioveni.
Un director inteligent le-a salvat și astăzi lucrează acolo
12.000 de muncitori. Așa trebuia făcut peste tot. Au dispărut 300 de vapoare și nu a fost găsit niciun vinovat.
– Dacă ne amintim, ba chiar s-a spus că României i
s-a făcut un bine că a scăpat de ele…
– Aşa e! Cum poate fi etichetată o țară care nu a absorbit decât 27% din sumele oferite de UE și care
adună abia 37% din impozitele aferente? Apoi, când
cumperi un covrig, primești bon; când lași prin unele cabinete medicale 3000-4000 de euro, nu primești nimic.
Peste tot licitații trucate, angajări pe baza unor examene
formale, date după șase luni de la instalarea pe post.
Există salarii de la buget de sute de mii lei, în timp ce
două milioane de români trăiesc din pensii de sub
1000 lei. Dintre necăjiții de astăzi, numai cei care ajung
la pușcărie beneficiază de trei mese pe zi, apă caldă
etc. Jumătate din furturile de lemn au fost făcute cu acte
legale. România de astăzi seamănă cu trupul unei căprioare răpuse de care trag hienele din toate părțile.
Dintre facturile pe care le plătim lunar, numai una este
trimisă de o firmă românească: cea de la asociația de
locatari. În rest, Dumnezeu cu mila! Nici apa minerală
nu am fost în stare să o îmbuteliem și să o vindem noi.
Ce să mai zicem despre concubinajul grețos dintre
polițiști, politicieni și interlopi sau de protocoalele staliniste dintre Justiție și SRI? Mai există vreo țară, în afară
de România, în care să nu se facă un exigent control al
averilor? Populează străzile sute de mii de locuitori care
nu au muncit nici o zi, dar au vile, mașini luxoase și nu
plătesc taxe și impozite?Țara lui Papură Vodă! Cred cu
tărie că toate imbecilitățile și neroziile petrecute în postcomunist au o cauză comună: nesocotirea sentimentului patriotic. În Primul Război Mondial, câteva mii de
cercetași din Muntenia și Oltenia au trecut cu riscuri majore linia frontului și au venit la Tecuci, pe linia de
rezistență disperată, în timpul luptelor de la Mărășești,
ca să dea o mână de ajutor. Mulți dintre ei au murit de
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gloanțe, de tifos, de foame. Soldații români din armata
austro-ungară dezertau, ca să nu lupte împotriva fraților
din regat. Cei capturați erau spânzurați imediat. Iar în
iarna anului 2017, sute de mii de tineri de-ai noștri strigau împotriva României și în favoarea unor firme străine mincinoase. Aici s-a ajuns. Vinovați sunt și cei
cca 60-65% dintre români care nu se duc la vot, lăsându-i pe mafioți să-și facă jocul.
– Ce s-a petrecut cu poporul acesta străvechi de aţi
ajuns a constata (şi de a ne incita şi pe noi la reflecţie)
că „Nu ne mai recunoaştem. Ni s-au golănit ochii, ni s-a
birjărit limba.”?
– Una dintre cele mai grave nenorociri care ne-a lovit
după 1989 a fost stricarea limbii. Mai este limba noastră
„o comoară în adâncuri înfundată?” Auzim peste tot o
limbă păsărească, burdușită cu tot soiul de barbarisme
englezești, turcești, țigănești etc. O biată limbă maltratată în școli, universități, Parlament, Guvern, massmedia, pe stradă etc. Se răsucesc în morminte
cronicarii, marii scriitori, dascălii și bietul Ienăchiță Văcărescu, autorul tulburătorului testament: „Urmașilor
mei Văcărești/ las vouă moștenire/ creșterea limbii
românești/ și-a patriei cinstire/.”
„Răul s-a malignizat aproape total”

– Personal, cred că cel mai mare flagel al perioadei
pe care o trăim este propagarea urii. Aforistic, ziceţi că
„aproape toţi suntem vinovaţi de prosperitatea urii”.
Cum a ajuns aici un neam recunoscut pentru toleranţa
lui? Dar, mai ales, ce-i de făcut – dacă se mai poate
face ceva?
– Înainte de 1989, eram aproape toți uniți și porniți
împotriva comunismului. După ce am intrat în noua
democrație originală, fiecare om a pus ochii pe un partid. Și, indiferent de câte tâmpenii au fost capabili respectivii politicieni, i-au creditat necondiționat și cu
patimă până astăzi. Simpatiile politice au dezbinat familii, prietenii vechi, rude etc. Iar politicienii și-au râs
mulțumiți în barbă, au dat mâna, deseori, pe sub masă,
cu adversarii, s-au îmbogățit într-un ritm neîntâlnit la
alte popoare. Ce este de făcut acum? Greu de spus
dacă se mai poate repara ceva. Și lui Vlad Țepeș i-ar fi
peste mână, fiindcă răul s-a malignizat aproape total.
Legislația este cumplită, stufoasă, incoerentă. Ne-ar
putea veni în ajutor Napoleon I. El și-a ales o mână de
experți și, din 30.000 de legi, a făcut doar nouă. Și în
toate universitățile lumii se studiază Codul juridic al lui.
Ne-ar trebui și nouă un guvern și un parlament de sacrificiu. Să taie în carne vie, să elimine toate privilegiile,
să interzică deșănțatul clientelism. În Anglia, când se
schimbă puterea, își pierd funcțiile doar 142 de oameni.
Ceilalți sunt specialiști. Noi schimbăm și femeile de serviciu. De ce avem 500 de parlamentari, atâta timp cât
deciziile politice le iau doar câțiva inși? Clientelismul înseamnă să pui pe brancardier să opereze pe creier. Iar
când îi dai o funcție politică e și mai rău. De ce uităm
că în situațiile grele numai meritrocația ne-a salvat? Am
citit despre minunea petrecută în Singapore. În doi ani,
dintr-un haos cumplit, s-a ajuns la cea mai sigură țară
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din zonă și apoi la o economie ultraperformantă. Ura
dintre politicienii de orientare diferită a ajuns, prin anexarea unei părți a justiției, la situații de neimaginat. Sunt
în stare să-și trimită după gratii adversarii numai pentru
faptul că și-au uitat batista acasă.
„La maturitate, a renăscut țăranul din mine”

– Să revenim la lucruri mai plăcute! Ca, de pildă, la
nuci (tot e sezonul lor). În ce punct se întâlnesc nucile
cu literatura?
– Una dintre legături este aceea că eu scriu, să
zicem, literatură și mă relaxez ocupându-mă, uneori, de
o mică livadă de nuci (40 de pomi). Și mai este ceva.
Acum 40 de ani am citit undeva că nucile și alunele sunt
alimente complete. Și de atunci le-am introdus într-o
rețetă, adusă de pe malurile Tamisei, pe bază de grâu
(din sac) fiert, hrișcă (sau orez), miere de albine,
merișor. Și îmi este bine peste tot. Mai am și în spatele
blocului o minusculă grădină (un bețiv mi-a spus că am
probleme psihice, pentru că mă ocup de bălării) unde
am: struguri fără semințe, mure fără ghimpi, goji. agrișe,
zmeură altoită, coacăze, alune, trandafiri, zambile, lăcrămioare, clopoței. În fiecare dimineață fac 4-5 km
marș forțat. Uneori, ajung mai repede acasă, pentru că
mă aleargă câinii comunitari. În copilărie și la tinerețe
am muncit atât de mult, încât ajunsesem să urăsc
munca în agricultură. Ajuns la maturitate, a renăscut
țăranul din mine și mă bucur foarte mult când văd cum
răsare și crește din pământ ceva pus de mâna mea. Le
ud, le stropesc, le pigulesc, le mângâi. Nici nu știu cum
trece timpul. Aș sta acolo multă vreme, dar mă sună
soția să mă întrebe dacă am de gând să dorm acolo.
Cu nucii, legăturile mele sunt mai profunde. Nu știu
dacă aforismele mele se vor mai auzi cândva pe undeva, dar nucii vor produce 400-450 de ani. Lucian
Blaga visa o contopire cu pământul, care va străluci
(deci și el) ca o stea. Eu mă agăț de nuci, ca un copil
de poala mumii, cum zice poetul. Poate că unii dintre
cei care se vor înfrupta din rodul lor vor zice: Dumnezeu
să-l odihnească pe cel care i-a plantat! Și ar fi destulă
răsplată.
„Când e vorba de receptarea artei,
omul trebuie sensibilizat, însetat”

– Porniţi de la o constatare ce vă afectează direct
(„Când am început să scriu şi eu ceva mai bine, constat
că nu mai citeşte nimeni nimic.”) pentru a atinge grava
problemă a crizei lecturii: „Nu este suficient ca un popor
să aibă scriitori. Ar mai trebui să-i şi citească, din când
în când.” E limpede faptul că se citeşte mult mai puţin
decât se scrie, că este preferată tableta cărţii pe hârtie… Să vă întreb despre cauze sau despre viitorul cărţii
(„În curând vom locui pe o planetă nedusă la biserică.
Şi nici la bibliotecă.”)?
– Prin 1990, criza lecturii a izbucnit cam peste tot
mapamondul. Însă cele mai multe popoare s-au dezmeticit repede și au găsit soluții de redresare. M-a interesat acest fenomen, am studiat experiențele mai
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multor țări. Am scris, nu mai intrăm acum în prea multe
detalii. Important e că peste tot se întreprind proceduri
variate și eficiente. Noi am ridicat cota analfabetismului
funcțional la aproape 50%. Conducerea Uniunii Scriitorilor inițiase acum 10-15 ani niște lecturi publice, dar a
renunțat foarte repede la ele. Speranțele cele mai mari
trebuie să vină de la școli, dar nu se întrevede niciun
pericol în această direcție. Profesorii privesc acest
necaz ca o fatalitate și au depus armele. Păcat! Primii
mei elevi locuiau într-un sat unde interesul pentru
învățătură era foarte scăzut. Părinții lor munceau foarte
mult pentru câștiguri imediate. Foloseau, evident, și copiii de școală. Am văzut odată un grup de copii tolăniți
pe iarbă în curtea școlii. Le-am aruncat o minge. Au refuzat-o. M-am speriat. Este ceva îngrozitor ca un copil
să nu-și dorească mingea. Dar ei erau rupți de muncă.
Am început cursurile, după o practică agricolă de două
luni. Era primul meu an de învățământ. Le-am oferit câteva lecturi alese, pe fond muzical, cu lumânări aprinse.
I-am câștigat total. După 50 de ani, am angajat un
meșter să-mi zugrăvească apartamentul. S-a uitat mirat
la mine. Nu-l mai cunoșteam. Mi-a recitat impecabil Cetatea Neamțului de G. Coșbuc. O știa de atunci. Când
e vorba de receptarea artei, omul trebuie sensibilizat,
însetat. Să vă relatez o întâmplare uluitoare. Se inaugura Teatrul de vară din Tecuci. Intrarea liberă, public
de strânsură, în special copii tuciurii, îndopați cu manele. În program figura și un foarte îndrăgit interpret de
canțonete. După prima și a doua melodie, fluierături
prelungite. După a treia, liniște, iar la sfârșitul recitalului
ropote de aplauze. Orice comentariu este de prisos.
Trebuie să insistăm toți: școala, familia, mass-media,
instituțiile de cultură. Materie primă avem. Este nevoie
de pasiune și perseverență. Am gândit structura Festivalului Internațional al Aforismului de la Tecuci, încă de
la prima ediție (acum suntem la a patra), având ca
obiectiv principal atragerea elevilor spre lectură. Cei
50-60 de scriitori veniți din diferite orașe și meridiane
au mers, în prima zi, în diferite școli unde elevii,
îndrumați de profesori, au vorbit despre aforisme: le-au
selectat, le-au grupat, le-au comentat, au realizat desene după ele. Extaziat de creativitatea lor, scriitorul libanez Naji Naaman, Președintele de Onoare al
Festivalului, a scos o cărţulie cu textele și desenele copiilor, în condiții grafice deosebite, în șase limbi,
3000 de exemplare și a difuzat-o în multe țări. Deci se
poate.
„Adevăratele premii sunt cele zămislite de timp”

– Facem ce facem şi ajungem la chestiuni grave,
cum ar fi premiile literare şi acordarea lor. „După festivitatea de premiere, unii scriitori trebuie să spună mulţumesc; alţii – bogdaproste.” Chiar aşa?
– Nu se putea să nu caricaturizăm și acest capitol al
culturii: instituția premiilor. Este o inflație exagerată care
accentuează confuzia valorilor. La sfârșitul clasei a II-a,
o nepoțică a luat premiu. Ca să o necăjesc puțin, am
întrebat-o dacă au primit distincție toți colegii. Mi-a răspuns foarte mirată că doi au rămas fără diplome și cărți.
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Ca să aibă greutate, premiile trebuie să fie cât mai
puține și să fie acordate de jurii competente, exigente
și obiective. Altfel, răspândim iluzii deșarte. Sunt profund emoționat și încântat când văd cum cei din conducerea Uniunii (și a revistei fanion) așteaptă disciplinați
la rând să-și ridice, prin rotație, premiile acordate de colegii lor. Domniile lor uită că adevăratele premii sunt cele
zămislite de timp. Scuze, mă autocitez, cu neobrăzare:
Un singur poet român nu a primit niciun premiu în viața
lui. Se numește M. Eminescu.
– Apropo de actul critic: „Unii critici de artă scriu despre confraţii lor cu voluptatea celor care zgârie limuzinele de lux din parcare.” De câte ori v-a fost zgâriată
maşina?
– Criticii literari exigenți nu se bucură de popularitate, dar sunt necesari. În calitatea lor de cititori
profesioniști îi ajută pe lectorii obișnuiți să depisteze și
să decodeze creațiile valoroase. Ei sunt ca hienele care
curăță terenul de mortăciuni. Personal, am avut parte
de aprecieri suspect de laudative, venite din țară, dar și
din afară. Nu-i cunosc personal pe autorii lor, deci nu
pot fi suspectați decât de o politețe excesivă. Un singur
critic important m-a luat în seamă și mi-a făcut câteva
observații pertinente care mi-au prins bine. Altele mi-au
provocat nedumeriri. În aforism, spune domnia lui, nu
trebuie să existe cuvinte cu sens figurat. De ce?
Am scris cândva un grupaj de poezele pe care le-am
trimis, cu pseudonim, la Poșta redacției de la „România
literară” și de la „Convorbiri literare”. În ambele locuri mi
s-a cerut poza, ca să fie publicate. Când a dat de ele,
criticul amintit a spus că sunt catastrofale. Nu poți să
faci nimic în gustul omului. Dumnealui a scris și o istorie
literară din care lipsesc: D.R. Popescu, Ileana Vulpescu,
Octavian Paler ş.a.,dar nu și-a uitat anonimii colegi de
prin revistele de pe unde a lucrat.
Pentru mine examenul major este cel din fața cititorilor. Suport greu eticheta de scriitor. Mă simt, uneori,
ca omul care trăgea, pe vremuri, cortina în sălile de
spectacole din provincie. Și el era pe scenă lângă
interpreți, dar aveau misiuni diferite. Despre zicerile
mele accept să se spună orice, dar sufăr când cei din
conducerea USR și unii dintre redactorii-șefi ai revistelor arondate afirmă că aforismul românesc contemporan nu există. Cum vine treaba asta? Poate fi
culpabilizată o specie literară? S-a mai întâmplat așa
ceva pe undeva în lume? Sunt și eu Stan Pățitul. După
ce m-a amânat câțiva ani, o editură mi-a comunicat că
dumnealor nu publică aforisme ale autorilor în viață. O
altă editură avea un anunț la intrare: Nu publicăm aforisme. După ce a aflat scopul vizitei mele, redactorulșef al unei mari edituri a chemat un gardian să mă ajute
să cobor scările. M-am dus cu un pachet de cărți apărute în Franța la librăria unei mari edituri. Nu mi le-a primit. Mulți dintre acei care fac alergii când aud de
această creație nu știu că numai în ultimii zece ani au
apărut, peste hotare, foarte serioase antologii ale aforismului românesc realizate de străini. Este vorba despre Italia și Serbia. Alți autori au publicat în multe țări și
au primit premii prestigioase. Aforistul și dramaturgul
Valeriu Butulescu a fost tradus în 55 de țări.
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– Sunteţi la vârsta bilanţului. Scriaţi recent aşa:
„Dumnezeu nu mi-a dat niciodată cât i-am cerut. Mi-a
dat însă altceva cu vârf și îndesat.” Ce ar mai trebui pe
deasupra (cireaşa de pe tort, cum ar veni!)?
– E bine ca omul, pe lângă celelalte daruri și haruri,
să aibă și un dram de noroc. Se tot spune că cei care
s-au scufundat cu Titanicul erau sănătoși, bogați, dar
le-a lipsit norocul. Eu scriam aforisme și mă publica un
ziar din Galați. Am mai spus acest lucru, dar a fost evenimentul care mi-a schimbat destinul. A venit la Tecuci,
în vara anului 1983, poetul Adrian Păunescu cu faimosul lui Cenaclu Flacăra. Peste tot le cerea gazdelor să-i
pună pe masă câte ceva din creațiile băștinașilor. A ales
cele două pagini ale mele, mi-a făcut rubrică săptămânală în revista lui, care avea un tiraj de 600.000 de
exemplare. De acolo le lua I. Ghițulescu și le citea
dimineața la Radio, iar legendarul Paul Grigoriu le comenta, pe unele dintre ele. Toate acestea au făcut ca
tirajul primei mele cărți, Surâsuri migdalate, să fie de
100.000 de volume. S-au mai petrecut și alte minuni,
unele mai gogonate, dar mă opresc aici. Pentru că
uneori au contat întâmplarea, norocul, nu meritele mele.
– „Aforismul ar trebui să fie statuia unui gând.” Cât
de greu se şlefuieşte o astfel de statuie, domnule Vasile
Ghica?
– Nu dau sfaturi, nu cred în rețete infailibile, generatoare de succes garantat. Știu că perseverența și încrâncenarea la masa de scris sunt esențialele mele
calități. Și de ani buni autocenzura. Scriu ceva și revin
de zeci de ori asupra textelor, înainte de a le încredința
tiparului. Deși scriu aproape zilnic, la sfârșitul anului nu
rețin mai mult de 4-5 pagini.
– Ce trebuie să aibă în plus un scriitor de aforisme
faţă de unul de proză/poezie?
– Poeții și prozatorii valoroși au destule calități. Unii
se mișcă foarte bine și pe terenul aforismului. Alții nu
reușesc să-și esențializeze gândurile. În aforism se
simte imediat dacă există un cuvânt în plus sau în
minus ori dacă topica nu accentuează corect mesajul.
Ideal este să fie și puțin umor. Să nu uităm dramul de
inefabil, pe care, dacă încerci să-l decodezi, îl strici.
– Dar stropul, picătura de maliţiozitate din multe dintre aforismele domniei voastre are vreo legătură cu un
produs culinar mai acrişor? Să vă amintesc: În Moldova,
la Tecuci, / faci borş, nene, nu te-ncurci!
– Tecuciul este prezent în multe ziceri simpatice! Să
vă spun şi eu una: – Un’ te duci/ – La Tecuci./ – Ce să
faci?/ – Cozonaci! Iar distinsul poet ieșean Mihai Ursachi și-a concentrat filosofia puținului în enunțul: Un
om din Tecuci avea un motor, dar nu i-a folosit la nimic.
În schimb, unii pezevenchi de prin televiziuni, crezând
că au umor, aruncă vorbele: Parc-ai fi de le Tecuci!
– În fine, închei, nu înainte de a vă mulţumi pentru
amabilitatea acestui taifas cu accente dramatice, exprimându-mi totodată speranţa că nu v-aţi simţit ca în
avion! Pentru ca cititorii noştri să înţeleagă despre ce
vorbesc, vă citez: „În redacţiile unor reviste literare e ca
în avion. Unul conduce, iar celorlalţi le este greaţă.”
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Dumitru Popescu

„M-AU SEDUS ÎNTOTDEAUNA
FANTASMELE…”
- Interviu de Ilie Rad -
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Liviu Leonte (Cronica), Dumitru Micu (Contemporanul), Cornel Ungureanu (Orizont), Narcis Zărnescu
(Săptămâna), Ion Buzera (Ramuri), iar în anul următor,
1989, Irina Petraş (Steaua) şi Ion Simuţ (Familia).
Gh. Glodeanu spunea că romanul este „un exerciţiu de
virtuozitate în sferele analizei psihologice”, iar Ioan Holban scria: „Roman de dragoste în aparenţă, jurnal de
creaţie în fond, Cenuşa din ornic este una dintre cărţile
remarcabile ale actualităţii noastre literare”. Urmăreaţi
aceste cronici cu interes, le mulţumeaţi autorilor?
– Le urmăream, firește. De felul meu sunt chiar avid
să ascult opiniile criticilor, în primul rând, dar și ale cititorilor de rând. Eram cam nemulțumit de faptul că cei
mai mulți se fereau, parcă dinadins, să răscolească mai
în adâncime, în subsolul semnificativ al cărților. Cel mai
evident a fost, în acest sens, când s-a comentat Pumnul
și Palma, cercetat doar în stratul de deasupra, „salvându-se” fondul criticii socialismului real, a
administrației dictatoriale. Așa s-a întâmplat și cu Muzeul de ceară, „salvat” de mesajul său privitor la mentalitatea și conduita burgheză, instalate într-o anumită
pătură socială. Și așa mai departe…
– Romanul Cenuşa din ornic (ce titlu sugestiv!)
este considerat, ca şi Vitralii incolore, un roman de
dragoste. Distanţarea de universul politico-ideologic
este şi mai mare aici, decât în Vitralii incolore. Eraţi
rector la Academie, trăiaţi totuşi, oficial, în sfera politică
şi ideologică a momentului. Cum aţi reuşit să vă rupeţi
total de această lume, să vă diversificaţi registrul tematic şi procedeele narative?
– Nu cred că e vorba de o rupere totală „de această
lume”. Doar din ea continuam să-mi extrag temele
romanești. Cine e protagonistul din Cenușa din ornic?
O femeie (poate faptul că am ales o ființă de celălalt sex
să fi tulburat puțin apele, să fi atenuat caracterul personajului de exponent al așa-zisei nomenclaturi), o femeie, așadar, care a răzbătut prin viață și a ajuns în
PRO

– Stimate domnule
Dumitru Popescu, urmărind anii de apariţie a
romanelor Dvs. înainte
de 1989, se poate constata că etapa petrecută
ca rector la Academia
de Studii Social-Politice
a fost cea mai rodnică
pentru Dvs., sub aspectul creaţiei literare. Cam
tot la doi ani, în medie,
aţi publicat un roman.
Cum aţi reuşit? Era programul oficial mai lejer?
– Câștigul cel mai
mare, obținut prin mutarea mea la Academia de Studii
Social-Politice, consta în deconectarea cerebralității și
emotivității mele de la „universul politic” al C.C.-ului, de
la rutiniera muncă de birou, de la fierberea pragmatică
în mărunte „imperative” zilnice. A survenit o eliberare a
minții din dependența față de cazanul autorității și o
descătușare a aparatului psihic și senzorial. Adică exact
ce-mi trebuia pentru un mediu favorabil creației literare.
În plus, am dobândit mai mult timp disponibil pentru
scrisul meu. Am putut să-mi organizez altfel programul
zilnic și, poate cel mai important, am scăpat de
obligația, atât de grevantă, de a-i redacta lui Nicolae
Ceaușescu principalele „ieșiri în public”. Cât am lucrat
la Academie, am scris două din cele trei volume ale romanului Pumnul și Palma, precum și Muzeul de ceară,
Vitralii incolore și Cenușa din ornic.
– Romanul Cenuşa din ornic (1988), ultimul Dvs.
roman publicat în comunism, a fost bine primit de critica
literară. Au scris despre el, în anul apariţiei, Ion Bălu
(România literară), Gh. Glodeanu (Tribuna), Romul
Munteanu (Flacăra) Ioan Holban (România literară),
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rândul factorilor de conducere din economie. Deci, cineva din clasa socială pe care o analizasem și până
atunci. E adevărat, la atenuarea semnalului politic a
contribuit și faptul că principalul conflict în care e implicată în roman „eroina” este unul amoros. Respectiv etalarea ei în manifestarea temperamentală și
psiho-somatică și care determină, imprevizibil, spargerea măștii publice construite cu atâta migală.
– Deşi reflexele sociale sunt destul de rare în roman,
cum spuneam, există totuşi unele semne disparate (demolarea cartierelor mărginaşe, raţionalizarea alimentelor – un pensionar îşi vinde raţia de ulei pe o lună –,
străzi desfundate şi întunecate), care datează un timp
şi un spaţiu.
Dar iată o pagină antologică, menită să evidenţieze
diferenţele dintre clasa conducătoare, dintre elite, şi masele populare. Iată ce spune Magda: „Da, tu [Cristian
Răceanu, n.I.R.] aparţinuseşi unui «voi» şi eu unui
«noi» – acestea fiind nu grupuri, ci lumi diferite. «Voi»
eraţi elita înfumurată, ruptă de truditorii de rând, petrecându-şi viaţa nu într-un «turn de fildeş», ci în săli de
concert şi apoi în saloane, cu haine de seară, vorbind
din vârful buzelor, pufăind neologisme, dispreţuind ce
nu era artă, flirtând şi, apoi, suferind de spleen, de angoasă. «Noi» eram locatarii din cămăruţele apartamentelor «în comun», nevăruite de două decenii, în cel mai
bun caz ai unor garsoniere de bloc, «noi» eram tinere
la dispoziţia oricărui ştăbuleţ, măritate cum dăduse
dumnezeu, cum se nimerise, pentru că n-avuseseră de
unde să aleagă, unele chiar cu câte un stricat, altele fugite de la un stricat şi rămase de izbelişte, în pragul altor
prostii, altor împerecheri la voia întâmplării. «Noi» ne
sculam în întuneric şi în frig, ne încălzeam laptele şi dădeam buzna în tramvaiele râncede, supraaglomerate,
care ne vărsau la porţile întreprinderilor şi instituţiilor,
unde nimeni nu ne făcea complimente, şi unde trăgeam
pentru o mie cinci sute de lei pe lună, până ne ieşeau
ochii din cap. «Noi» n-aveam cu ce să fim seducătoare,
nu dispuneam de toalete, nu ne coafam la «Athénée
Palace», ne tăiam singure unghiile cu foarfeca, din
carne, eram slăbănoage, ciolănoase şi trudite, om fi
avut şi noi şarmul nostru, dar el era inobservabil pentru
intelectuali obişnuiţi cu capete de păpuşi, iar când se
întâmpla să ne întâlnim cu fostul iubit ajuns «inginer al
sufletelor omeneşti», cum se spunea pe atunci, acesta
privea prin noi ca prin sticlă şi îşi lua adio, întinzându-ne
două degete.”
Vă rugăm să comentaţi această pagină antologică,
una dintre puţinele secvenţe sociale din roman, accentul căzând pe introspecţia psihologică!
– Una din „puținele” pagini sociale, dar suficiente,
cred, pentru a-i situa pe cei doi în contextele umane,
unde s-au integrat. Iese în evidență aici aversiunea de
clasă a femeii, mocnind în profunzime. Se vede cum a
promovat, prin privațiuni și îndârjită perseverență, o fată
obișnuită, ambițioasă și dârză, și cum a evoluat, în elită,
un bărbat înzestrat de la natură, dar pe care ea, într-un
acces de ură inconștientă, îl asimilează cu paraziții soSAECULUM 7-8/2020
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ciali, cu odiosul „inginer al sufletelor omenești”.
– Romanul iubirii dintre dirijorul şi compozitorul Cristian Răceanu şi Magdalena (directoare adjunctă la o întreprindere de comerţ exterior) este alcătuit exclusiv din
scrisorile pe care şi le scriu cei doi, nedatate şi fără formule de introducere, dar alternând în discursul narativ,
încât se poate uşor recunoaşte cui aparţine fiecare scrisoare. Metoda o folosise şi Camil Petrescu, în romanele
sale. Criticul Gh. Glodeanu crede că, prin folosirea persoanei I, a scrisorilor, romanul este o replică la Ultima
noapte de dragoste…, cu deosebirea că la Dvs. este
o răsturnare a perspectivei, în sensul că o femeie,
Magda în cazul de faţă, este personajul narator. L-aţi
avut cumva ca model pe Camil Petrescu?
– O replică la Camil Petrescu? Construcția romanescă bazată pe material epistolar nu este nici invenția,
nici monopolul acestui mare prozator român. Sunt destule modele în literatura universală. Concepându-mi romanul pe dialog, mi-am dat seama că unul „teatral” ar
fi plictisit cititorul, de aceea l-am ales pe cel purtat prin
scrisori, în care „emițătorii” pot fi și discursivi, pot închega și narațiuni de sine stătătoare.
– Ca într-un roman poliţist, în penultima pagină a romanului, are loc o lovitură de teatru: aflăm că tot ce s-a
întâmplat a fost doar un vis al Magdei („Şi visul ăsta! Ce
poveste lungă, întortocheată! Senzaţie acută de realitate. Imprimarea se făcuse ireproşabil. Visul conţinea
multă frumuseţe, dar şi durere, umilinţă, incertitudine.
Dragostea cu Cristi atingea sublimul, dar, în mare, reprezenta un calvar. Atâta zbucium, atâta renunţare, atâtea scrificii! Trebuie să ai o fire de martir. Cu asta,
probabil, te naşti”, p. 310). Cum aţi ajuns la acest final
al romanului?
– Cum au ajuns? Chestiunea o explică Magda
însăși, în acel final. Epuizând depănarea romanticei
povești de dragoste, eroina apreciază că, pentru a trăi
așa ceva în realitate, trebuie să ai o fire de martir. „Cu
asta probabil te naști”, afirmă ea, evident recunoscând
că nu e și cazul ei. Ei, dimpotrivă, îi place „viața ușoară,
sigură, fără emoții, fără frământări și traume”. Palpitândele povești de dragoste îi place să le privească la televizor. Prin urmare, puteam da eu cititorului impresia
că și cu o asemenea profesiune de credință, e normal
să reînvii din cenușa rămasă în ornicul tău? Dacă ai cunoscut așa ceva, probabil că numai în vis s-a putut întâmpla. De aceea, romanul emite și o atare ipoteză –
doar e ficțiune, nu? –, pentru ca, împrejurul ei, să delibereze cititorul.
– Se poate spune că acest detaliu a precedat
cumva, în creaţia Dvs., explorarea unui nou spaţiu, cel
al visului, care va deveni dominant în Baletul fantasmelor, volumul de literatură onirică, din 2016?
– În primul rând, acesta nu e un detaliu, ci o metodă
estetică de a îmbogăți realitatea și de a da substanță
visului. M-au sedus întotdeauna fantasmele, dar prea
puțin am îndrăznit să mă apropii de ele, având, ca linie
de conduită literară, realismul. Am făcut-o târziu, în volumul acela de proză scurtă, pe care îl amintiţi (care nu
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s-a bucurat de nicio atenție din partea presei literare).
– Critica literară a vorbit şi de faptul că dubla Dvs.
calitate – de prozator şi de poet – se vede nu doar
într-un anumit lirism al naraţiunii, ci şi în amplul florilegiu liric din final (25 de titluri), care constituie „versurile
liedurilor dedicate Magdalenei şi ale proiectelor de arii
pentru «Văpăi vesperale»”, pe care le-aţi oferit cititorului
la sfârşit, „pentru a nu întrerupe cursul naraţiunii”, cum
se spune într-o notă de subsol de la p. 118. Aţi profitat
de disponibilităţile Dvs. lirice aici?
– Am găsit că lirica mea – mai liberă și mai personalizată, pe atunci – se realizează mai bine încastrată
într-o proză adecvată, dovedind că nu e nicio antinomie
între lirică și prozastică.
– Cum este posibil ca un om atât de valoros, precum
compozitorul şi dirijorul de anvergură internaţională
Cristian Răceanu, să îi dedice atâtea poeme Magdalenei, fiinţă considerată chiar de el o „biată voiajoare”, asimilată uneori unei prostituate? Să fie vorba de eterna
poveste dintre Luceafăr şi Cătălina?
– Nu. E vorba de ura care țâșnește din iubire – când
aceasta e ultragiată. Dirijorul nostru simțea nevoia să
blameze trecutul Magdalenei, trăit în afara lui și în pofida lui. De aceea o numește în tot felul și o și asimilează cu acele categorii. Asta nu ține de altitudinea lui
intelectuală, ci de gradul pasional al sentimentului trăit.
– În cronica sa la carte, criticul ieşean Liviu Leonte
afirma că doar scrisorile lui Cristian Răceanu sunt puse
între ghilimele, deşi epistolele ambilor parteneri sunt culese cu litere cursive. Ne puteţi justifica acest aspect
tehnic?
– Pentru o identificare mai ușoară și rapidă a dialogatorilor.
– Criticul Ioan Holban spunea că o trăsătura de bază
a romanelor Dvs. este „maniera confesivă”, care conferă verosimilitate celor relatate, ca la Camil Petrescu.
Având în vedere această trăsătură a scrisului Dvs., vă
întreb cum de nu aţi fost tentat să scrieţi pagini de jurnal intim, aşa cum au făcut mari scriitori români (Rebreanu, Sebastian, Camil Petrescu, Mircea Zaciu şi
alţii). Vă temeaţi că acest jurnal (unde „liminara sinceritate” este obligatorie) putea să fie descoperit cumva de
Securitate şi să aveţi probleme?
– Iar ca la Camil Petrescu? N-am fost dependent de
metodele acestui puternic romancier. Ca, de altfel, nici
de ale altora. Când mă apuc să scriu o proză, uit literalmente tot ce am citit. Iar jurnal intim – cu excepţia celui
din închisoare, publicat – n-am ținut, fiindcă toată energia scriitoricească mi-am consumat-o în romane și în
celelalte scriituri. Romanele, plus cele nouă volume de
memorialistică – iată jurnalul meu.
În ce privește Securitatea, nu prea m-am temut de
ea. Inclusiv când nu eram „cineva”. În primii ani după
război, am citit unele scrieri despre „duba neagră”, dar
erau proaste. Apoi s-a întâmplat că n-am avut pe cineva
căzut în ghearele Securității și nici ocazia de a asculta
relatări din beciurile și din închisorile postbelice. Nu
m-au înfricoșat nici chiar anii mei de închisoare, făcuți
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după 12 ianuarie 1990, doar m-au mobilizat să-mi apăr
esența spirituală și bruma de talent scriitoricesc – atât
de grav amenințate de acea detenție nedreaptă.
– Într-un articol din revista Totuşi iubirea (nr. 36,
5-12 sept. 1991), fostul Dvs. coleg, Constantin Mitea,
publică articolul Vizitele lui Ceauşescu în SUA, în care
arată că în timpul vizitei oficiale din 1970, la care aţi participat şi Dvs., au fost proteste ale emigraţiei maghiare,
care au demonstrat cu pancarte, pe care scria „Criminalule Ceauşescu, înapoiază Ardealul Ungariei!”. Or, în
evocările Dvs. despre acea călătorie, de după 1990, nu
aţi amintit de aceste incidente, deşi, la începutul unui
eseu din Biletul la control!, spuneaţi că, „ascunzând
jumătate din obrazul adevărului, schimonoseşti chipul
întreg al realităţii. Escamotarea părţii neconvenabile
sau hipertrofierea părţii avantajoase a adevărului sunt
numai aparent utile. Sau, în cel mai bun caz, provizoriu. Căci acestea îl condamnă în primul rând pe autor
să trăiască şi să acţioneze în lumina unei realităţi alterate” (p. 11). „O jumătate de adevăr e o minciună întreagă” (p. 130), spune şi artistul Cristian Răceanu, din
Cenuşa din ornic. Aşadar, de ce nu aţi devoalat aceste
aspecte, în condiţii de deplină libertate a cuvântului?
– Descriind foarte succint călătoria în SUA, reliefând
acel moment istoric de cordialitate americano-român,
nu am înjumătățit nici pe departe adevărul, omițând să
nu comentez că o mână de haimanale au zbierat, într-o
fundătură, pe unde trecea coloana de mașini, că vor Ardealul. De ce nu m-am grăbit, în condiții de libertate, să
repun pe tapet acea scenă grotescă? Ce era de devoalat aici? Că ungurii, fie ei democraţi, comuniști sau
fasciști, nu vor să se resemneze cu pierderea unui teritoriu deținut fraudulos sute și sute de ani, și pe care îl
primiseră din nou cadou din mâna lui Hitler? Asta? Păi
așa ceva scandează și azi ungurii, și nu în mici grupuri
de agitatori, ci în persoana căpeteniilor țării. Trebuie să
„devoalăm” așa ceva clipă de clipă, în numele unui just
principiu despre adevăr și minciună?
– Aţi admis ipoteza că Gheorghe Gheorghiu-Dej ar
fi putut fi iradiat, la începutul lunii ianuarie 1965, de
KGB. De ce credeţi că KGB-ul nu a încercat să îl iradieze sau să îl otrăvească pe N. Ceauşescu, mai ales
că şicanele aduse de acesta „Vaticanului comunist” au
fost mult mai multe, mai grave şi extinse pe o perioadă
mai mare decât în timpul lui Dej?
– Am afirmat eu că aș crede așa ceva? Că KGB
adică nu ar fi încercat să-i facă de petrecanie lui Nicolae
Ceaușescu? Numai că acesta era avizat și și-a luat măsuri de siguranță. Mergea peste tot cu hrana de acasă
în traistă. Iar înainte de a intra în dormitorul său, „băieții”
puneau în funcție aparatele de „măsurat”. Nu intra în
mulțimi, uneori nici nu se dădea jos din mașină. Și așa
mai departe.
Tocmai de aceea, văzând că nu răzbesc pe cale ascunsă, au recurs la glonț. Cel pus pe țeavă în vara lui
1968 și slobozit în iarna lui 1989. Sovieticii erau în stare
să recurgă și la o revoluție, numai să-l vadă odată răpus
pe cel ce li s-a împotrivit cu atâta cutezanță.
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Cândva, într-un ciclu despre „rostirea românească”,
Constantin Noica observa că „în lumea limbilor” se întâlnesc adesea cuvinte cu un destin „ales”. Despre
Logos și Eros, de pildă, s-au scris pagini nemuritoare
în cultura europeană modernă. La fel, despre Logos și
Melos. Totul a pornit, se pare, de la relația „binară”, mai
mult sau mai puțin abstractă, ce domină lumea. Cu alte
cuvinte, peste tot și toate, ar domni un principiu masculin și altul feminin, care, ivindu-se din „nemijlocitul lumii”,
ar exprima adânc „cununia omului cu lucrurile” (Rostirea
filosofică românească, București, Ed. Științifică, 1970,
p. 11).
Mai aplicat, profesorul Alexandru Surdu, demn
urmaș al lui Constantin Noica, vedea deosebirea dintre
știință și artă, ca să ne păstrăm în domeniul abstracțiilor,
prin prisma „exactității”. Cu alte cuvinte chimia, biologia,
matematica și chiar fizica, în bună măsură (evident, cea
newtoniană, căci fizica modernă, cuantică, scapă întru
totul acestui demers explicativ) s-ar supune, cu toate
crizele inerente, unui criteriu predictibil, în vreme ce artele, în ansamblul lor, „s-ar afla undeva mai jos”, fiind
dependente de idealul perfecțiunii. Or, observă profesorul Al. Surdu, tocmai această slăbiciune le face „nemuritoare”. Fiind aleatorii, creațiile artistice pot fi, în
sine, echivalente cu perfecțiunea (art. Perfecțiunea artistică și pentamorfoza artei, București, Ed. Academiei
Române, 2018, p. 63).
În filosofie, această „pereche”, această alianță dintre
spirit și suflet, superbă în armonia ei divină, derivă din
însuși spiritul limbii. Spiritul, sinele, substantivizat, reprezintă principiul masculin, în vreme ce sufletul, sinea,
izvorăște din chiar făptura sinelui. În acest sens, Constantin Noica aduce ca argumente cuvinte vechi, culese
din Dicționarul lui Tiktin (Heimann Hariton Tiktin,
1850-1936, lingvist german, cu rădăcini iudaice, prieten,
între alții, cu Mihai Eminescu, autor al primului Manual
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de limba română pentru germanofili, din lume [1905,
Heidelberg], și, cu deosebire, al Dicționarului românogerman, 3 volume, 1896-1926, despre care C. Rădulescu-Motru afirma, în 1936, că reprezintă „o operă
fundamentală, un instrument prețios pentru specialiștii
în limba română”; cu cele 50.000 de cuvinte semnalate,
extrase dintr-o bibliografie de peste 1.250 de lucrări,
Dicționarul lui Tiktin, reeditat în 1998, la Ed. Paideia, reprezintă „un monument de muncă și inteligență”, cum îl
numea Nicolae Iorga, fundamental pentru cine vrea să
deslușească „tainele alcătuirii graiului nostru” – n.n.), ce
dovedesc „tendința sinelui de a se substantiviza”
(op. cit., p. 12).
A vorbi fără sine este exemplul cel mai grăitor de limbaj abstract, citat și de I.A. Candrea. Cu atât mai mult,
ridicarea eu-lui la sine reprezintă un efort de
conștientizare, iar de aici poate începe... filosofarea.
Celebrul îndemn „Cunoaște-te pe tine însuți” (Ghoti
seauton / Nosce te ipsum), înscris pe friza Templului lui
Apollo, de la Delfi, ar însemna, deci, în accepția nicasiană, și o formă de recunoaștere, de „reconciliere” a
sinelui cu sinea, o refacere a binomului fundamental: să
devii ceea ce ești, sau, cum ar fi spus Goethe: „Să treci,
de la eu, la sine”. Este, să recunoaștem, prima treaptă
a gândirii filosofice, este momentul magic când arta se
ridică din sinea lucrurilor, sublimându-se.
De aceea, pentru a înțelege o frază muzicală, pentru
a descifra „zborul” păsării brâncușiene, sau mesajul
„criptat” al unei picturi abstracte, pentru a urmări
nașterea metaforei, odată cu gândirea, la Blaga, sau la
Eminescu, ar trebui să reflectăm mai întâi la esența, la
sinele vorbirii noastre, apoi s-o raportăm la „cuget”,
sinea. Și , cum lumea nu-i decât un „dialog” al sinelui
cu sinea, după cum ne învață Constantin Noica, interpretarea gândului artistic poate fi redat, sintetic (poate
fi văzut și astfel), prin dialogul: „– Am să te găsesc în
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toate ascunzișurile, zise sinele – Caută-mă mai departe,
voi continua să mă ascund de tine, îngână sinea” (Rostirea..., op. cit., p. 20).
De la Zenon încoace („părintele dialecticii”/euretestes dialekikes) acest cuplu binar a trecut triumfal prin istoria gândirii omenești, pătrunzând inclusiv în artă.
Dialectica presupune, în esența ei, mișcarea, transformarea, dezvoltarea, cu alte cuvinte trecerea de la un
termen inițial, la altul diferit, chiar contrar. Dialectica,
cum o arată și numele, e trecere (dia-legein), e contrazicere, e devenire, e abstracție. Trecerea se face însă
prin methodos/mijloc, cale, respectiv prin studiu, cercetare și reinterpretare. Dacă în filosofie lucrurile pot
părea mai simple, mai ales când decidem că metoda
trebuie să corespundă cu obiectul („Conceptul, spunea
Hegel, este acea trecere fluidă căreia nu-i rezista
nimic”), în artă, lucrurile se complică, întrucât fluiditatea,
trecerea, schimbarea nu se aplică. În filosofie, și chiar
în religie, sinele poate trece dintr-o formă în alta, în artă,
cu deosebire în pictură, sculptură, arhitectură, chiar și
în poezie, sinele e „straniu”, e lipsit de suport material.
Spiritul absolut îmbracă forme abstracte, devin, forma
spiritualizată a sinelui. Această interpretare dialectică
se opune înseși tezei hegeliene, după care arta are un
început și un sfârșit. Arta, în esența ei, sub toate formele
posibile de manifestare, este eternă, ea derivă exclusiv
din raportările sinelui cu sinea. De aceea arta nici nu se
supune unor „legi” mecanice, sau „progresive”, cum le
numea Kant. Transferând aceste observații în domeniul
logicii, constatăm că, în plan artistic, dialectica, mai ales
în forma ei clasică, reprezintă, ceea ce profesorul
Al. Surdu numea „un domeniu intermediar” (Pentamorfoza artei, ed. a II-a, neschimbată, București, Ed. Academiei Române, 2018, p. 35), dacă nu chiar ceva ce
„aparține de domeniul trecutului”.
Dacă Hegel concepea gândirea ca pe o formă de
trecere, rigidă și fără excepții, de la o formă la alta, după
vechiul adagiu pantha rei (toate curg!), în artă anterioritatea și posterioritatea decurg după alte reguli, ce
depășesc cadrul binar, și chiar „schemele” triadice ori
tetradice, tinzând spre principiul armoniei universale,
identificat de profesorul Al. Surdu cu pentada. În
accepția sa, pentada e „închisă”, „saturată”, și permite
o abordare „relativ independentă” a domeniului artistic,
cel mult în baza unor analogii, niciodată însă pe principiul „echivalențelor”. Dialectica pentadică este dialectica
maximală (p. 53), afirmă profesorul Al. Surdu, și nu
avem argumente să susținem contrariul. Rezultat al
complexității, pentada artistică, sistem estetic absolut
în opinia profesorului Al. Surdu, presupune
desăvârșirea, iar operele de artă, indiferent de domeniu,
tind spre acest ideal. În „împărăția de necuprins a frumosului” dialectica pentadică oferă perspective de necuprins, toate deduse însă din formula inițială, binară,
a „luptei” sinelui cu sinea. Creatorul autentic domină
acest „dialog” benefic, explorând, prin toate cele
5 simțuri, posibilitățile infinite ale artei creative.
Spre exemplificare, vom începe cu muzica, „una dintre artele cele mai frumoase”, cum o considera Imma60

nuel Kant „situată cu totul separat de celelalte arte”
(v. Lumea ca voință și reprezentare, traducere și prefață
de Al. Boboc, Cluj-Napoca, Ed. Grivița, 2014, p. 48). Pe
un plan mai larg, muzica este manifestarea cea mai intimă a sinelui, este aparent neinteligibilă, pentru că reprezentarea ei nu se face prin cuvânt/Logos, ci prin
număr, termen ce ne duce, inevitabil, la pentadă. Muzica, ne spune și Schopenhauer, reprezintă un limbaj
universal, raportându-se direct la universalitatea conceptelor, la raportul, spunem noi, al sinelui cu sinea. De
aceea, nu este nici imagine, nici fenomen, ci Voință:
„Muzica reprezintă metafizicul, lucrul în sine” (p. 64).
Într-o accepție comună, muzica este o succesiune
de sunete, organizate armonios, în care domină melodia urmată, în ordine, de ritm și armonie „Le rythme a
la priorité; mais la melodie a la primaute”, se mai spune,
insistându-se pe ideea că, prin melodie, se pot transmite sentimente, gânduri, idei, cu alte cuvinte sinele
iese din sine. Alți gânditori au adăugat la acest trio armonic și tonul, ce corespunde, susținea Hegel,
„subiectivității interioare”. Tonul, în termenii conveniți, e
sinele, iar corporalitatea exterioară a muzicii e sinea, ce
renunță la natura sa ideală, devenind doar o exteriorizare a propriului interior. Desigur, interpretând muzica
în acești termeni, ar rezulta că sinele e lipsit de obiect,
e „gol”, e o simplă subiectivitate abstractă. Realitatea
ne demonstrează însă că sinea se deduce din propria
subiectivitate, astfel că ea reprezintă sufletul interior,
sau „felul cum este mișcat în sine, eul”. Arta, și cu deosebire muzica, este alcătuită, așadar, din, sentimente
ce nu reprezintă decât exterioritatea, „plutirea liberă”,
„comunicarea” sinelui. Mai mult decât orice artă, muzica
îmbracă un conținut spiritual, fiind concretizarea, în exterior, a propriilor noastre trăiri subiective. Sau, cum observa și profesorul Al. Boboc: „Interiorul spiritual trece
de la simpla concentrare a sufletului la intuiții și reprezentări, iar muzica este cea mai aptă să exprime elementul afectivității” (Logos și Melos. Prolegomene la o
filosofie a muzicii, București, Ed. Academiei Române,
2020, p. 43).
Același lucru este valabil și în poezie, o artă ce
folosește intens suportul sensibil, oferit de ton. O dovadă, ne spune tot profesorul Al. Boboc, o reprezintă
corurile ce însoțeau, în teatrul antic, operele muzicale,
ce aveau rolul de a completa, eventual a întări, prin
vers, sentimentele profunde, sublimate de muzică.
Efectul subiectiv al tonului, asigură, în muzică, o
subzistență obiectivă, durabilă, la fel cum, în arhitectură,
acest efect este dat de „ecoul” fugitiv al statuilor, clădirilor și al străzilor, „haloul” citadin ce dă impresia de reproducere repetată.
Ca o concluzie, muzica și poezia au ca element
comun cadrul interior, tonul. Altfel, expresia muzicală
este mai apropiată de sunet, element ce predomină și
care îi asigură caracterul de artă independentă. Muzica,
reprezintă, așadar, o reprezentare și o expresie a
intuiției interioare a sinelui, pe când poezia e sinea, este
contragerea conținutului spiritual într-o formă sensibilă.
Imaginea poetică e cale, e mijloc e corporalitate exprePRO
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sivă, concretă și sensibilă, este un produs exterior al
gândirii, creat pentru a satisface unele cerințe estetice,
pe când muzica este o expresie în sine, independentă,
organică ce nu are nevoie de plăsmuirile limbajului ca
să comunice. Privită astfel, muzica e un limbaj distinct,
creat și dezvoltat pe un suport poetic. Vorbind despre
reprezentările artistice, în termeni comuni, figuri, constatăm că, în esența ei, poezia exprimă/sugerează/sublimează un conținut abstract, pornind de la dezvoltări
muzicale. Poezia are ritm, armonie și, câteodată, muzicalitate; este, dacă vrem, o muzică a cuvintelor, este
sinea eliberată din spiritul absolut. Încercând să definească „timpurile” în care trăia, poetul german Friedrich
Hölderlin (1770-1843) se întreba retoric: „La ce bun
poeții în vremuri de restriște / Wozu Diecter in durftiger
Zeit?”. Răspunsul e simplu: rolul poetului este de a
„locui” în limba proprie. Vorbitorul comun al unei limbi
are datoria să învețe, să prețuiască și chiar să promoveze în limba naturală. Poetul „locuiește” în limba sa,
dar șansa de a supraviețui a unui popor este dată de
armonia limbajului poetic, de împăcarea sinelui cu
sinea.
Probleme similare întâlnim și în artele plastice. Marmura, arama sau, după caz, pânza cu cadrul său cu tot,
nu sunt decât sinele. Scopul artei, cauza finală, este
însă să reprezinte, să evoce, să sugereze. Sinea o eliberează, prin actul său artistic, sculptorul, arhitectul, pictorul care dau un sens creației, cu alte cuvinte îi asigură
o destinație finală. Profesorul Al. Surdu consideră acest
proces, de la idee la realizare, drept unul conștient și,
care depinde, fundamental, de ceea ce Aristotel numea
techné (un întreg arsenal de procedee, acțiuni, tehnici
de lucru etc. – n.n.). În funcție de destinație, se aleg și
materialele. Unele, au în sine o valoare „estetică” – cum
sunt așa numitele „marmore colorate”, care pot figura
ca atare drept opere de artă, dar mai sunt și alte materiale „prețioase”: fildeșul, jadul, aurul etc. Mulți artiști lucrează direct în/pe oase, scoici ori piei de animale.
Toate aceste suporturi externe au, la fel precum cuvintele ori sunetele muzicale, rolul de a reproduce/reda
sentimente, trăiri umane. Nu materia contează, nu mijloacele tehnice primează, ci ideea, sinea desprinsă din
sine. Dacă ar fi să-i dăm crezare profesorului Al. Surdu,
toate formele artei au tot o structură pentadică: au contur, proporție, perspectivă, culoare și luminozitate
(v. Pentamorfoza..., op. cit., p. 100). Ele se manifestă
însă diferit, în funcție de fiecare artă în parte. Dacă în
sculptură predomină forma și perspectiva, în pictură
esențiale sunt culoarea și lumina. Important, în fiecare
domeniu artistic, este să recunoaștem limbajul.
În spatele fiecărei lucrări regăsim sinele, conștiința
artistului. Leonardo da Vinci numea arta o activitate
mentală (una cosa mentale), cu alte cuvinte punctul de
plecare este ideea. De aceea nici o lucrare de artă nu
se aseamănă, nici un tablou, chiar când este
reprodus/recompus de același pictor, nu este identic.
La fel, artiștii folosesc limbaje plastice diferite: unii accentuează comunicarea prin culoare, alții prin formă;
mijloacele tehnice și expresive sunt diverse, dar toți au
SAECULUM 7-8/2020
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în comun regula de bază a esteticii, proporția.
„Frumusețea corpului uman e dată de proporția membrelor sau părților, raportate la întreg”, spuneau stoicii,
și aveau desigur dreptate. Omul „viu” poate să semene
cu omul pictat, dar un tablou, oricât de meșteșugit ar fi,
nu este „frumos”, dacă nu exprimă și o stare, o emoție,
o trăire. Sinea operei de artă, nu este așadar
meșteșugul, ci emoția artistului, gradul de subiectivism
integrat într-un tablou ori într-o sculptură.
Vorbind despre proporție, cheia comunicării în artă,
profesorul Al. Surdu observa o „anomalie”, nesesizată
nici de Matila Ghyka, în cartea sa Estetica proporțiilor
în natură și artă (1927), anume că, fără o finalitate estetică anume, corpul uman trece, de-a lungul existenței,
prin mai multe stadii de echilibru dinamic, ca și cum ar
evolua, la tinerețe, dinspre înăuntru spre afară, la maturitate având tendința de a da preponderență exteriorului, iar spre bătrânețe, de a se retrage în sine. Așadar,
proporțiile clasice nu ar corespunde decât unei etape
ale vieții, în restul existenței omul având doar „tendința”
unei proporții perfecte, de tip pentagonal. Dacă lucrurile
stau așa, se justifică ce le-a răspuns Fidias detractorilor
care îl acuzau că oamenii vii nu sunt atât de frumoși
precum cei sculptați de el: „Cu atât mai rău pentru ei”,
ar fi spus marele artist.
A vorbi azi despre „rostirea filosofică”, ca și despre
celelalte lucrări ce întregesc ciclul nicasian (Creație și
frumos în rostirea românească, 1973 și Sentimentul românesc al ființei, 1978 – n.n.) ar însemna, aparent, să
facem o risipă hermeneutică. Termeni precum sinele și
sinea, scoși de C. Noica din „lada de zestre” a limbii, și
repuși în circulație în contexte literar-filosofice diferite
de timpul când au fost create, nu fac decât să ne atragă
atenția asupra unui fenomen estetic și filosofic fundamental: sinele e etern, dar el trebuie mereu regăsit,
forțat să se metamorfozeze, să-și arate sinea. Exemplul
lui C. Noica, întărit și de butada „Dacă nu m-ai fi găsit,
nu mă căutai”, atribuită tot lui, ne arată că „povestea filosofiei” se naște și renaște mereu, inclusiv pe pământ
românesc. Sistemul/ciclul nicasian ne mai spune ceva:
„rostirea” filosofică, atâta câtă este, nu trebuie lăsată
„pe cale de sminteală” ori nedescoperită ori acoperită
de colbul nepăsării, căci dacă ne ignorăm sinele, ne
pierdem și sinea.
Pare aparent banal să vorbim despre limbajul artistic
în acești termeni. Ar trebui poate să apelăm la un sistem
mai amplu, mai elaborat. Rostirii autentice nu-i trebuie
însă mult ca să se facă cunoscută. Ea poartă în sine,
încifrat și codificat, elementul categorial. Or, pentru a da
voie sinei să iasă din sine, pentru a da limbii un viitor, e
nevoie, de exercițiu, de practică și, mai ales, de har.
Abia după lungi strădanii, eșecuri și împliniri, vom constata că lucrurile sunt simplu de făcut, când știi ce cauți,
după pilda din fabula argheziană „Cuiul”: „Nici un om nu
înțelege/ Cuiul țeapăn cum să lege/ Fără funii și curele/
Scândurile între ele./ Năzdrăvanul și golanul/ Îl înfipse
cu ciocanul”. Morala nu o s-o mai spun, pentru că
invidioși care să gândească strâmb sunt destui.
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ceea ce a făcut Ovidiu în acela universal”. O altă
enigmă dezlegată este apariția în volum mai întâi la
Paris, cu titlul Temps de guerre, în 1900, a romanului În
război, la Editura Paul Ollendorff în 1500 de exemplare,
din care, scrie criticul, „mai există azi doar cinci”. Citează recenzia care a apărut, în țară, în „L’Indépendence roumaine” semnată de Diogène, al cărui nume
adevărat Ioan Adam îl dezvăluie, după un secol: Oscar
Briol, nu un critic literar, ci „un om de gust, cu lecturi întinse”, francez, născut în 1854 la București, care și-a
făcut studiile la Paris și a revenit în România.
Tot o enigmă fusese, pentru câțiva cercetători ai publicisticii lui Zamfirescu, singura revistă literară tipărită
de el, „Îndreptarea literară”, al cărei prim număr a apărut
la 7 octombrie 1918. S-a spus despre ea ba că n-a apărut, ba că n-a fost găsită, ba că a apărut decât în șapteopt numere. În fapt, dovedește Ioan Adam, revista a
apărut în patru numere și menționează ce tiraj a avut
fiecare dintre cele tuspatru.
Aproape o jumătate din volum este ocupată de două
ample studii introductive: Anatomia unui caz (Glose
despre poet și nuvelist) a prefațat volumul Duiliu Zamfirescu, Opere I, Poezii și nuvele, ediție și prefață
(Porto-Franco, Galați, 1996), iar În fața romanului este
studiul introductiv la Duiliu Zamfirescu, Opere I, Integrala romanelor, ediție îngrijită de Ioan Adam și Georgeta Adam, studiu introductiv de primul (Academie
Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă,
2015). În primul sunt cercetate notele care fac din Duiliu
Zamfirescu o personalitate ireductibilă, cercetare întâmpinată de reale dificultăți, una dintre ele fiind semnalată
încă din pagina liminară a studiului: „Or, dificultatea
esențială este, limitându-ne strict la opera lui Zamfirescu, tocmai «impuritatea» ei. Ce fel de scriitor este
cel care, acasă fiind, este fascinat de «alte orizonturi»,
pentru ca odată propulsat de soartă spre ele să revină
mental la spațiul originar? Și iarăși, de unde această
PRO

La aproape un secol de la moartea autorului ciclului
romanesc al Comăneștenilor, istoria literară are unele
importante datorii față de memoria scriitorului, în principal de a îndrepta ceea ce a operat cenzura statului totalitar prin ținerea sub obroc a serialului de articole
despre Basarabia și de a publica integral
corespondența. Cât privește serialul amintit, Ioan Adam
scrie că n-a putut să-l includă în volumul VI, partea a
doua, al Operelor: „Regret doar că nu am putut reproduce acolo serialul În Basarabia, a cărui tipărire n-a fost
încuviințată de un sovietolatru numit în fruntea Editurii
Minerva și răsplătit după decembrie 1989 cu postul de
ambasador la Lisabona.” Cel pe care nu-l numește a
fost Vasile Ileasă care, de la secția de Relații externe a
Consiliului Culturii și Educației Socialiste, a fost numit,
în 1986, director al amintitei edituri înlocuindu-l pe cel
care făcuse mult pentru editura care tipărea clasici și
studii despre ei.
După alte multe cărți de critică literară și ediții critice
(9 volume), Ioan Adam propune, în noua sa carte, Duiliu
Zamfirescu, fața din umbră, Studii, eseuri, documente
(Editura Academiei Române, 2019, 222 p.) dezlegarea
unor enigme. Una dintre ele a fost numele Rienzi, care
a semnat în „Literatorul” (24 febr. 1880), articolul Frunze
găsite prin volume, conținând observații critice despre
poezia lui M. Eminescu în legătură cu care au exprimat
mai multe păreri: Ilarie Chendi, N. Iorga, Lucian Predescu, Tudor Vianu, Adrian Marino, Perpessicius,
Al. Săndulescu. Ioan Adam dovedește, fără drept de
apel, că autorul articolului a fost Duiliu Zamfirescu. În
alt articol, La Hârșova, un episod de tinerețe, privind
scurta existență a lui Duiliu Zamfirescu în portul de pe
dreapta Dunării, criticul literar scrie că acolo Zamfirescu
nu și-a arătat stofa de procuror, ci pe aceea de scriitor,
care „are printre meritele lui ignorate sau minimalizate
și pe acela de a fi primul care a pus Dobrogea pe harta
literaturii române, de a fi făcut așadar în spațiul național
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obsesie incurabilă a imaginarului la un autor atât de
preocupat de «iluzia intensivă a realității? Sau, schimbând planurile, de unde atâta neliniște și mobilitate, inclusiv estetică, la un spirit obsedat de armonie, de
«sâmburele frumosului clasic»? Place sau nu această
concluzie admiratorilor ori detractorilor săi, Duiliu Zamfirescu e un caz și e interesant să-l vezi pe el însuși glosând anticipativ în jurul termenului cu pricina. «Cazul –
spunea el –, [e] un lucru care s-a întâmplat, dar nu se
poate întâmpla». Dar asta e în bună măsură chiar povestea lui. Dosarul lui critic dezminte mereu pe cel al
circulației de public.” Pas cu pas, criticul literar conturează traseul liric al poetului și-l raportează la alți poeți
contemporani, concepția lui despre poezie, pe care
poetul, autor al articolului Metafizica cuvintelor și estetica literară (1911), o definește „ca matematica, materie
mintală și este de pură origine abstractă”. Metaforele
obsedante ale poetului, creații poetice de vârf ale lui,
precum Fiica Haosului, comparată de Ioan Adam cu Luceafărul de Mihai Eminescu, toate, surprind imaginarul
poetic zamfirescian. Cele două categorii, realul și imaginarul, sunt examinate și în proza autorului Vieții la
țară: „Și nuvelele și romanele începutului au o dublă
articulație. Chiar plasate sub «alte orizonturi», transformate prin «fantazare», ele au ca punct premergător o
întâmplare trăită, reală. Abia după zece-cincisprezece
ani de exercițiu literar, imaginația lui prinde aripi și se
emancipează de sub tirania văzutului.” Astfel – încheie
exegetul – „viața trece în operă și opera în viață, chipurile și măștile amestecându-se și reflectându-se la
nesfârșit”.
În fața romanului este un riguros examen critic, cu
multe formulări care se rețin, al operei romanești zamfiresciene, privitor, mai întâi, la romanele În fața vieții
(1884) și Lume nouă și Lume veche (1895), cărora unii
critici le-au găsit și părți realizate, precum Gherea, care
a semnalat, în cel de al doilea roman, „unele pagini din
toate punctele de vedere ireproșabile, limba frumoasă”,
cărți, care de autorul lor aveau să fie privite „cu o timpurie indiferență, ba chiar cu o lehamite soră bună cu
nemulțumirea”. „Sunt ele atât de șterse, de inexpresive?
Chiar nu mai prezintă astăzi niciun interes?” Prezintă,
își răspunde criticul literar, care vede „legături subterane” între primele romane și Romanul Comăneștenilor.
Urmează raportarea romanelor la literatura română, și
la o serie de scriitori străini, prezentarea tipului de
roman spre care tindea Zamfirescu, tip anunțat de
Lydda. Scrisori romane (1911), „romanul unei clarificări
auctoriale”.
Studiul „Guvernator” al Basarabiei dovedește cu lux
de amănunte și cu aprecieri foarte documentate că trimiterea de către generalul Alexandru Averescu, a lui
Duiliu Zamfirescu, la 20 februarie 1918, la Chișinău a
fost deplin justificată, diplomatul și scriitorul având
abilități pe care le dovedise: „Dar trecerile succesive
prin funcții diplomatice nu lipsite de riscuri în diverse capitale europene: Roma, Atena, Bruxelles și iarăși Roma
îl învățaseră să împletească mlădierea cu fermitatea,
surâsul cu acțiunea energică, flexibilitatea și eleganța
«omului de lume» cu duritatea funcționarului superior
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chemat să apere interesele statului pe care-l reprezenta. Însă diplomatul avea un geamăn: scriitorul, care-l
alătura unei pleiade ilustre. Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, fuseseră diplomați mâna întâi,
chiar dacă literatura, scrisul, constituia prima lor chemare.” O informație bogată, abil comentată este menită
definirii scriitorului, moralistului și patriotului care – scrie
Ioan Adam – „a visat o Dacie ideală, din care Ardealul,
Bucovina și Basarabia (îmbrățișată și ea de Valul lui
Traian) nu puteau lipsi. Paseismul melancolic e substituit progresiv de activismul ce visează viitorul”. Calitățile
amintite mai sus l-au ajutat să-și îndeplinească misiunea, deloc ușoară, la Chișinău, unde a găsit „un câmp
al contrastelor”, politicieni cu interese divergente.
Ioan Adam a anunțat că pregătește, tot pentru
„Opere fundamentale”, integrala corespondenței lui Duiliu Zamfirescu. Fragmentele pe care le-am citit din
această amplă întreprindere și mai ales Panteon regăsit. O galerie ilustrată a oamenilor politici români
(Târgoviște, 2000, ediția a II-a, 2018) îl arată nu doar
pe versantul istoric și critic literar, ci și pe bunul cunoscător al spațiului temporal cuprins de ampla
corespondență, în cadrul căreia cea diplomatică ocupă
un loc de seamă.
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trezite, uitate acolo de la naştere), îmi simt libertatea,
îmi simt şi însoţitorul ei obligatoriu: nebunia”.
Cât de autentică sau cât de mimată este această nebunie, vom putea să judecăm singuri, ca privilegiaţi cititori ai acestei lungi spovedanii, salvată prin miarcol de
la foc, în care fiecare pagină este o fişă de o infinită cruzime psihanalitică, o mărturie de o sinceritate dincolo
de orice limită a cunoaşterii şi a revoltei de sine.
Sâmburele nebuniei îşi are desigur rădăcinile în înseşi datele genetice ale acestui nefericit anti-erou, născut să sufere de singurătate şi să se autoflageleze
continuu, într-o lume ce i se arată de la început ostilă şi
fără sens („aşa sunt eu, aşa am fost de când mă ştiu
pe lume: un om singur, aşteptând în spatele unui
geam”). Stare agravată până la suferinţă maniacală,
până la obsesie compulsivă de năruirea, într-un cenaclu
studenţesc unde citeşte un poem cu pretenţii, a speranţelor sale de a se realiza ca scriitor („Atunci, în acea oră
nici măcar de măcel feroce, de măcel într-o doară, dispreţuitor şi cu zâmbetul pe buze, moneda a căzut pe
partea greşită”).
Tot ce va urma de aici înainte nu va fi altceva decât
ranchiuna celui învins la adresa ipoteticului învingător,
a „Celuilalt”, care „a continuat, poate, într-o altă lume
posibilă, înfăşurată-n glorie şi splendoare (dar şi-n conformism, falsitate, înşelătorie de sine, superbie, dezamăgire)” şi la care se va raporta cu aparentă detaşare,
consolându-se cu gânduri ca acestea: „Ca scriitor te
irealizezi cu fiecare carte pe care o scrii”, sau „literatura
e un muzeu închis ermetic, un muzeu al uşilor iluzorii”
sau „pentru că nu sunt scriitor şi nu desenez uşi false
pe ziduri, sunt fericit scriind, şi fericirea asta-mi ţine loc
de glorie” sau „niciun roman n-a arătat vreodată vreun
drum, toate, dar absolut toate se resorb în inutilul neant
al literaturii”; şi afirmându-şi desigur, ca „anti-scriitor” de
„anti-romane”, strania sa profesiune de credinţă: „Singurele texte care-ar trebui citite vreodată sunt cele neartistice şi neliterare, cele aspre şi imposibil de-nţeles,
PRO

Solenoid*-ul lui Mircea Cărtărescu este, în ceea ce
vrea să fie de fapt, un roman de factură kafkiană, deşi
există în trupul său de mamut alte câteva romane cât
se poate de realiste, cum ar fi de pildă cel dedicat eternei mahalale bucureştene, cu tot ce are ea mai sordid,
dar şi cu tot ce are mai savuros; o carte de peste opt
sute de pagini dense, în faţa căreia – dată fiind semnătura de pe copertă, asociată cu un fel de fudulie elitistă
– eziţi îndelung nu numai înainte de a o cumpăra, dar
şi mult după aceea, mai înainte de a o deschide. Iar lucrurile nu devin cu mult mai simple nici după ce, cu un
„fie ce-o fi!”, te-ai hotărât să devii ocnaşul ei, parcurgându-i una câte una paginile. Trebuie să spun însă că,
în final, după ce ai vrut de-atâtea ori s-o arunci din mână
şi când ai strâns atâtea păcate pe care să i le reproşezi,
trăieşti totuşi satisfacţia de a fi parcurs opera de maturitate a unui scriitor important, chiar dacă atât de dus cu
solenoidul.
Pretextul de la care porneşte acest masiv text
(uneori destul de scabros, alteori numai artificios) este
că „el nu e o carte, şi cu atât mai puţin un roman: e un
plan de evadare. Iar după evadare, destinul său firesc
este cenuşa”. Dar cum, din motive care ne scapă,
aceste mărturii destinate pieirii au ajuns totuşi sub ochii
noştri, iată-ne puşi în faţa unor dezvăluiri de strictă intimitate în care, neîmpăcat cu soarta-i umilă, un tânăr
profesor („cel mai prost profesor care a predat vreodată”) de la o şcoală generală din margine de Bucureşti,
care visase cândva să devină un strălucit om de litere,
îşi varsă zi de zi amarul vieţii în aceste interminabile pagini, într-un gen de „anti-carte”, scrisă de un „anti-scriitor” care, aşa cum mărturiseşte la un moment dat, „aici,
în pântecul manuscrisului, rătăcind prin intestinele lui
întortocheate, ascultându-i straniile bolboroseli (şi –
adăugăm noi – numărându-şi păduchii colecţionaţi din
clasă sau scoţându-şi din buric capetele de sfoară pu-
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cele pe care autorii lor au fost nebuni să le scrie, dar
care au izvorât din demenţa, tristeţea şi disperarea lor”,
scrise fiind „cu litere infectate, supurânde, din cartea
ororii de a trăi”.
De aici înainte, drumul către Kafka se va deschide
larg. Şi nu unul singur. Şi nu un drumeag oarecare. Ci
câteva largi magistrale. Iar dacă semnul de recunoaştere al lui Kafka va fi, după cum se ştie,
monstruosul gândac care a revoluţionat la timpul său o
întreagă literatură, Mircea Cărtărescu îşi va metamorfoza în cele din urmă alter-egoul anti-literaturii sale
într-un infinitezimal, omniprezent şi terifiant micro-organism – acarianul!
Dar până atunci, cititorul va avea de parcurs un lung
drum şi un amănunţit inventar al ororilor. Aşa cum le va
percepe autorul acestui insolit jurnal, care nu are altă
pretenţie decât aceea de a-şi descrie cu lux de amănunte, într-un şir de „halucinaţii caleidoscopice”, cusururile, devierile sale comportamentale care fac din el un
sucit, un apucat, un abulic, un complexat, un sociopat,
un schizofrenic, o conştiinţă alterată din multiple cauze.
Un colecţionar al nefericirilor sale intratabile: al coşmarurilor copilăriei şi-ale adolescenţei, al coşmarului asistenţei medicale din insalubrele policlinici de cartier, al
coşmarului educaţional-şcolar (ca elev şi apoi ca profesor), al coşmarului de scriitor eşuat încă din faşă, al coşmarului iubirii carnale, al coşmarului căsătoriei, al
coşmarului relaţiilor sociale, al coşmarului urbanistic, al
coşmarului general al propriei vieţi ca sumă a unor infinite anomalii proprii („Nu-ncerc să-nţeleg, doar merg
mai departe cu povestea anomaliilor mele”, „Ar putea fi
viaţa unui păduche sau a unui sarcopt” sau de ce nu,
spunem noi, anticipând din nou, a unui respingător acarian). El îşi exhibă astfel toate tarele, îşi retrăieşte toate
nefericirile, îşi arată şi îşi deplânge, ca Iov, toate buboaiele, îşi stoarce toate puroaiele, îşi întoarce pe faţă şi
pe dos toate nenorocirile.
Cea mai pregnantă şi mai definitorie anomalie a antieroului nostru este aceea de a nu se fi împăcat niciodată cu condiţia sa de conştiinţă universală zidită-n
temniţa unui trup perisabil. Dintr-o asemenea percepţie,
Blaga scoate o feerică meditaţie mistico-filosofică („O,
vreau să joc, cum niciodată n-am jucat!/ Să nu se simtă
Dumnezeu/ în mine/ un zeu în temniţă – încătuşat”). De
aici, însă, la Mircea Cărtărescu se naşte tragedia, dispreţul de sine, revolta, căutarea unei căi de evadare nu
numai din trupul său, dar şi din conştiinţa sa de fiinţă înzestrată cu capacitatea de a-şi înţelege condiţia de muritor. Şi, în cele din urmă, găsirea acestei căi în vis, în
halucinaţie, într-o altă dimensiune a lumii. O tentativă
de eliberare pentru sinele din noi, ca mărginite entităţi
umane, demne de tot dispreţul, dar şi pentru literatură
şi pentru artă, în general („Arta n-are sens dacă nu-i
evadare. Dacă nu se naşte din disperarea de-a fi prizonier. N-am respect pentru arta care aduce confort şi alinare, pentru romane şi muzică şi pictură ce-ţi fac
şederea-n celulă mai suportabilă”).
Dar, pentru această evadare, autorul are nevoie de
un vehicul special, de un cric a-tot-puternic, de un miez
magnetic de forţă, construit de cine ştie cine (vorba lui
Arghezi, „care n-a mai fost şi care vine”!) şi ascuns pe
SAECULUM 7-8/2020

eseu

unde nu te-aştepţi. Acesta este solenoidul! Unul din ei,
aflat chiar la temelia casei în formă de vapor din strada
Maica Domnului, pe care tânărul profesor o achiziţionează, pe mai nimic, de la un bătrân circar, o casă delabrată şi labirintică, numai bună pentru a fi bântuită din
când în când de cele mai neînchipuite şi mai torturante
vedenii, în cele mai oribile vise din somn sau din starea
de veghe, când – ca-n Esenin, în faza finală, de demenţă alcoolică – „un om negru, un om negru/ vine şi
pe pat se-aşază”. De remarcat, în treacăt, că în toată
această lume diavolească, numele străzii (Maica Domnului) este singurul strop de dumnezeire!
Disperările autorului acestui jurnal al groazei de a
trăi vin aşadar, după cum spuneam, din predispoziţia sa
nativă pentru suferinţă, dar şi din supersensibilitatea sa
emoţională dublată de apetenţa pentru lectura asiduă,
relevantă, istovitoare, şi potenţată de incidentele de
parcurs, cum ar fi desele vizite, din copilărie, la dentist
sau internarea, la o vârstă fragedă, într-un sanatoriu de
boli pulmonare. Reflexele târzii ale acestor traumatizante experienţe biografice vor face, de pildă, din scaunul dentar al copilăriei, instalat acum în camerele de
comandă ale solenoizilor răspândiţi prin tot Bucureştiul,
ca steagurile lui Pristanda, un simbol perfect al ideii de
instrument de tortură, iar din „Tăunul” scriitoarei Ethel
Lilian Voynich – obsesia sa din adolescenţă – o poartă
de intrare în lumea părintelui ei dar şi al Logicii matematice, savantul britanic George Boole, şi mai ales a ginerelui acestuia, năzdrăvanul străbunic al cubului
Rubick, Charles Howard Hinton, cel care-a umplut la un
moment dat spitalele de psihiatrie de ambele părţi ale
Atlanticului cu mulţi dintre cei care, folosind ingenioasa
lui trusă compusă din 81 de cuburi felurit colorate, încercaseră să vizualizeze un teseract, adică să evadeze
din lumea noastră tridimensională şi să pătrundă măcar
pentru o clipă în cea de a patra ei dimensiune.
Aşadar, stările cvasi-permanente de coşmar provocate de viaţa socială (de fapt, antisocială) a tânărului şi
neurastenicului profesor sunt amplificate până la cote
abia suportabile de abordarea veleitară a unor domenii
ale gândirii sau practicii ştiinţifice de vârf (filosofie, astrofizică, matematică, electronică, medicină, microbiologie etc., etc.), în care se consideră a fi nu doar
informat în treacăt, ci temeinic iniţiat. Aşa se întâmplă,
de pildă, când pătrunde, ca un explorator al propriei faceri, în uterul matern, supradimensionat la proporţii
aproape cosmice şi desigur mitice, ori când reface, în
morga oraşului, în care „penisul lui Terente (...) este
Gioconda acestui Luvru morbid”, experienţele sinistre
ale excentricului Nicolae Minovici, „campion mondial la
spânzurare controlată”, ori atunci când, într-un „vis epileptoid”, folosind „limbajul înalt al flatulaţiilor şi eructaţiilor” (mai pe româneşte, al băşinilor şi al râgâielilor),
pătrunde în lumea acarienilor, pentru a afla „dacă mântuirea este posibilă (?!?)”.
„Azi nu mai deosebesc halucinaţiile mele de realitate”, mărturiseşte la un moment dat autorul jurnalului.
De fapt, aceasta este întreaga carte: o glisare permanentă, cu mare artă, între realitate şi halucinaţie, între
lumea palpabilă şi coşmar, un delir aproape continuu al
celui care ştie „mai bine ca oricine că delirul nu e un
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deşeu al realităţii, ci parte din ea, şi uneori partea ei cea
mai preţioasă”. După asemenea trăiri, ni se spovedeşte
el, „rămâneam într-o stare de abulie şi visare nătângă”.
Altădată, ne vorbeşte despre „scrisul meu maniacal”,
despre „ambiguitatea esenţială a scrisului meu” ori despre „nebunia lui ireductibilă”.
Toate aceste judecăţi de valoare par a fi asumate nu
doar în numele personajului său, dar şi ale scriitorului
Mircea Cărtărescu însuşi. Al cărui scris – aşezat nu
numai sub semnul lui Kafka, dar şi al lui Dostoievski,
Freud sau Hinton – este uneori de o stranie şi înfricoşătoare frumuseţe. Ca de pildă în secţiunile dedicate pichetiştilor, un fel de sectă imaginată de el, care se
adună din când în când, mai ales noaptea, în diverse
puncte ale oraşului, cum ar fi Morga, pentru a protesta
cu o deznădejde vehementă împotriva tuturor relelor
lumii:
„Pichetiştii-şi ridicaseră pancartele în tăcere de parcar fi vrut ca singurul privitor, Virgil (prestigiosul gurú
n.n.), s-o citească înainte de toate pe a fiecăruia dintre
ei (...): «Jos Moartea!», «Jos Putrefacţia!», «Nu băgaţi
conştiinţele în pământ!», «Ruşine epilepsiei!», «Opriţi
omorurile!», «NU strivirilor!», «NU îngropării de viu!»,
«Suferinţa e un păcat!», «Nu vrem să pierim!», şi multe
altele ce inventariau viermuiala de boli, spaime şi orori
aciuate în carnea fiinţei omeneşti şi pe care le luăm
drept soarta noastră pe pământ, resemnaţi ca sclavii de
altădată cu sclavia lor pe care toţi cei din jur o considerau naturală şi inevitabilă: «Jos accidentele!», «Fără
fracturi de coloană!», «NU agoniei!», «NU dispariţiei definitive!», «Jos nefericirea!», «Destul cu nevralgia de trigemen!», «Încetaţi masacrul!». Caty agita vechea ei
pancartă cu «Jos bătrâneţea!», iar mica profesoară de
geografie ţinea-n dreptul pieptului o foaie de hârtie pe
care scria doar «Ajutor!». Peste noi şi peste cupola funebră-a clădirii se înălţa colosală statuia pilduitoare-a
Damnării, escamotând stelele pe-un sfert de cer şi făcându-ne să părem, sub picioarele ei enorme, o procesiune de acarieni abia vizibili în noaptea ce învelea
oraşul”. (Aş putea să mai amintesc, în acest sens, multe
alte pasaje dar, date fiind precedentele scriitorului de a
include în propria operă, fără ghilimelele de rigoare,
anumite „citate culturale”, n-am vrut să-mi asum încă
un asemenea risc).
La această procesiune, asistată fireşte de „zbârnâitul slab al marelui solenoid din cupolă”, cerurile se
cască larg şi îl înghit pe marele gurú. Apoi, după un
timp, la ultima reunire-pandemoniu a pichetiştilor careşi strigă exact pe zece pagini cuvântul „Ajutor!”, se pulverizează în neant Bucureştiul întreg. Totuşi, speranţa
unei firave continuităţi vine odată cu neaşteptata apariţie a unei noi vieţi: micuţa Irina, descinzând din pântecul
şi dintre picioarele Irinei, o colegă de cancelarie, însămânţată nu în ideea de procreaţie, ci din pură „nebunie
erotică”. Această nouă şi întâmplătoare viaţă promite
totuşi perpetuarea până cine ştie când a şirului acesta
de existenţe umane pregătite din start pentru nebunie,
suferinţă şi deznădejde.
Deşi scris în bună măsură cu o ştiinţă aparte a suspansului, cu o frază largă şi plină de sensuri, adeseori
cu o pătrundere adâncă în abisurile sufletului ome66

nesc, Solenoid-ul este totuşi o carte greu de citit. La atmosfera apăsătoare, la superabundenţa de deliruri coşmareşti, la torturantele întrebări existenţiale fără
răspuns, la mizeriile trupeşti cele mai neînchipuite, se
adaugă la tot pasul sporovăiala fără noimă, divagaţia
de dragul divagaţiei („de fapt, am scris acest fragment
inutil ca să acopăr o piesă neagră” – dintr-un puzzle
imaginar n. n.), baterea cu graţie a apei în piuă. Ca să
nu mai vorbim de „burţile” de zeci şi zeci de pagini cu
povestirea viselor nocturne din adolescenţă, care încarcă inutil un text şi aşa extrem de trenant.
Concluzionând, aş fi tentat să spun că Mircea Cărtărescu este un scriitor inteligent, dar – cel puţin în
această situaţie – nu atât de inteligent încât să fi înţeles
că, din materialul faptic şi ideatic consumat aici, ar fi
putut realiza, cu aproape acelaşi efort şi în deplină stimă
pentru cititorii săi, cel puţin trei romane (alături de schizoidul Solenoid, un superb roman al şcolii de mahala,
şi altul, la fel de incitant, al copilăriei şi adolescenţei
sale), dar şi câteva povestiri, fantastice în toate sensurile (spânzurările controlate ale lui Nicolae Minovici, cercetările lui Hinton în legătură cu a patra dimensiune,
misterioasa lume a acarienilor etc.), şi chiar un amplu
eseu despre visurile sale de noapte şi, poate, un altul
despre Bucureşti, „muzeu al melancoliei şi-al ruinării tuturor lucrurilor (...), oraşul cel mai trist de pe faţa pământului”.
Cu acest Solenoid – o halucinaţie de 840 de pagini,
pe cât de terifiantă, pe-atât de dezlânată –, scriitorul ne
invită la un act de masochism veritabil la care, de bună
voie şi nesilit de nimeni, eu am consimţit în cele din
urmă să mă alătur. Nu ştiu însă câţi alţii o vor mai face.
De altfel, pentru cei mai slabi de înger, nici nu cred că
ar fi recomandabil.
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CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU –
DOUĂ IPOSTAZE
(II)
2. C.V. GHEORGHIU – SCRIITORUL CALOMNIAT
(Thierry Gillybœuf)
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La un sfert de veac de la dispariția scriitorului Constantin Virgil Gheorghiu (decedat la 22 iunie 1992), cabala creată în jurul său de o parte din membrii diasporei
românești, atacându-l ca persoană fizică și deopotrivă
ca scriitor pe cel care în anii de imediat după război avusese unul dintre cele mai fulminante succese literare
ale timpului, datorită romanului Ora 25 (1949), încă nu
se stinsese. Ceea ce l-a determinat pe scriitorul francez
Thierry Gillybœuf (remarcabil traducător din operele
unor A.E. Poe, Italo Svevo, H. Melville, C. Williams,
H.D. Thoreau ș.a., autor al unor monografii consacrate
diferiților autori de notorietate internațională, distins cu
titlul de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres,
în 2014) să abordeze figura acestui nedreptățit, publicând monografia: L’écrivain calomnié (2017), tradusă
în limba română de Pr. Maxim (Iuliu-Marius) Morariu –
Constantin Virgil Gheorghiu – scriitorul calomniat
(Editura Sophia, București, 2019). Este o carte menită
a prezenta fața reală a aceluia care a reușit să adune
în jurul său „o asemenea ură, neobosită și nesfârșită
chiar și după moartea sa, căci se pare că din biografia
lui nu s-au reținut decât acuzațiile lansate de Lettres
françaises și, ca și când acestea nu i-ar fi fost suficiente,
cealaltă jumătate a detractorilor săi s-a străduit să-l
transforme, în ciuda tuturor dovezilor, într-un agent
dublu aflat în serviciul Securității, un trêtre (trădător), ca
să folosim fericitul neologism al lui Vladimir Volkov (…)
formulă ironică ce duce cu gândul la exilul din Dacia al
celebrului poet al Tristiei, căruia un compatriot și contemporan al lui Gheorghiu, Vintilă Horia, îi va dedica un
roman magnific, încununat de un Premiu Goncourt,
foarte controversat și el, în anul 1960”.
Autorul monografiei caută să fie cât mai obiectiv cu
putință, prezentându-i succint viața și în paralel opera
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(urmând-o cronologic), cu pertinente și foarte exacte
aprecieri critice, cu trimiteri și la judecățile altor critici
francezi. În acest sens îi face o prezentare demnă de
reținut, în chiar deschiderea excursului său revelator:
„Parcursul literar, politic și uman al lui Virgil Gheorghiu
interferează cu războaiele și cu șocurile istoriei țării
sale, însă cu precădere cu cele ale unui secol XX chinuit și sfâșiat. Din cauza lor, fiul unui modest preot din
Carpați a devenit la treizeci de ani autorul unuia dintre
cele mai mari succese de librărie din perioada imediat
următoare războiului și al uneia dintre cărțile majore ale
timpurilor noastre, pentru ca după aceea să fie subiectul
unei cabale extrem de violente care-l va face să pară
definitiv un caracter dubios, rar întâlnit, și să aibă ca rezultat regretabila uitare a unei opere ce trebuie redescoperită”. Este exact ceea ce și face Thierry Gillybœuf
în demersul său evocator și analitic, nu mai puțin.
Se relatează, astfel, parcursul existenței scriitorului,
începând cu anii copilăriei în casa părinților (s-a născut
la 9 septembrie 1916), cu școlarizarea în sate de provincie și cu educația primită în severul Liceu Militar
Regal din Chișinău, unde își descoperă vocația literară,
fondând și conducând două reviste școlare intitulate
Luna nouă și apoi Vulturii, finanțată de Ministerul de
Război și distribuită în toate liceele militare din țară.
Este și momentul când începe să publice poezii în Luminătorul (revistă a Bisericii din Basarabia), în Universul, Adevărul, Viața literară și în Bilete de papagal,
a lui Tudor Arghezi, cel care îl va susține mai apoi, la
începuturile afirmării sale scriitoricești. În 1936 se înscrie la Facultatea de Litere și Filozofie a Universității
din București, colaborând cu poezii la diverse reviste literare, în paralel începând și o prolifică activitate gazetărească, fiind angajat ca „reporter de război” în 1941,
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însoțind, în această calitate, trupele române care au eliberat Basarabia de sub ocupația sovietică, trimițând de
pe front reportaje, reunite mai apoi în volumul Ard malurile Nistrului (cu prefața lui Tudor Arghezi), volum ce
va fi unul dintre obiectele de acuzare ale detractorilor
săi parizieni, de mai târziu. Dar, în anii precedenți, publicase deja volumele de versuri Viața de toate zilele
a poetului (1937), poemul Armand Călinescu (1939)
și culegerea de poeme Caligrafie pe zăpadă (1940),
distins cu Premiul Regal pentru poezie. E prezent ca reporter, relatând acțiunile agresive ale formațiunilor legionare, și suferind atacuri pentru faptul că se
căsătorise cu o evreică, avocata Ecaterina Burbea, căreia i se retrage dreptul de a mai apăra la bară. Mai
editează, în 1942, volumul de poeme Ceasul de
rugăciune, iar în 1943 romanul Ultima oră. E de-acum
un scriitor lansat, fapt ce va fi determinant în salvarea
sa, fiind trimis ca atașat cultural în Turcia, mai apoi în
Croația, la Zagreb, unde se va afla în misiune în momentul crucial pentru istoria României, cel de la 23 august 1944. Refuză repatrierea, odată cu ceilalți membri
ai corpului diplomatic și astfel începe calvarul evadării
în Occident, descris pe larg în memoriile sale (Le Témoin de la 25-ème heure, 1986 și L’épreuve de la liberté, publicat postmortem, 1995).
Thierry Gillybœuf explică tranșant atitudinea
tânărului diplomat/scriitor, astfel: „Creștin, umanist în
sensul cvasi-mistic al termenului, atașat valorilor
tradiționale, Gheorghiu nu poate admite regimul ce s-a
instaurat în România odată cu victoria sovietică. Dotat
cu o sensibilitate generoasă și realistă, nu poate suporta veștile privitoare la teribilele răutăți impuse
populațiilor europene nu doar de nazism, dar și de către
învingătorul acestuia, bolșevismul”.
Soții Gheorghiu sunt arestați și scriitorul va fi mutat
dintr-un lagăr în altul, fie pentru că era socotit, ca
român, aliat al germanilor, fie tot în această ipostază,
ca dușman al acestora, în funcție de poziția celor care
îl preluau prizonier. Eliberați în primăvara anului 1947,
pleacă la Frankfurt, apoi rămâne o vreme la Heidelberg,
unde se înscrie la Facultatea de Teologie. Citește mult,
descoperind scriitorii americani John Dos Passos,
E. Hemingway, J. Steinbeck, W. Faulkner ș.a. care vor
avea o anume înrâurire asupra scrisului său. La Heidelberg începe romanul care poartă la început titlul Romanul orei prezente, devenit în final Ora 25. Cei doi soți
au câteva tentative de a părăsi Germania, eșuate pe
rând, astfel încât trec ilegal în Franța, pe jos, în august
1948. La Paris, prezintă manuscrisul romanului lui Mircea Eliade care îl recomandă lui Gabriel Marcel, cel
„care coordonează colecția «Feux croisés» (Focuri
încrucișate) a Editurii Plon, și lui Brice Parain, de la Editura Gallimard, pentru a le vorbi despere acest «tânăr
scriitor român», mai tânăr de treizeci de ani, și de «admirabilul său roman», pe care-l consideră ca fiind «unul
dintre cele mai bune ale timpurilor noastre»”. Sunt
reținute aceste aprecieri, venite din partea lui Mircea
Eliade pentru că ulterior acesta își va schimba atitudinea, lăsându-se antrenat în demersurile agresive, me68

nite a-l compromite pe C.V. Gheorghiu, orchestrate de
soții Monica Lovinescu și Virgil Ierunca. Thierry Gillybœuf comentează incidentul intervenit între aceștia,
astfel: „Traducerea este încredințată unei tinere emigrante române, Monica Lovinescu (1923-2008) care a
fugit din România în 1947 și a obținut azil politic
împreună cu soțul ei, Virgil Ierunca, în anul următor (…)
în momentul în care ea lucra la volum, Monica Lovinescu și Gheorghiu se înțelegeau extraordinar de bine./
În 1949, Ora 25 apare la Editura Plon într-o traducere
semnată sub pseudonimul Monique Saint-Côme. Are
un succes imens (…) Filosoful Gabriel Marcel
prefațează admirabil cartea (…) Albert Camus este unul
dintre primii care-l vizitează pe Gheorghiu (…) Cu mult
înainte de Soljenițîn și Orwell, precum Arthur Koestler,
Virgil Gheorghiu, sub o formă narativă romanescă
sensibilă – căci Ora 25 a fost comparat pe bună dreptate cu Tratatul de descompunere, eseu filosofic publicat în același an, al cărui autor, Emil-Mircea Cioran,
este de asemenea un scriitor român aflat în exil în
Franța (…) Danile-Rops consideră că «Ora 25 este o
magnifică mărturie, un document ciudat cu privire la inumanitatea lumii noastre», în timp ce Denis de Rougemont o consideră «o carte admirabilă pentru mai multe
motive, pentru care trebuie să vă mulțumim»”.
Cartea este imediat tradusă în spaniolă, italiană,
engleză, germană, olandeză și norvegiană. „Gheorghiu
se numără printre invitații de marcă ai Conferinței Europene pentru Cultură, care are loc la Geneva în decembrie 1949 (…) Când se întoarce la masa de scris,
orizontul se întunecă pentru el. La 4 septembrie 1950,
Monica Lovinescu îi intentează un proces, încercând să
obțină un procent din veniturile uimitoare ale Orei 25.
Hotărârea pronunțată de Tribunalul din Grasse în mai
1951 a respins solicitările Monicăi Lovinescu, constatând că i-au fost plătite îndemnizațiile datorate pentru
traducere. Aceasta din urmă va începe a-i nutri o ură
îndelungată și va deveni inițiatoarea afacerii ce va izbucni în curând și va păta pentru totdeauna imaginea
lui Gheorghiu (…) O veritabilă cabală este lansată împotriva lui. În numărul din ianuarie 1953 al revistei Lettres Françaises, Francis Crémieux îl acuză pe
Gheorghiu de faptul de a fi «criminal de război, militant
hitlerist, apologet al crimei genocidului, informator al
poliției române», pentru a conchide că «impostorul este
demascat, falsa mărturie este demonstrată». Se
precizează că a scris Ard malurile Nistrului, reportaje
de război, în cadrul cărora face elogiul soldaților germani”.
Este un moment esențial pentru destinul scriitorului
C.V. Gheorghiu în Franța, pe care Thierry Gillybœuf îl
dezvoltă în detalii urmând firul ei până la sfârșitul vieții
scriitorului, menționând: „La moartea sa, patruzeci de
ani mai târziu, necrologul din Le Monde va relua
această anatemă falsă și distorsionată: «Acest reportaj,
scris în timpul în care armata română lupta alături de
cea a Wehrmachtului, a făcut elogiul soldatului hitlerist
și a conspirat împotriva evreului răufăcător!»” Și monografistul adaugă: „Va fi acuzat de antisemitism, cu toate
PRO
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că soția sa era de origine evreiască”. C.V. Gheorghiu
devine, în aceste condiții, un scriitor controversat, iar
biografia lui este văzută de monografist oarecum în
oglindă cu aceea a lui Panait Istrati, ceva mai înainte și
a lui Vintilă Horia.
Atitudinea lui Thierry Gillybœuf este una de dreaptă
evaluare a vieții și mai ales a operei lui C.V. Gheorghiu
căreia îi consacră scurte, dar judicioase aprecieri critice.
Astfel, romanul Ora 25 „denunță un univers dezumanizant în care valorile umane nu mai contează: singure
forțele puterii și marile mașinării politice domină întregul
mers al evenimentelor. Birocrația, ponderea structurilor
politice și delațiunea ating în acest roman cote de
groază. După încheierea lecturii, pare că nu există loc
pentru omul drept, a cărui singură salvare rezidă în colaborarea cu sistemul de represiune (…) Gheorghiu
amintește că monstruozitatea nu este apanajul unei singure părți, ci este fundamentul fiecărei existențe umane
(…) Ora 25, roman al răului universal”. În aceeași
manieră sunt comentate apoi toate scrierile lui
C.V. Gheorghiu. A doua șansă „este o epopee umană
halucinantă, în cadrul căreia în decorul întregii Europe
din acești ani tulburători, de la Revoluția din 1917 și
până la dezmembrarea americano-sovietică de după
război, și deci numeroase episoade, multe dintre ele oribile, au fost trăite de autor”. În 1954 apare Omul care
călătorea singur, „lucrare în cadrul căreia, sub masca
lui Traian Matisi, își prezintă viața dintre 1942 și 1945
(…) un document plin de duioșie și de melancolie (…)
Traian Matisi, dublura transparentă a lui Gheorghiu,
acest om care călătorea singur precum mulți dintre contemporanii săi este, într-un anume mod, un Ulise al timpurilor moderne, a cărui odisee simbolizează noua
condiție umană apărută brutal în această oră a
douăzeci și cincea pe care o trăim acum”. În Le peuple
des Immortels (Poporul nemuritor), apărut în 1955,
C.V. Gheorghiu „încearcă să reînvie trecutul țării sale,
în particular pe cel al dacilor, strămoșii românilor (…)
Această carte constituie, între altele, premisa pentru o
serie de romane, o tetralogie romanescă constituită din
lucrările: La Maison de Petrodava (Casa de la Petrodava) (1961), Les Immortels d’Agapia (Nemuritorii
de la Agapia) (1964), Le Meurtre de Kyralessa (Chiralesa) (1966) și La Condottiera (Condotiera) (1967).
Fiecare dintre ele are ca topoi satul românesc”. Les sacrifiés du Danube (Sacrificații Dunării) publicat în
1957 este „o mică lucrare scrisă înaintea evenimentelor
tragice petrecute în toamna anului 1956 în Ungaria. Cu
o acțiune ce se petrece în Bulgaria, romanul este un
strigăt violent, un rechizitoriu nemilos și o chemare în
ajutor a Occidentului, care a livrat vreme de cincisprezece ani țările europene Uniunii Sovietice”. În Dumnezeu nu primește decât duminica se află lupta
oamenilor „reduși la statutul de larve prizoniere de
douăzeci de ani de opresiune, care luptă ajutați de o
puternică doză de virtute pentru a suporta agonia (…)
Cu privire la absurditatea automatismului birocratic
bazat pe convingerea «că mai întâi trebuie salvat universul pentru a putea salva un om» și prin urmare e mai
SAECULUM 7-8/2020

eseu

bine să fie respectate directivele și procedurile decât să
ne interesăm de destinele individuale”. Cravașa (1960)
„reliefează la nivel de epopee un episod puțin cunoscut
al istoriei contemporane, și anume inversarea bruscă a
alianțelor care, în plin război, au oferit România invadatorului sovietic”. Originalitatea romanului Casa de la
Petrodava, „constă în faptul că acțiunea este
coordonată de eroine, fidele tradiției homerice, veritabilelor amazoane ale Carpaților”. Nemuritorii de la
Agapia e „un roman cu vagi conotații polițiste într-un
veritabil text apologetic și într-una dintre operele cele
mai profunde din perspectivă umană și cele mai bogate
în emoții dintre toate cele care ies din penița scriitorului”.
De la ora 25 la ora eternității: a oferi „o mărturie
istorică atât de deprimantă într-un itinerariu spiritual de
a pune îngrozitoarea soartă a lumii omenești în mâinile
lui Dumnezeu”. Haina de piele este „mai mult decât o
poveste filosofică, Gheorghiu a scris aici «o parabolă
cu greutate de carne și sânge, unor forțe feroce de dimensiune eternă». Și, precum în toată opera lui,
ferocității implacabile a regimului comunist și totalei
dezumanizări a civilizației occidentale, îi opune neobosit
mesajul evanghelic”.
Atenție aparte acordă cărților scrise pe teme religioase. Monografia Sfântul Ioan Gură de Aur: „Acest
text palpitant, scris cu un stil și cu o sensibilitate aparte,
atât poetică, cât și religioasă, descrie încercările acestui
sfânt care a știut atât de bine să captiveze, liniștind și
adunând mulțimile cărora le vorbea simplu, și care a
fost persecutat de către tiranii epocii”. Cu Viața lui Mahomed (1963) „Gheorghiu vrea nu doar să
povestească o viață, ci să dezvăluie semnificația în
credința sensibilă și intelectuală într-un mesaj din care
a înflorit una dintre cele mai bogate civilizații”. La fel
Tinerețea doctorului Luther, Gheorghiu, „el însuși
preot, știe ca nimeni altul să ne facă să pătrundem în
sufletul chinuit al unui om al lui Dumnezeu care iese din
umbra sfântă a Evului Mediu și ajunge în tulburarea
Renașterii, și reușește să evoce într-o manieră de-a
dreptul somptuoasă secolul lui Faust, în care aurul, sângele și ideile fierb ca într-un cazan de vrăjitoare”.
Thierry Gillybœuf se apleacă metodic asupra tuturor
operelor lui Constantin Virgil Gheorghiu, într-o autentică
pledoarie de susținere și apărare, de evidențiere a unui
scriitor autentic și original care, prin întreaga sa operă
„devine cântărețul unei lumi dispărute, cea a țării pierdute și a copilăriei pe care o reînvie cu ajutorul unei memorii intacte și a unei sensibilități arzânde”, încheind cu
un frumos portret în peniță: Gheorghiu „a cunoscut mai
bine ca oricine prețul libertății; căci ea nu i-a fost nicicând oferită, căci el a cucerit-o cu adevărat. Cei care
au avut șansa de a-l cunoaște își amintesc mereu de
această mare siluetă masivă neagră, care te duce cu
gândul la un stejar imens; crucea frumoasă ce-i atârna
pe reverendă; de privirea vie, lucindă și afectuoasă din
spatele ochelarilor negri; de vocea sa cu inflexiuni puternic nazalizată, marcată de un dulce accent românesc
și o excepțională gentilețe, de marea simplitate și extraordinara generozitate a lui Virgil Gheorghiu”.
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REPREZENTARE
ŞI CONCEPTUALIZARE
ÎN FILOSOFIA UPANIŞADELOR

70

Facem recurs la textul upanișadic pentru a evita
orice interperetare intermediară și socotim că înainte de
orice comentariu e nevoie să stabilim premisele demersului. Astfel, amintim că vedele, în cele patru părți ale
lor, după cei patru sacerdoți care oficiau sacrificiul
Somei, cunoscute sub nume distincte (Ŗgveda,
Sāmaveda, Yajurveda și Atharvaveda), cuprind câte o
Saḿhitā, o Brāhmana și o Sūtra4. Practica lor liturgică
le-a consacrat în timp; primele două vede conțineau imnuri de slavă pentru zeii principali, iar celelalte două,
apărute mult mai târziu, adăugau formule sacrificiale și
magice (descântece).
Școlile (ṡākhā) care au interpretat vedele5 și-au exprimat propriile viziuni în corpusuri de texte brahmana,
utile în organizarea tipicului ritual, iar în contextul brahmanelor, în partea lor finală, se găsesc Upanișadele
(Upanișad – a ședea alături cu devoțiune), ca interpretări filosofice ale respectivelor ṡākhā.
Aici vom găsi, așadar, esența filosofiei hinduse concentrată în concepte, alegorii și comentarii. E adevărat
că hinduismul urmează vedantismului și brahmanismului, însă cu toate că va fi pus la îndoială odată cu Jainismul6 și Buddhismul7, el rămâne sursa unor concepte
și teorii (ex. Avatara) care afirmau valorile mântuirii prin
iubire și dăruire (bhaktimarga) și drumul cunoașterii
(jňanamarga) accesibile fără discriminare de castă.
Toate acestea pot da relații neîndoilenice despre psihologia cognitivă a hindusului, despre epistemologia vedică și nu în cele din urmă despre noeză, ființă și
ființare, temeinicia noțiunilor – cele mai multe dintre ele
ajungând să difuzeze semnificativ până în gândirea
greacă prescolastică.
Într-o sumară analiză, încercăm să identificăm în
conceptele hinduse din Upanișade relația lor de acord
cu adevărul reprezentărilor; adevărul identificat în realitate și valabilitatea lor în evidență, convingeri și certitudini – criteriile și garanțiile certitudinilor.
PRO

Textele vedice, în interpretarea privilegiată a
brahmanilor au făcut, cum se știe, baza filosofiei hinduse care s-a conturat în Orient încă de la jumătatea
celui de al doilea mileniu î.Hr. și ele s-au exprimat în
formula Upanișadelor, ca învățături hinduse, pe seama
cărora douăzeci și patru de jinas (învățați) au propovăduit o doctrină, Jainismul, atribuită mai târziu doar unuia
dintre ei, Mahavira (sec. VI. î.Hr.), religie care a pătruns
până și în Occidentul contemporan.
Nu numai cu avantajul precedenței, filosofia hindusă, în special cea a Upanișadelor, datorată modelului
de gândire Samkhya, se înscrie în raționalismul teist
prin acceptarea Vedelor și a universului lor întemeiat în
chip dualist (cele două realități fundamentale:
purusa/conștiința și prakrti/materia). Spre deosebire
totuși de filosofia Samkhya1, filosofia vedică operează
cu un reducționism ceva mai larg: pentada elementelor
componente ale naturii are sensul ontologic dinspre formele grosiere spre cele mai subtile. De data aceasta încercăm să observăm modurile de conceptualizare în
reprezentările esențiale ale lumii ca structură metafizică, raportându-le la argumentul ontic, de regulă
același, din hinduism și până dincoace de filosofia aristotelică. Iată, de pildă, viziunea tipică pentru filosofia
orientală în Maitreya Upanișad2, unde versetul 10, trimite la resorbirea ciclică a elementelor constitutive ale
existenței universale: „Pământul este resorbit în apă,
apa în foc, focul este resorbit în vânt, vântul este resorbit în eter, eterul în simțuri, simțurile în elementele subtile (tanmātra), elementele subtile se dizolvă în
elementele sensibile (bhūtādi), elementele sensibile se
dizolvă în intelect (mahat), intelectul se dizolvă în cel
nemanifestat, cel nemanifestat se dizolvă în cel indestructibil, cel indestructibil se dizolvă în întuneric, întunericul este unificat în cel transcendent (para)”3. Și nu
întâmplător am ales acest verset; el sintetizează matricea gândirii cosmogonice orientale a acelei vremi.

SAECULUM 7-8/2020

PRO

Numai prin epistemologia upanișadică se poate face
trecerea la paradigma psihologică a cognitivității hinduse. Abia atunci se pot sublinia câteva conexiuni cu
unele dintre conceptele occidentale corespunzătoare.
Firește, avem în vedere determinările care au păstrat
diferențele de viziune criterială între filosofia hindusă
(continuată prin Jainism până în zilele noastre) și criteriile filosofiei occidentale8: a) hindusul se situează permanent în criteriu/ occidentalul se îndoiește de el și
continuă să îl tatoneze; b) hindusul are sensul în sine
din perspectiva lui Brahma/ occidentalul presimte UnulTot, dar acesta îi rămâne la infinit intangibil, deci exterior; c) pentru hindus sinele este parte a Totului și sens
al lui/ pentru occidental legea rămâne deterministic, necesar și esențial exterioară. În consecință, occidentalul
este constrâns de lege spre sens,/ pentru hindus legea
este sensul lui. Apoi, modalitatea este pentru occidental
iubirea unificatoare care mijlocește calea spre esența
ființei, iar pentru hindus drumul e invers – dinspre
esența ființei spre iubirea unificatoare, de aceea pentru
hindus desăvârșirea lui începe și rămâne în sine, iar
pentru occidental vine dinspre armonizarea lui cu determinările exterioare, adică din Lege.
Astfel, occidentalul caută în permanență Adevărul
sinelui, în timp ce hinduismul promovează desăvârșirea
lui ca Adevăr– lucruri care nu se manifestă totuși în
opoziție categorică, intolerantă, ci se situează numai
într-o evidentă diferență de ordonare a sinelui și a
existenței lui ca atare.
Observabilă tuturor Upanișadelor este ideea că Universul, la scară redusă, se identifică în ființa umană nevoită să se confrunte cu suferința, a cărei eliminare este
posibilă după învățătura brahmanică și hinduismul situează în sine și în posibilitățile fiecăruia această șansă,
fiindcă experiențele lui au identitate de adevăr cu cele
trei stări: starea de veghe, cu starea de vis și cu somnul
profund, iar sinele, identificat cu subiectul cognitiv,
cunoaște trecerea succesivă dintr-un corp într-altul:
„Odată născut, el [sinele, n.n.] a luat cunoștință de întreaga existență. Să se mai vorbească și despre altceva
[decât sinele]? El l-a văzut pe om (purușa) ca fiind Brahman, cel unic. «Pe acesta l-am văzut eu.» – astfel [a
spus el]” (Aitareya Upanișad, I.3.1.3).
Si, mai departe:„Femeia, cea care îl crește poartă
acel embrion și este cea care trebuie să îl crească. El
[bărbatul] îl crește pe fiu, la început îndată după
naștere, îl crește pe acesta pentru [a realiza] continuitatea lumilor. Astfel, aceste lumi au continuitate.
Aceasta este a doua naștere” (II.1.3.), iar „cel care a
murit se naște din nou. Aceasta este a treia naștere”
(II.1.4). Toate acestea poartă garanția autenticității prin
vocea lui AUM (OM) în deschiderea Upanișadei amintite: „Prin aceste învățături voi unifica ziua și noaptea.
Voi spune adevărul (rta), voi spune ceea ce este real
(satya)”. Luăm aminte că încă de aici rta nu e totuna cu
satya. Apoi, în Adhyaya III, se spune cine este „acesta
pe care îl adorăm noi”: El este inima (hŗdaya) și mintea
(manas), adică laolaltă înțelesurile și înțelegerea, discriminările, conștiința, intelectul, părerile, percepțiile,
gândurile, concepțiile, înclinațiile, memoria, ideația,
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intențiile, respirația, dorințele, voința – simultan, nume
ale conștiinței (III.1.2.).
Totodată, conștiința „este Brahma, aceasta este
Indra, aceasta este Prajāpati, este toți acești zei, este
cele cinci elemente (mahābhūta), adică pământul, vântul, spațiul, apa și focul...” (III.1.3.). Văzând astfel sfera
conceptului, încercarea de a-l apropia de vreunul similar
din filosofia greacă nu dă satisfacții: ceea ce pneuma
sau thymos, facultate înflăcărată la Homer, psyche la
Platon, iar la Aristotel (ochema) nu vor avea aceeași
deschidere. Psyche, în gândirea greacă, este suflare,
armonie pitagorică, suflet șamanic, suflet unitar la Platon, sulfet tripartit în critica aristotelică a platonicienilor,
dar și noesis, pathos, pronoia etc. Abia în filosofia germană vom vedea că lucrurile se conturează mai clar
odată cu das Sein (la Heidegger).
Upanișadele, cum observăm, acreditează conștiința
ca esență cognitivă a sinelui, iar inima ca sediu al acestuia, organ responsabil inclusiv de activitatea mentală;
deasupra acestora situându-se prāna, suflul ca principiu
metafizic a tot ceea ce există și care se manifestă prin
simțuri și organele fizice ale acțiunii (în Kauṡîtaki
Brāhmaņa Upanișad).
Potrivit filosofiei Upanișadelor, două concepte fundamentale polarizează toată gândirea hindusă: Brahman și Ẳtman, care în viziunea lui Paul Deussen9, ar
traduce Universul ca fiind Brahman, iar acesta, la rândul
lui, este Ẳtman-ul din noi. Uneori însă, în sentințe, se
identifică unul cu altul și se definesc în termeni de
echivalență:„Brahman, forța care stă în fața noastră întrupată în toate făpturile, care zămislește, poartă,
susține și se retrage din toate lumile – această forță
veșnică, nesfârșită, divină este identică cu Ẳtman, cu
acela pe care, după degajarea a tot ce este exterior, îl
găsim în noi ca esența noastră lăuntrică și adevărată,
ca sinele nostru propriu-zis, ca suflet”10 și trebuie, deci,
să reținem această definiție în ideea de mulțimi care se
intersectează într-un definitoriu identic.
Și tot Paul Deussen, cunoscător de referință al filosofiei upanișadice, dar și al filosofiei occidentale, observa că filosofia în genere s-a străduit dintotdeauna să
identifice un principiu al lumii, ceea ce demonstrează
că ea s-a ridicat dincolo de realitatea empirică și că
esența lucrurilor este dincolo de aceasta, ele fiind doar
aparență, nu lucrul în sine, cum nota Kant, ba mai mult
decât atât, „filosofia s-a ridicat de trei ori la o conștiință
mai clară a acestei probleme puse ei în general și la
rezolvarea ei: pentru prima oară în India în Upanișade,
a doua oară în Grecia în filosofia lui Parmenide și Platon, iar a treia oară în epoca modernă, în filosofia lui
Kant și Schopenhauer.”11
Observații comparative s-au făcut în această idee
de multe ori, însă nu avem în concret acele determinații
care se traduc în intensitățile stărilor psihologice, a stărilor de conștiință, de mobilitate a lor și de durată. O observare din perspectivă logică și epistemică a acestor
determinații coboară argumentul erorii de gândire (adevăr și eroare) până la nivelul reprezentărilor, până la
aproximări și identificarea adevărului cu realul, la
modalitățile, criteriile și garanțiile certitudinii, ca să sin71

tetizăm având în vedere și argumentele care rezidă în
raportul gândire/limbaj.
O analiză obiectivă trebuie să aibă în vedere inclusiv
posibilitățile concrete de diferențiere gen/specie, față de
încărcăturile conținutului și de limitele sferei. Să urmărim așadar, din această direcție, doar două conceptualizări hinduse: cunoașterea și sinele.
Cunoaștere, în conținutul și în sfera noțiunii consemnează în lexicul Upanișadelor adhyavasaya–
cunoașterea definitorie identică cu înțelegerea; akhanda-akara-vrtti-jnana – cunoașterea procesuală prin
care este conceput Brahman, cunoaștere directă a lui;
alocana-jnana – cunoașterea senzorială afirmată în Jainism; andha-tamisra – cunoașterea eronată prin iubirea
de sine (viparyaya); apara – cunoașterea lumii fenomenelor, o cunoaștere inferioară; aparoksa-jnana –
cunoașterea intuitivă a lui Brahman, dar și cogniție nemediată; apeksa-buddhi – cunoaștere metodică, enumerativă în școala filosofică Vaisesika; artha-apatti –
desemnează sursa validă de cunoaștere (în școlile Mimamsa și Advaita), cunoaștere postulată, supoziție;
artha-kriya-jnana – cunoașterea rezultată din eficiența
acțiunii parctice; asandigha – cunoaștere certă, indubitabilă.
Apoi adăugăm: avadhi – cunoaștere transcendentală, clarviziune; dar și avaraka-sakti – forță care obturează energiile cognitive (și afective) ale individului;
brahih-prajnana – cunoaștere exterioară, posibilă doar
în stare de veghe; bodha – cunoaștere, conștiință;
bradha-jnana – cunoaștere a absolutului; cetomukha –
poartă a cunoașterii (debutul ei); durniti – cunoaștere
care privește un obiect întreg, drept (naya în Jainism);
jnana – cunoaștere, înțelepciune, înțelegere, ceea ce
în Jainism înseamnă cunoaștere detaliată, în sistemul
Advaita cea care asigură eliberarea, iar în sistemul Mimamsa este modalitate a sinelui descrisă ca act (kriya)
sau proces (vyapara) și se realizează indirect, prin
inferență, nu prin introspecție; de asemenea, se propune și o formă compusă, care denumește cunoaștere
și acțiune – jnana-karma-samuccaya, ceea ce ar asigura eliberarea. Se mai poate adăuga și cunoașterea
perceptivă, mintea, gândirea – mamo-vijnana.
Pentru un sistem filosofic incipient sunt posibile și
unele suprapuneri sau apropieri de sensuri atribuite,
cum am văzut, diferitelor școli. Filologic, nu ne rămâne
decât să remarcăm productivitatea unor radicali (artha,
bodha, jnana etc.), dar și deschiderile semantice izbutite în compuneri succesive (jnana-karma-samuccaya;
artha-kriya-jnana; Eka-atma-pratyaya) – or asta e doar
o chestiune absolut formală; semantica vine să releve
varietatea atributelor conținutului și limitele de specie
(sfera noțiunii).
Două direcții esențiale așadar ale definirii: direcție
extensională și direcție intensională. De aici și tipologia
restrânsă a definițiilor în Upanișade: a) cele mai multe
sunt definiții reale (explicite – „ce denumește x”), urmate
de b) definiții nominale (implicite – „ce semnifică x”),
după cum cunoașterea se face în termeni ai identificării,
cu definire sinonimică; în termeni descriptivi, cu definire
atributivă; în termeni ai funcționalitîții, cu definiri aplica72

tive, practice.
Exemple: I) artha-apatti; bodha; jnana; mamo-vijnana etc., respectiv II) andha-tamisra; apeksa-buddhi;
artha-kriya-jnana etc. De fiecare dată însă, definirea se
manifestă ca o formulă de stabilitate conceptuală, dialectica cunoașterii urmând să opereze intervenții ulterioare în funcție de cunoștință, de sens și obiect și chiar
redefiniri, dacă e nevoie. Cum fără gândire nu există
limbaj, reglarea de eroare se face permanent în funcție
de adevărul văzut ca acord între reprezentări.
Și fără să mai reiau aici ceea ce spuneam altădată12
aproximativ pe aceeași temă, voi ilustra în sensul conceptualizării cu cazul Sinelui, spre a-l raporta la
percepția lui occidentală, altfel structurată nu doar semantic, ci ca suprafață și ca adâncime a reflectării: Adhyaropa-apavada denumește tehnica prin care
aspirantul brahmanic este condus pe calea sinelui-nondual; Adhyatma denumește ceea ce ține de domeniul
sinelui suprem; Adhyatma-vidya este metafizica, studiul
lui (eul este totuna cu sufletul individual, aham, și nu
se confundă cu sinele, iar Brahman este cunoașterea
directă a lui); Anatman – fără substanță, non-sinele;
Atma-saksat-kara – realizare a adevăratei naturi a sinelui; Atma-veda – teoria sinelui; Atma-vicara – cercetarea asupra naturii lui; Eka-atma-pratyaya – esența ca
identitate cu el; Eka-jiva – un singur suflet individual;
Jiva-atman – sinele individual.
Văzând Upanișadele odată cu Paul Deussen, observăm că noțiunile hinduse sunt elemente și scop al logicii
(anviksiki – știința logicii; bheda-abheda – relația de
identitate în diferență pentru școala lui Nimbarka). Este
adevărat că grecii, care descopereau logica destul de
târziu, vedeau diferențele și le exprimau și ei mai degrabă în esență (ti esti, ousia, eidos la Platon, mai apoi
noesis) sau în ființă (on – în antinomiile parmenidiene,
hyperousia, ori chiar trias), în timp ce Upanișadele sunt
de la început coerente în proiecție și rămân statornice
în plan metafizic odată cu obiectivarea în Brahman ca
scop final (Atman/Brahman ca unitate și sens al
transmigrației sufletului). Acesta, în filosofia lui Plotin,
este echivalentul lui Arhé, ființă supremă, imuabilă, absolută, temeiul și cauza oricărei ființe a cărei posibilitate
nu este despărțită de realitatea ei absolută.
Conceptele hinduse, decelabile din alegorii și evocări ale Upanișadelor, vădesc știința normativă a conceptualizării cu aceeași ușurință cu care conținuturile
devin reversibile: text↔ concept. Și cum Ion Petrovici13
spunea că „în afară de faptul că noțiunile, pe lângă elemente logice, mai sunt și acte psihice, socotim că e interesant să cunoaștem și ființa pe care o au în această
calitate; dar o dată cunoscută făptura lor sufletească, și
chipul în care ea se va înfățișa, putem trage un număr
de concluzii folositoare, și unele aproape categorice
pentru întreaga însemnătate filosofică a lor”.
Se cunosc disputele scolastice pe seama noțiunilor
(idei generale), cunoaștem contribuțiile nominalismului;
or, nu putem spune că, având textele Upanișadelor, ne
lipsesc datele psihologice ale conceptualizării specifice
– credințele, viziunile nemijlocite, consecvențele care
determină conținutul conceptului, certitudinea atributePRO

eseu

SAECULUM 7-8/2020

PRO

lor și structurarea acestora în specii. Așadar, putem determina nivelul, siguranța și calitatea cunoștințelor hindusului (comportamentul acestuia face mereu acordul
scopurilor cu cunoștințele/credințele sale), se poate presupune obiectivitatea datelor problemei (existența ca
atare), iar pentru a se contura ulterior soluția (orientarea
scopurilor), credința sa instituie algoritmul corespunzător ieșirii din problemă și chiar avem datele nivelului
implementațional (sarcina și realizarea ei efectivă) –
adică suficient cât să se verifice sistemul cognitiv minimal.
Și tot Upanișadele ne dau relații plauzibile despre
reprezentarea și organizarea cunoștințelor (codarea semantică, scheme cognitive, elaborarea definițiilor predilect în raționamente inductive). Să revedem din acest
unghi cel puțin conceptele legate de Sine: Adhyaropaapavada indică mijlocul; Adhyatma indică sensul; Adhyatma-vidya conturează contextul; Atma-saksat-kara
presupune toți referenții la care se fac raportările – mijlocul de control; iar mai mult decât atât, se cunoaște
Atma-veda, teoria Sinelui; se formulează Eka-atma-pratyaya, adică esența identității Sinelui cu el.
Filosofia occidentală socotește ființa un predicat real
(un concept despre ceva) și își atinge adevăratele profunzimi în acest sens odată cu Heidegger14: „Dezvăluirea sinelui însoțește comprehensiunea ființei proprie
faptului de a se îndrepta către ființare” – întrebare privitoare la ființa în genere (Frage nach dem Sein
ūberhaupt), cu o paradigmă largă, care se întinde de la
articularea fundamentală a ființei (Grundartikulation des
Sein), multiplicitatea ființei, a modurilor de a fi (Mannigfaltigkeit des Sein, der Seinsweisen), spre modulările
ființei (Modifikationen des Seins), către sineitate
(Selbsheit) ori sensul ființei (Sinn von Sein).
Avem așadar argumentele care relevă echivalențe
ale definirii între două sisteme filosofice diferite, unde
se cuprind atributele esențiale și se conturează sfera
noțiunii fără simplificări sau extinderi semnificative – prilej să subliniem profunzimile gândirii heideggeriene și
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disponibilitățile limbii germane de a exprima apropieri
conceptuale și de reflectare cu scrierile filosofice hinduse; diferențele de ordonare dintre viziunea orientală
a lumii și cea occidentală au fost adâncite ulterior doar
în planul religiozității de la consecvențele prolifice ale
unora la reformele și protestantismul altora.

1
Unul dintre cele șase sisteme filosofico-religioase ale Indiei cu influență îndelungată în religiile ulterioare (Jainism,
Buddhism), întemeiat pe dualismul materie / suflet, materia
(prakrti) dezvoltând la rândul său 24 de principii, în timp ce
purusha se manifestă în număr nedeterminat.
2
Textele sunt preluate după vol. Upanișad, Ed. Herald,
Buc., 2006, în traducerea lui Ovidiu Cristian Nedu.
3
Upanișad, p. 234.
4
Paul Deussen, Filosofia Upanișadelor, Ed. Herald, Buc.
2007, p. 15.
5
Vezi Upanișad, p. 8.
6
Spre deosebire de Buddhism, el acceptă ideea unui
mântuitor (Mahavira), o multitudine de suflete inferioare, autoizolarea meditativă, autoflagelarea izbăvitoare, sensul vieții
spre devenirea sublimă (Nirvana).
7
Religie descendentă din hinduism, care promovează
învățăturile lui Buddha și propovăduiește scurtarea shamsarei
(călătoria sufletului spre Nirvana prin reîncarnări succesive)
pentru că buddhismul neagă existența unui suflet material,
fiind ateist, și se centrează pe ideea mântuirii prin sine.
8
Amintesc filosofia lui Pietro Ubaldi (netradus în limba engleză și, în consecință, necunoscut marelui public), exprimată
concis în Marea sinteză (Sinteza și soluția la problemele
științei și spiritului) – 1937; o primă referință exhaustivă la
această lucrare o datorăm lui Gaetano Mollo (în traducerea
lui Viorel Igna în „Tribuna”, nr. 434/1-15 oct. 2020, p. 10).
9
Op. cit., p. 48
10
Op. cit., p. 49
11
Op. cit., p. 51
12
A se vedea eseul nostru Sinele, dinspre Orient spre Occident, în vol. „A Fi – ca diferență”, Ed. Sitech, Craiova, 2020,
p. 13.
13
Teoria noțiunilor, Ed. Polirom, Iași, 1998, p. 79.
14
Vezi Problemele fundamentale ale fenomenologiei,
Ed. Humanitas, Buc., 2006, p. 261.
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reprezentări, interpretări, reglări socio-culturale, ethos
etc.; funcţia elementelor paremiologice. Privit cu atenţie,
acest tablou abia schiţat, mai mult sugerat decât explicit, e greu, totuşi, de observat că aproape nu există latură a spiritualităţii etnofolclorice căreia opera lui
D.R. Popescu să nu-i răspundă, adică pentru care cercetătoarea să nu găsească pasaje care să ilustreze o
perspectivă sau alta.
Dar ce înseamnă, totuşi, metoda revenirii succesive? Un lucru foarte simplu în ultimă instanţă: dacă o
anumită operă este convocată pentru a ilustra un aspect oarecare (legat de obiceiurile înmormântării, de
pildă) - uneori cu acelaşi masaj: să zicem Duios Anastasia trecea - aceeaşi operă este invocată și în legătură
cu visul, apoi şi în legătură cu ethosul etc. Imaginea
mormintelor celor plecaţi mai demult dincolo plutind pe
Dunăre cu lumânările aprinse revine de cel puţin 4-5 ori.
Concret, procedura e, iarăși, simplă: autoarea înmoaie întâi pana în sursa bibliografică, sigură şi clară
(A. van Gennep, Simion Florea Marian, Mihai Pop, pentru riturile de trecere), apoi în apele învolburate ale prozei lui D.R. Popescu, pentru a ilustra ritul, secvența de
ceremonial etc. odată identificate. Ce pare a lipsi este
funcţia înregistrării secvenței respective în seria sacru,
profan, estetic, potrivit, adică, teoretizării din subcapitolul 2.1. „Trecerea de la religios la estetic” (pp. 55-57). E
adevărat că acest subcapitol se încheie cu afirmaţia:
„Opera literară a lui D.R. Popescu este dovada evoluţiei
de la motivația funcţională la cea estetică.” (p. 57). Dar
nu-i prea general spus? Acoperă această afirmaţie toate
toposurile identificate? Nu s-ar fi putut găsi modalități
mai ferme de a dovedi această evoluţie de la religios la
estetic, altfel o idee foarte la locul ei? Ceea ce mai e,
de asemenea, resimţit ca o lipsă pare a fi imposibilitatea
raportării unui pasaj ilustrativ montat într-o demonstraţie
la tema/ subiectul/cadrul epic etc. al operei din care
acesta a fost decupat. Adică, aşa cum se întâmplă cu
Duios Anastasia trecea, nuvela căreia i se schiţează inPRO

În capitolul pe care Nicolae Manolescu i-l consacră
în a sa Istoria critică a literaturii române (ediția definitivă), autorul afirmă că „scriitorul D.R. Popescu s-a bucurat la un moment dat de un mare succes, inclusiv de
critică, beneficiind de monografii ca niciunul dintre colegii săi de generație…” (p. 1078), după care urmează
unele rezerve. Însă cartea pe marginea căreia urmează
să glosăm (Loredana Tuchilă, Folclorul în opera lui Dumitru Radu Popescu, Editura Semne, București, 2020,
445 p.) vine să-l contrazică atunci când istoricul literar
afirmă că prolificul scriitor „pare ieșit din cărți după
1989” (ib.). Mai ales că e vorba de un studiu care nu
tratează la suprafață obiectul cercetat, ci coborând în
străfunduri și exhaustând, cumva, tema aleasă.
Asigurându-și un eșafodaj bibliografic impresionant
(am numărat, din pură curiozitate, exceptând, firește,
cărțile lui D.R. Popescu, nu mai puțin de 182 de poziții
bibliografice, grupate tematic: lucrări de mitologie și lucrări de critică literară) și identificând în opera foarte întinsă, e adevărat, a lui D.R. Popescu straturile de
semnificații etnofolclorice, autoarea construiește cu migală și răbdare imaginea unei funcționalități a elementelor de sursă folclorică în mesajul ce se cerea decupat
în textura, inextricabilă cel mai adesea, a cutărei sau
cutărei creații prozastice; studiul se concentrează
aproape exclusiv pe opera în proză a scriitorului, teatrul
fiind abia amintit uneori.
Metoda de lucru a autoarei e una a revenirilor succesive, funcţie de cerinţele perspectivei etnofolclorice:
întâi riturile existenţiale (riturile de trecere: naşterea,
nunta, moartea); apoi cele nelegate, decât întâmplător,
de anumite evenimente: boala şi practicile curative
(descântecele); fenomenul povestitului; arhetipurile şi
inconştientul colectiv (cu toată bogăţia spirituală a conştientului şi subconştientului: zestrea arhaică a omului,
relaţia cu timpul, binele şi răul, dubla interpretare a visului, femeia între sfinţenie şi pierzanie, zona mitologicului etc.); mitul şi mitologia, într-o încrengătură de
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triga, împrejurare suficientă pentru a înţelege semnificaţia desfăşurării epice, laolaltă cu semantica riturilor
invocate, obligatoriu a fi săvârşite indiferent de riscuri,
pentru ca datoria faţă de respectul cuvenit omului să fie
onorată.
Pasajul anterior conţine cel puţin umbra a două
obiecţii. Ele aparţin, realmente, doar primei părţi a cărţii
şi ţin de condiţia lecturii, succesivă, şi ea, ca toate lecturile şi se estompează sau dispar pe măsură ce ne întâmpină revenirea, iar şi iar, la aceleaşi opere şi la
aceleaşi pasaje, care-l edifică pe cititor asupra tuturor
întrebărilor şi nedumeririlor, justificate sau nu, întâmpinate anterior.
Cele mai frecvent citate scrieri ale lui D.R. Popescu
sunt, într-o ordine fireşte aleatorie: Dor, Duios Anastasia
trecea, Călugărul Filippo Lippi şi călugărița Lucrezia
Buti, Cei doi din faţa Ţebei sau Cu fața la pădure, Paolo
şi Francesca şi al treisprezecelea apostol, Viața şi
opera lui Tiron B, Podul de gheață, Falca lui Cain, dar
şi F, Vânătoarea regală etc.
Nu putem trece prea uşor peste această metodă a
autoarei care, se vede treaba, i s-a impus cu necesitate
- de e reveni la aceleaşi opere şi adesea, la aceleaşi
pasaje. Constatarea ne îndreptăţeşte să apreciem, pe
de o parte, complexitatea arhaic-mitologico-arhetipale
(v. subcapitolul 3.3.9., „În arena mitologică”), în toată
varietatea ei de situaţii şi forme, iar pe de alta, că
această complexitate își găsește oglindirea adecvată,
în tot atâtea situaţii şi forme, în opera literară a unui prozator care aparține tradiției şi modernităţii, dar căruia
nu-i e străin nici postmodernismul.
De altfel, în capitolul de introducere în obiectul studiului, autoarea e preocupată de situarea lui D.R. Popescu în context naţional şi universal, constatând
poziţia acestuia între tradiţie şi modernitate, aflat permanent „în dialog cu trecutul şi prezentul literar”, pentru
a fi, în ultimă instanţă, „un reprezentant al generaţiei şaizeciste cu veleităţi postmoderne”.
În capitolul al doilea, ceva mai compozit decât celelalte, sunt comasate elemente folclorice detectabile în
opera lui D.R. Popescu, eterogene ca funcţie în contextul lor genuin, de la „riturile existenţiale” (naşterea,
nunta, moartea) la basme. E interesantă o observaţie
care se cere formulată acum. Ea priveşte felul în care e
gândită şi realizată compoziţional, ca să zicem aşa, cartea Loredanei Tuchilă. În cel puţin două situaţii, capitolul
care urmează e anunţat/anticipat încă în capitolul care
îl precede. De pildă, în finalul capitolului 2, există un
subcapitol (2.5.) intitulat „Între două vârste ale umanităţii: vârsta mitică şi vârsta religioasă.” Şi urmează capitolul 3: „Arhetipurile şi inconştientul colectiv”. Tot aşa,
în finalul capitolului 3, există subcapitolul 3.3.9.: „În
arena mitologică”, pentru ca următorul capitol, 4, să
aibă în vedere „Mitul şi mitologia”. În termeni militari,
asemenea subcapitole ar reprezenta un fel de „pregătire de artilerie”. De reţinut însă că asemenea subcapitole nu sunt pur teoretice, fiindcă autoarea nu pierde
nicio ocazie de a identifica, în opera lui D.R. Popescu,
un pasaj contextual potrivit.
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S-a putut constata încă în preambulul acestor glose
că, în capitolul 2, cele mai realizate subcapitole sunt
cele referitoare la riturile existenţiale. Și asta nu numai
pentru că aici ni se revelă metoda de bază a autoarei,
căci aceasta ni se revelă întreagă abia odată lectura
cărţii încheiată, ci prin felul în care Loredana Tuchilă armonizează bibliografia cu riturile de trecere şi cu ceea
ce-i oferă proza lui D.R. Popescu. Să concedem, totuşi,
că, în mediul lor natural, etnofolcloric, riturile de trecere
au o consistență şi o unitate care constrâng ele însele
la rigoare.
Capitolul al III-lea, „Arhetipurile şi inconştientul colectiv”, beneficiază de o bibliografie de primă linie, ceea
ce spune totul despre seriozitatea şi temeinicia studiului
Loredanei Tuchilă. Conceptul de „inconştient colectiv”
nu putea, de pildă, fi definit decât valorificând Arhetipurile și inconștientul colectiv, cartea lui Carl Gustav Yung,
dar, în funcţie de context, mai sunt convocaţi şi alți teoreticieni, precum Sigmund Freud, James George Frazer, André Jolles, Jean Chevalier, Alain Gheerbrant,
Roland Barthes, Gaston Bachelard, Gilbert Durand ş.a.
Nu lipseşte, bineînțeles, bibliografia românească a domeniului. Am mai spus-o: demonstrațiile și fundamentările teoretice îşi găsesc argumentele, justificările,
dovezile în proza lui D.R. Popescu sau, altfel spus, „realităţile” de pe „teren”, din proza scriitorului adică, sunt
interpretate în lumina teoretică a bibliografiei cercetate.
De pildă, o afirmaţie a lui Yung privitoare la relaţia oamenilor cu zeii: „Zeii mor din când în când pentru că
descoperim brusc că ei nu înseamnă nimic altceva
decât obiecte inutile, făcute din lemn şi piatră de mâna
omului” (p. 172) e comentat astfel de Loredana Tuchilă:
„Uneori oamenii descoperă vidul din spatele zeilor şi
renunță la căutare. Sau alteori le este impusă renunţarea la inconştientul colectiv, înlocuirea sa cu o dogmă
sau, mai rău, cu jocul politic” (ibidem), după care
aceasta trece la reflectarea constatărilor generalizatoare în opera cercetată: „Moartea unei lumi şi naşterea
alteia sunt surprinse în opera lui D.R. Popescu făcându-se referire la două momente importante din viaţa
omului: «Nevastă-sa era foarte bucuroasă şi se îmbrăcase cu fusta neagră pe care şi-o făcuse de moarte şi
luase în picioare pantofi de nuntă». Evenimentul care
determină un astfel de comportament este înscrierea în
colectiv, pentru aceasta intuieşte că se va impune o
schimbare capitală, chiar dacă nu neapărat utilă membrilor colectivității, că societatea arhaică este în pericol.”
(ibidem). Și comentariul autoarei continuă: „D.R. Popescu surprinde magistral momentul în care oamenilor
le este oferit un nou zeu și urmările acestei noi realități
cu caracter abuziv. În momentul în care cosmosul este
alungat, se renunță la protecția pe care inconștientul colectiv o oferă (la imaginile arhetipale cu care omul este
dăruit de la naștere, menite să-l ajute, să-l conducă), se
produce o ruptură între eu și univers.” (p. 173), – care,
mai departe, subliniază ruptura produsă în
subconștientul colectiv, de unde reacția negativă de a
se înscrie în colectiv, menită să repare această ruptură,
o reacție bineînțeles inconștientă. Și din nou este con75

vocat Yung: „Cine și-a pierdut simbolurile istorice și nu
se poate mulțumi cu surogate este astăzi într-o situație
și mai dificilă: În fața sa se cască hăul neantului pe
care-l evităm cu teamă. Mai rău încă: vidul este umplut
cu idei sociale și politice absurde, caracterizate în totalitate de evenimente spirituale” (ibidem).
De la sine înțeles că cel mai bogat, mai divers capitol, găsindu-și numeroase contexte în opera lui D.R. Popescu, este cel despre mit și mitologie. Începând cu
„definițiile conceptuale”, bazate, ca de obicei, pe o bibliografie din care nu lipsesc Mircea Eliade, A. van Gennep, Tudor Pamfile, Victor Kernbach, Mihai Coman,
Silviu Angelescu ș.a., lectorul este condus prin inextricabila încrengătură a mitului și antimitului, a creației divine pendulând, în credințele oamenilor, între „sublim și
banal”, prin avatarurile erosului etc. Din Miorița, e
reținută latura oraculară a mioarei năzdrăvane („Ce
bine-ar fi să aibă fiecare ins câte-o mioară laie, bucălaie, a zis Anișoara, să-l înștiințeze de ce se împotriva
lui, o oiță bârsană, năzdrăvană, oraculară, așa, un fel
de radar, he, he” – Împăratul norilor, p. 299); din
Meșterul Manole (în varianta G. Dem. Teodorescu),
reține faptul că, într-un fel sau altul, omul se așază în
centrul lumii: „«Dar în același timp se îndeplinește și o
altă tragedie, a meșterului obligat cu mâna sa (și cu lacrimi în ochi) să-și jertfească tot ce avea mai scump și
mai sfânt pe pământ: iubirea, iubita și mama copilului
său, sau a copiilor săi, dintre care unul plângea în pântecele femeii zidite… această renunțare la fericirea pământească, această crimă-jertfă devine pentru Manole
și mai cumplită, fiindcă el știe că n-are cum să n-o împlinească! Visul nu putea fi schimbat, legea fusese dată.
El va trăi, Manole, ducând cu el povara faptei sale.»”
(pp. 304-305). (Călugărul Filippo Lippi și călugărița Lucrezia Buti). „Pornind de la ideea că locuința, comentează Loredana Tuchilă, este o imago mundi pentru
societăţile tradiţionale (cf. M. Eliade), rezultă că orice
muncă de construcţie reproduce simbolic cosmogonia,
iar «transferul ritual al vieţii prin intermediul sacrificiului
nu se limitează numai la construcţii (temple, cetăţi, poduri, case) şi la obiecte utilitare: se imolează, de asemenea, victime umane pentru a asigura succesul unor
operaţii, sau chiar durata istorică a unei întreprinderi
spirituale.»„ (p. 305); din mitul grec al Electrei, autoarea
identifică elemente similare în nuvela Dor, una dintre
cele mai polisemantice, din perspectivă mitologică,
creații a lui D.R. Popescu. (Tot aici găsise autoarea
ipostaze ale Zburătorului autohton: „Dorul de Milu o
durea. Parcă o învelise, greu ca un nor. Nu mai avea
odihnă şi dimineaţa se scula moartă de osteneală, nedormită, cu faţa albă, ca floarea de soc.”, p. 282 – Dor);
s-a vorbit îndestul despre mitul Antigonei în Duios Anastasia trecea și Loredana Tuchilă înţelege să exhausteze
problema, citând frecvent şi divers pentru o semnificaţie
sau alta, pe care actele, riturile le conotează, eroina
emiţând chiar sentinţe de genul: „Săraca ţară, săraci
mai suntem dacă nu mai ştim să plângem un mort.”; Cei
doi din dreptul Țebei e aşezat, ca roman, în subcapitolul
4.3.3. „Romeo şi Julieta în spaţiul mioritic”, fiindcă
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Ilonca şi Ilie, protagoniştii, ştiu că încalcă o interdicţie
(„Dar tot timpul ştiusem că trebuie să văd ce va păţi şi
el, Ilie, de nu mă va lăsa în pace sau de nu-l voi lăsa eu
în pace.” (p. 313). Sau, mai clar chiar: „Dar păcatul era
că întâlnindu-l călcam o lege. Pe el îl chema Ilie.” – ibidem). Din spaţiul italian, mai exact din Divina Comedie
(Infernul) lui Dante, e preluat scenariul scrierii Paolo şi
Francesca și al treisprezecelea apostol, din care cităm:
„Şi-apoi... apoi chiar înainte ai spus că tragedia ce se
va întâmpla... va fi un fel de repetare a celei din «Divina
Comedie»… Eternul arhetip etc.?” (pp. 316-317). Iar comentariul autoarei intervine prompt: „Intertextualitatea
şi lipsa de inocenţă a textului, rescrierea unei celebre
iubiri în consumării ei, anticiparea finalului nefericit al
protagoniştilor, acestea sunt elementele fundamentale
ale unui text ce se scrie în manieră postmodernă.”
(p. 317). Elemente din mitul biblic al Cain și Abel sunt
de găsit în Falca lui Cain, în Podul de gheață (Viața și
opera lui Tiron B), Paolo și Francesca…, Cei doi din
dreptul Țebei, În loc de prefață (Podul de gheață), în
care apar mai ales comentarii și atitudini în marginea
acestui mit. În fine, un personaj ca Hamlet nu se putea
să nu lase urme în creația atât de ospitalieră cu miturile
a lui D.R. Popescu. El apare ca element de comparație,
la modul aluziv sau chiar asimilant în scrieri ca Podul
de gheață (Făt-Frumos este asemănat cu Hamlet),
Paolo și Francesca…, Falca lui Cain, Orașul îngerilor
(Tică Dunărințiu caută, ca și Hamlet, adevărul despre
moartea tatălui său). Precum se vede, miturile folclorice
fac casă bună cu miturile culturale în opera lui D.R. Popescu.
Valorificarea proverbelor (capitolul 5: „Elemente paremiologice”) este justificată de către autoare astfel:
„Fiind un «moralist», așa cum frecvent îl caracterizează
critica literară, scriitorul D.R. Popescu concretizează
anumite situații sau sugerează anumite realități mai ales
din proverbe (metaforice sau nemetaforice) din sfera
modelelor comportamentale…” (p. 359). Și aici Loredana Tuchilă construiește un eșafodaj teoretic solid,
având la îndemână o bibliografie „recentă”
(I.C. Chițimia, Pavel Ruxăndoiu, Cezar Tabarcea, Constantin Negreanu ș.a.), chiar dacă din anii ´70-´80 ai secolului trecut, când s-a înregistrat o adevărată explozie
a interesului științific pentru cercetarea proverbelor.
În opera lui D.R. Popescu, proverbele dobândesc diferite funcții: caracterizarea, de pildă, a personajelor în
devenirea lor naivă: despre Moise, care-și modifică
comportamentul în funcție de relația cu puterea, un alt
personaj, Don Iliuță, spune „exact ce știu de la mama:
mămăliga când prinde coajă se crede cozonac”. Același
Don Iliuță, referindu-se la Anișoara Caramalis, creează
un fel de context ad-hoc: „o domnișoară perfectă: care
știe tot, dar n-are acte, care a mâncat murături, și usturoi, desigur, dar nu-i pute gura” (Împăratul norilor). Alteori, proverbele definesc sau întăresc adevăruri
repetabile despre corectarea abaterii de la normă: „Cine
se învață mincinos, se îmbolnăvește când spune adevărul” (Iepurele șchiop). De altfel, în legătură cu funcția
proverbului în opera lui D.R. Popescu, Loredana Tuchilă
PRO
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afirmă la un moment dat: „Funcția proverbului se manifestă numai în relația cu contextele concrete în care
este utilizat și variază după natura acestora: un prim loc
în proza lui D.R. Popescu l-ar ocupa proverbele cu
funcție de generalizare, apoi cele cu funcție normativă,
consolare, subliniere, călăuză, ghid, explicare, exemplificare.” (pp. 353-354). Ca să conchidem, simpla citare
a subcapitolelor subsumate capitolului 5 este edificatoare asupra seriozității abordării și acestei categorii de
gen folclorice: „despre cuvintele purtătoare de
înțelepciune”; „integrarea proverbului în opera literară”;
„sens și context”; „resemantizarea masajului artistic”;
„redundanța elementelor sentențioase și efectul acesteia”.
Foarte util și perfect adecvat multor perspective ale
cărții se dovedește capitolul 6: „Arta narativă”. Întâi,
pentru că explică, în subcapitolul „Adjuvanții textului narativ”, rolul prefețelor, postfețelor, prologurilor, epilogurilor, mottourilor etc. în interpretarea prozelor, a cheilor
de lectură a acestora. În al doilea rând, pentru că, de
pildă, Podul de gheață conține o „În loc de prefață –
Chiron” și o „În loc de postfață, Părerile lui Tiron B despre Miorița și despre… coșulețul de nuiele al călugărului
franciscan Lorenzo”, în care D.R. Popescu face dovada – dacă mai era nevoie – cât de familiarizat este,
la modul teoretic, cu problemele mitologiei și folclorului
în general, adevărat exeget, pe de altă parte, al Mioriței,
Meșterului Manole, al basmului Tinerețe fără bătrânețe
și viață fără de moarte, fiind în măsură să citeze din
Hasdeu, G. Dem. Teodorescu, Sextil Pușcariu,
Th. D. Speranţia, Emil Petrovici, Constantin Noica, Mircea Eliade.
Cu referire la „Funcțiile elementelor de sursă folclorică”, autoarea e de părere că acestea „vin să sugereze
necesitatea întoarcerii la o perioadă în care omul își
căuta rostul în marele haos, nu se lăsa purtat de el”
(p. 395). Și cu trimitere mai concretă: „Cazul cu totul
special îl reprezintă Moise, promotor al comunismului,
îndepărtat de tot ce reprezintă tradiția, de sacru, de moralitate, dar care se folosește de elementele folclorice
spre a-i induce în eroare pe ceilalți, spre a-și camufla
crimele, spre a manipula.” (p. 394)
În „Concluzii” (pp. 409-415), autoarea sintetizează o
sumă de idei, dintre care reținem câteva: publicarea
prozelor a pus critica literară în situația de a sesiza că
D.R. Popescu este preocupat de „aducerea arhaicului
în cotidian”; întreaga carieră artistică a prozatorului
„pornește de la un proiect permanent de revelare a trăirii mitice asociată inconștientului colectiv” (p. 409);
prezența mitului „susține nostalgia paradisului pierdut…
și necesitatea racordării umanității la începuturile sale”
(ib.); între prima etapă a creației (Duios Anastasia trecea, Cei doi din dreptul Țebei, Vânătoarea regală, F) și
ultima (Dumnezeu în bucătărie, Paolo și Francesca și
al treisprezecelea apostol, Falca lui Cain, Călugărul Filippo Lippi și călugărița Lucrezia Buti) există relația mitantimit, conectare și deconectare la și de la mit:
personajele se supun și ele acestui raport: pentru prima
etapă, Sevastița, Gălătioan, parțial sau aparent mătușa
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Maria, pentru a doua, mai ales Moise, Celce,
„reprezentanți ai unei doctrine ce se dorește mai puternică decât valorile autentice pe care tinde să le înlocuiască” (p. 411); în comunicarea omului cu divinitatea,
calea cea mai frecventă este visul, mai ales în sens de
prevestire, „semn că Dumnezeu nu și-a lăsat creația în
părăsire, deși câteodată oamenii își manifestă dezamăgirea pentru lipsa semnelor, a relevării divinității, pe
care, posibil, nu mai sunt ei înșiși capabili să o recepteze” (p. 412).
Cartea are și o Addenda, care conține „O biografie
a scriitorului”, dublată de „O amintire a satului românesc” aparținând acestuia, și, de asemenea, un interviu:
„De vorbă cu D.R. Popescu”.
Stilul cărții este simplu, clar, fluent, care chiar dacă
poate părea, uneori, „pedestru”, fără să fie însă, rămâne
preferabil unuia crispat, contorsionat, plin de tot felul de
„experimente” și excentricități.
Din păcate, și Editura Semne, ca mai toate celelalte
de altfel, lucrează fără redactor de carte și corector. De
aici, greșeli de tot felul, unele greu de digerat, cum ar fi
cele de la pp. 82, 83, 209, 211, unde dăm de o încurcătură a trimiterilor la notele de subsol, care nu ar fi scăpat
unui redactor de carte sau chiar unui corector atent.
Ce are a face însă, studiul Loredanei Tuchilă, așa
cum a putut rezulta din notele de lectură consemnate
în aceste pagini, este unul serios, temeinic, de înalt
nivel științific (cum o demonstrează și bibliografia), care
se adaugă dosarului receptării operei unui scriitor reprezentativ pentru a doua jumătate a secolului trecut și
prima parte a celui în care ne aflăm.

D.R. Popescu
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Mihai Sălcuţan

EPIGRAMA, ESENȚĂ DE SPIRIT

*

Epigrama este recunoscută astăzi de o anume categorie de public, acela cultivat, rafinat intelectual, dotat
cu spirit umoristic, care înţelege valoarea ei ca act de
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creaţie literară şi beneficiul pe care îl aduce sănătăţii
spirituale a omului. Respectarea regulilor formale – prozodie corectă, logică clară – şi, mai ales, ingeniozitatea
şi noutatea poantei, bucură totdeauna intelectul şi provoacă buna dispoziţie a cititorului/ascultătorului, creând
un climat de viaţă sănătos. Faptul că adepţii şi beneficiarii genului sunt, în particular, amatorii de literatură şi,
în general, aceia de cultură, face trimitere la apartenenţa literară neîndoielnică a epigramei.
Pentru a fi zdraveni mental, mai ales în perioada istorică agitată pe care o trăim, este necesar să facem
haz de necaz, chiar în exces dacă se poate, adică să
ne ardă de glumă când alţii ne ard la propriu, să avem
umor în timp ce trebuie să suportăm lipsa de haz a altora, pentru că o asemenea stare este o bună supapă
pentru sufletul rătutit de atâtea sminteli. Şi cum râsul
purifică omul aidoma unei flăcări sacre, e bine să folosim cât mai des sarea și piperul epigramei, adică să
punem sare pe rană ca să nu degenereze în buboi și
să folosim piperul ca dezinfectant pentru alterările comportamentului uman, întâlnite peste tot în jur.
În lucrarea „Das Spectrum Europa`s” contele de
Keyserling, după o călătorie făcută prin Orient, afirmă
că în nicio țară din Europa epigrama nu este atât de
bine cultivată ca la români. Constatarea, menționată și
de alți observatori ai fenomenului, este cât se poate de
adevărată. De fapt, România este patria modernă a epigramei ce nu are, de multe decenii, concurenţă. Epigrama se potriveşte românului ca o mănuşă datorită
predispoziţiei native de a face haz de necaz, a înzestrării sale cu inteligență sclipitoare, cu talent și forță
creatoare. Mai pe scurt, cu umor. Spiritul popular a creat
de secole tipul omului duhliu, autor sau păstrător de zicători, anecdote, proverbe, de folclor din care umorul
nu a lipsit. Literatura cultă a evidenţiat umorul scriitorilor
Ion Creangă și I.L. Caragiale, greu de egalat, şi după
ei pe cel al multor altora.
Epigrama românească nu poate fi evulsionată din
cea universală, fiind parte componentă a acesteia şi nu
de azi, de ieri, ci de secole. Primul epigramist român
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Epigrama se aseamănă foarte mult cu viața. Ambele
sunt scurte, dar fiecare din ele reușește, în răgazul pe
care îl are la dispoziție, să spună tot ceea ce vrea să
transmită oamenilor. Viața nu e epigramă, dar epigrama
este viață.
Dacă renunţăm la rigoarea impusă de definirea genurilor și speciilor literare, într-o exprimare liberă, putem
afirma că epigrama este esenţă de spirit ce se adresează minţii – şi nu inimii precum poezia (excepţie făcând madrigalul) – de persoane dotate cu umor propriu,
capabile să-l guste şi pe al altora.
Epigrama, o specie literară dintre cele mai vechi, a
apărut prin secolele VIII-VII înainte de Cristos și a însoțit
istoria omenirii, cunoscând perioade de înflorire dar şi
de scădere a interesului faţă de ea. A renăscut mereu
din propria cenuşă precum pasărea Phoenix descrisă
de Herodot, de fiecare dată cu mai multă vigoare, cu indiscutabile creşteri valorice. În prezent se dezvoltă ca
o formă de umor, de multe ori spontan, folosindu-se de
spiritul ascuţit de observaţie al creatorului, de inteligenţa
sa, de talentul încărcat de ironie dusă la sarcasm pentru
a biciui moravurile societăţii, năravurile cu/sau fără leac
ale omului.
Istoria epigramei se împletește cu istoria literaturii și
nașterea ei a fost consemnată în Grecia. A cunoscut o
deplină dezvoltare şi afirmare în civilizaţia romană,
Marcus Valerius Marțialis – Marţial – fiind considerat
adevăratul creator al acesteia întrucât, cu cele 12 cărţi
de epigrame publicate, s-a impus drept cel mai mare
epigramist al tuturor timpurilor.
Răspândirea la popoarele de origine latină a fost
una firească, aşa cum extinderea sa universală este de
înţeles, lucrurile petrecându-se similar cu toate genurile
şi tendinţele literare care nu au stagnat în aria lor de
apariţie.
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cunoscut, Nicolaus Olahus (1493-1568), apreciat pentru săgeţile îndreptate împotriva metehnelor contemporanilor, era prieten apropiat al lui Erasmus din
Rotterdam şi a ajuns regent al Ungariei, în anul 1562.
Antioh Cantemir, fiul domnitorului Constantin Cantemir,
care a domnit în două rânduri în Moldova (1695-1700)
şi (1705-1707) și a devenit unul dintre fondatorii limbii
ruse literare moderne, a fost creator de epigramă. Anvergura europeană a celor două personalităţi exemplifică convingător legătura despre care vorbim,
continuată de multele generaţii şcolite în capitalele vestului care s-au aflat în permanentă legătură cu valorile
culturii europene și universale.
În prezent epigrama românească are o răspândire
extinsă în întreaga lume datorată simpatrioţilor noştri
care locuiesc în Republica Moldova, Serbia, Canada,
SUA, Italia, Anglia, Germania, Spania, Elveţia, Israel.
În ultimii 15 ani, în colecția „Epigrama 2000” editată de
Uniunea Epigramiștilor din România, au fost publicate
mai multe volume în care epigramele scrise în limba română au fost traduse în franceză, italiană, engleză, spaniolă, germană, latină, rusă, polonă, greacă, maghiară,
mongolă, sârbă, norvegiană, turcă.
Epigrama se află în strânsă legătură cu umorul prin
procedeele specifice folosite în tratarea unor subiecte
serioase, aparentei uşurinţe cu care abordează anormalul, ridicolul, iraţionalul, nedreptatea, nonsensul din
realitatea înconjurătoare. Mesajul transmis societăţii de
către epigramist se remarcă prin atitudine intelectuală
curajoasă, bine definită. Împreună, umorul şi epigrama,
având scop şi finalitate comună, trebuie să împlinească
îndemnul, transmis de Horaţiu veacurilor de după el, Ridendo dicere verum.
Adrian Marino, cunoscut teoretician literar, laureat al
premiului Herder, afirma că „umorul devine nu numai
treapta cea mai înaltă a comicului, dar şi definiţia unui
punct de vedere filosofic”. La rândul nostru, observăm
că în filozofia morală a românului umorul, care este născut din adevărurile vieţii, constituie un liant social, o comuniune spirituală care înalţă şi defineşte un grad
superior de evoluţie culturală. La fel ca în cazul literaturii, receptarea umorului în societate poate fi asemuită
cu cercurile pe care le provoacă o piatră aruncată
într-un lac liniştit. Fiecare individ ajunge până la un
anume cerc şi foarte puţini la toate.
Manifestare a spiritului uman, epigrama reprezintă
o formă de umor ce priveşte pe toţi oamenii, care împreună participă într-o formă sau alta la el, aşadar are
respiraţie publică şi astăzi, aşa cum a avut în trecut şi
cum va avea și în viitor. Umorul are un caracter universal, aparţine tuturor popoarelor şi nimeni nu poate să-şi
aroge paternitatea asupra lui. Petre Locusteanu observa că „ţăranul român care n-a citit niciodată pe Shakespeare, Dickens ori pe Mark Twain, cunoaşte din
vremi bătrâne tonul umoristic”. seamnă „umoare” întrucât l-au asemănat lichidului intercelular, mediului în care
trăiesc celulele organismelor. Hipocrate arată că omul
are patru umori – sângele, pituita, bila galbenă şi bila
neagră – prin care natura a creat atât sănătatea cât şi
maladia. Teoria s-a răspândit foarte mult, fiind îmbrăţiSAECULUM 7-8/2020
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şată de Galenus, Avicena, Paracelsus. Termenul englezesc de „humour” a implicat începând cu secolul 18 şi
comicul, concept care s-a dezvoltat prin curentele manieriste în foarte multe ţări. În Italia „umorismo” s-a format din „humeur” şi a devenit o formă a extravaganţei
baroce, apărând zeci de academii umoristice. Francezii
au folosit termenul „humoresque”, germanii au folosit
termenul „laune”. Henry Home a observat că există un
„umor natural” şi „un umor asimilat, trăit”. În utilizarea literară a „umorilor” se întâlnește forma umoristică, satirică, ironică, aforistică. Impactul umorului este puternic
şi benefic şi în vremile prezente întrucât este o manifestare a spiritului, o stare precum poezia, muzica, sau
ca oricare altă artă trăită intens şi liber. Tudor Vianu a
constatat că: „râsul este propriu numai omului” și că
această dispoziţie este una de ordin cultural care include inteligenţa, logica, morala, etica.
Umorul nu trebuie confundat cu ironia simplă, de
care se diferenţiază esenţial. Primul este rezultatul contrastului particular dintre obiectul comic şi inteligenţa
umoristului, iar cel de al doilea este o persiflare vădită
a persoanei vizate.
Liberalizarea posibilităților de expresie în societate
este un proces absolut normal, dar acea formă de
„umor” care a căpătat relief violent de exprimare în
spațiul public în anii din urmă nu are nimic în comun cu
cel adevărat, unanim acceptat, care este un fapt estetic.
Vulgaritatea, grobianismul, zeflemeaua, nu reprezintă
nimic altceva decât forme ale pseudo-umorului, ale inculturii, ale lipsei de educaţie, ale prostului gust.
Cititorul mai puţin avizat nu trebuie să-şi imagineze
că epigrama, surprinzând ipostaze ale momentului, devine un produs perisabil. O asemenea observaţie este
valabilă numai în cazul unor situaţii particulare. În cele
patru rânduri ale catrenului sunt spuse adevăruri esenţiale, cu caracter de generalitate, care dăinuie peste
veacuri pentru că morala, comportamentul, educaţia,
evoluează în timp pe când omul păstrează fatalmente
numeroasele sale metehne.
Epigrama este oglinda epocii şi încă una fidelă, cu
vizibilitate aproape completă, întrucât subiectele sunt
luate preponderent din realitatea zilei. Niciun domeniu
din sfera vieții omului nu este omis: politic, social, cultural. Modul de tratare a temelor, pătrunderea până la
esenţa acestora şi rolul tămăduitor al demersului, plasează epigramistul în avangarda spiritelor societăţii.
Ceea ce nu este puţin lucru!

*

Secretul epigramei este secretul lui Polichinelle, regulile existând şi fiind cunoscute, iar cel al unei epigrame bune constă tocmai în respectarea acestora la
care se adaugă, esenţial, geniul creator al epigramistului. Acesta trebuie să posede o instrucţie suficientă: cultură generală, profesională, cultură a muzicii, cultură a
sentimentelor, cultură a comportamentului. Cultura este
izvorul creativității, cea care deschide nebănuite ferestre către ființa interioară, și angajează întreaga personalitate a omului, în toate ipostazele sale, mai ales în
cea a faptelor, a modului de viață și a creației sale, iar
epigramistul nu face excepție. Apoi, trebuie să aibă ex79

perienţă de viaţă, un ascuţit spirit de observaţie, de conciziune şi, peste toate, să cunoască virtuţile limbii române care este minunat de bogată şi oferă posibilităţi
de exprimare nuanţate şi diverse.
Creația epigramatică pare a fi scrisă cu ușurință, cu
bucurie chiar, cu satisfacție ce nu este închisă în sine
ci este împărtășită ca un produs firesc, așteptat și apreciat de public pentru spirit, inteligența critică, viziune.
Modalitatea artistică de expresie este, în cele mai multe
cazuri, ironic-satirică, dar în altele poate fi aforistică.
Simplitatea rafinată a formei, ironia penetrantă îl face
pe epigramist să fie expresiv, impus, stăpân pe situație.
Alimentate benefic de verva creației, poantele iscusite
scot în evidență hazul situațiilor de viață și cu cât sunt
mai puternice, mai șocante, mai usturătoare, cu atât
sunt mai folositoare scopului creativ-moral urmărit.
Înzestrat cu inteligență nativă ascuțită ca briciul, epigramistul se remarcă prin finețe și subtilitate. Unele
creații capătă, de multe ori, o „bătaie lungă” cu
rezonanță gnomică, filosofică. Poantele trebuie să se
remarce prin virtutea originalității, să fie mereu diferite,
indiferent de formele pe care le îmbracă, pentru a amplifica plăcerea lecturii prin elemente de inovație, de ingeniozitate a expresiei. Modalitățile de exprimare
întrebuințate demonstrează conștientizarea valorii și puterii vocabulei, știința obținerii efectelor umoristice prin
folosirea măiestrită a posibilităților oferite de lexic și de
subtilitățile limbii. Practicarea jocului de cuvinte, a antinomiilor, a calamburului provocat de paronime și omonime, a polisemantismului, urmărește dobândirea
efectului umoristic care uneori atacă iar alteori dorește
numai să prevină.
Om chisnovat, dotat cu un acut simț de surprindere
a ipostazelor comice, epigramistul nu se bucură de starea jalnică a semenului său, slăbiciunile și viciile
omenești intrând în atenția sa ca rezultat al unor constatări a încălcării regulilor morale, pe care le abordează
în mod comprehensibil cu armele satirei. El așează fenomenele aberante sub lentilele „microscopului” ironiei
și satirei în strădania de a le observa și a le raporta la
normele ce definesc sistemul de valori al civilizației moderne, de a investiga comportamentul social, trăirea
efectivă în legătură cu acesta, într-un demers de arheologie spirituală ale cărui rezultate sunt prezentate
sub forma unui catren măestrit. Nu o face cu abhoră și
nu are ca țintă principală îndreptarea celui în culpă, ci
de a-l feri pe cititor/ascultător în a cădea într-o situație
similară celei ridiculizate, de a-l atenționa și a-l înarma.
Prin demersul său critic față de aspectele ce alterează
conduita morală a individului epigramistul exercită o
funcție modelatoare, formativă, pedagogică, cu
importanță socială de netăgăduit.
Epigramistul are la dispoziţie puţine cuvinte pentru
realizarea creaţiei şi la rezultatul dorit nu poate ajunge
decât printr-o logică riguroasă. Aproape totdeauna în
crearea unei epigrame se porneşte de la poantă, care
trebuie să fie inteligentă, spumoasă, incitantă, uneori
polemică, întotdeauna plină de umor. Punerea ei în valoare se face cu o tehnică prozodică bună, cu un dozaj
al construcţiei ingenios gradat, la care spiritul creator
80

este determinant. Întregul trebuie să aibă o articulare
unitară, o „arhitectură” impecabilă, ce trebuie să tindă
a dăinui în memoria cititorului și a contribui la sporirea
zestrei spirituale a genului prin rămânerea în analectele
sale. Procedeele artistice folosite pentru punerea în valoare a poantelor sunt dintre cele mai diverse iar drumul
până la acestea se obţine prin raţionament consecvent
şi profund, care dirijează progresiv emoţiile spre final.
Talentul şi inspiraţia nu sunt suficiente, trebuie să existe
şi un sens al creaţiei care să o pună în evidenţă şi să-i
sublinieze originalitatea.
Epigramistul se distinge prin vioiciunea fermecătoare a spiritului, reușind să facă din epigramă un motiv
de creație literară conștientizat. El se remarcă prin
coerență în gândire, prin capacitatea de a pătrunde în
esența lucrurilor și de a o exprima, prin abilitatea neîntrecută în descoperirea poantelor, prin aptitudinea de
a fi un bun apărător al unor principii etice ferme. Asupra
poantei, cuvântul cheie al epigramei, el se apleacă
ahotnic, îmbrăcând-o în sensuri multiple și cele mai
multe dintre săgețile lansate din arcul său reușesc să
stârnească amuzamentul cititorului sau să-l pună pe
gânduri. Demersul este uneori ilariant, alteori distractiv
sau meditativ, fără a fi folosită coroziunea unor cuvinte
extrem de acide sau usturimea unei lovituri ce ar depăși
măsura. Spada folosită în luptă este aceea a cuvintelor
de spirit cizelate cu migală de bijutier, scrise cu
delicatețe literară, remarcabile ca stil și originalitate. Autocontrolul și exigența în ceea ce așterne pe hârtie
amintește de sfatul lui Boileau adresat lui Molière în
„Satire”: Si j’écris quatre mots, j’en effacerai trois – dacă
scriu patru cuvinte, voi tăia trei. Abordarea temelor este
făcută cu seriozitate, cu înțelepciune și demnitate.
Creatorului de epigramă nu trebuie să i se dea de
lucru pentru că îşi găsește singur. Prostia, incultura, impostura, ridicolul, avariţia, demagogia, politicianismul,
înfumurarea, cupiditatea, poftele de tot felul, nu au suferit modificări din timpurile antice, dimpotrivă cunosc
forme anabatice. Subiectele alese depind de motivația
internă față de valorile din diferite domenii, în acord cu
disponibilitățile și preferințele sale. El nu acţionează ca
urmare a unei misiuni anume, ci observă în mod natural
viciile semenilor şi chiar pe ale lui, creează umorul pe
care îl comunică celor din jur declanşând buna dispoziţie, amuzamentul, starea de râs. Este un fel de apostol
al sănătăţii publice, fidel vechiului dicton „ridendo castigat mores”.
Soarta epigramistului nu este legată de creaţia sa,
ci de propria existenţă care poate fi una fericită sau nu.
El poate avea o creaţie veselă chiar şi atunci când în
interiorul său plânge. Oximoronic putem defini starea lui
ca fiind o „veselă tristeţe”. Este o trăire cu cutezanţa de
a ieşi în arenă şi a se confrunta cu cei mai buni, de a
se lupta cu mâinile goale împotriva celor cu sufletul gol,
de a-și folosi inteligenţa până la şlefuiri de diamant, de
a-i arde de glumă când cineva îl trage pe sfoară, de a
avea curajul de a spune verde în faţă propriile opinii.
Adjoncţiunea dintre public şi epigramă este una
esenţială, face parte dintr-un întreg în care ambele părţi
se condiţionează reciproc. Epigramistul se adresează
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publicului cu un mesaj obţinut prin excogitaţie, expus
într-un limbaj umoristic specific, care poate fi uşor înţeles. Publicul este cel care „consumă” produsul creaţiei
sale şi fără interesul acestuia demersul creator nu s-ar
justifica.
Epigramiștii
sunt
organizați
în
Uniunea
Epigramiștilor din România, care în anul 2020 va sărbători 30 de ani de existență cu o carte de vizită realmente impresionantă. U.E.R. are o publicaţie proprie,
„Epigrama”, şi multe alte asemenea există în teritoriu,
iar cadrul organizat pe care îl oferă contribuie la dezvoltarea epigramei atât în spaţiul cultural cât şi în acela
social. Primele cenacluri de gen funcționează de o jumătate de veac, din anul 1969 (Bucureşti şi Timişoara),
și unirea lor într-o structură națională se impunea cu necesitate. În prezent, fenomenul epigramatic românesc
este susținut de aproape 450 de creatori activi, organizaţi în 25 de cenacluri specifice răspândite pe întreg teritoriul ţării, toate contribuind semnificativ la creşterea
producţiei epigramatice, a calităţii acesteia, la publicarea unui număr mare de volume de autor, culegeri, antologii, a unor publicații de gen care cultivă epigrama şi
genurile înrudite ale acesteia. Celor de azi trebuie să-i
adăugăm şi pe cei 400 de epigramişti ce ne privesc din
trecut, mulţi din empireul epigramei, a căror operă remarcabilă este consemnată în crestomaţia genului.
Numeroasele festivaluri și concursuri de epigramă
organizate în fiecare an în diferite orașe ale țării generează o permanentă competiţie, o concurenţă benefică
finalizată cu realizări valoroase, deseori antologice. Întrunirile, mai puţin întâlnite la alte uniuni de creatori,
oferă prilejul comunicării directe, nemijlocite, stimulează
schimburile de idei ce alimentează benefic activitatea
de creaţie iar amploarea acestora demonstrează unitatea, viabilitatea şi actualitatea de neignorat a uniunii epigramiştilor.
Epigramiștii beneficiază de a doua uniune de creatori ca mărime, după aceea a scriitorilor, iar cadrul organizat de manifestare conferă forţă şi prestigiu în
raport cu celelalte asociaţii similare şi cu instituţiile statului. Legăturile cu confraţii de breaslă din Basarabia,
din Banatul sârbesc, cu cei răspândiţi prin toate colțurile
lumii, oferă epigramei românești un spaţiu de manifestare larg şi indivizibil.

*
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Privind spre viitor, se cuvine să acordăm încredere
celor, din ce în ce mai numeroşi, care consideră că epigrama are trăsăturile unui gen literar autonom, sui-generis, creator de literatură, care posedă un limbaj literar
specific, care are reguli riguroase de construcţie din
punct de vedere prozodic şi stilistic, cu multiple forme
de exprimare – umoristică, satirică, aforistică, epitaf,
madrigal, distih – şi o fulminantă sclipire de spirit cuprinsă în poantă. Aşa cum admitem că societatea omenească a cunoscut o continuă dezvoltare, la fel trebuie
să acceptăm şi evoluţia literaturii şi nicidecum să o încorsetăm în tipare imuabile. Datorită extinderii sale şi a
performanţelor la care a ajuns, este normal ca şi epigramei să i se recunoască statutul literar meritat şi să i
se rezerve o secţie în cadrul Uniunii Scriitorilor. De altSAECULUM 7-8/2020
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fel, numeroși scriitori, membrii ai breslei lor, au abordat
cu pasiune epigrama. Tot mai mulți lideri de opinie din
domeniul culturii şi critici literari importanți se referă tot
mai des la creaţia epigramatică şi la mişcarea generată
de aceasta.
Când se referă la epigramist unii consideră că este
un scriitor aparte. Cred că trebuie să renunţăm la folosirea adverbului „aparte” şi să-l considerăm un creator
de literatură obişnuit, în rând cu toţi ceilalţi. În acest fel
ar beneficia, în mod firesc, de egalitate de tratament,
evident nediscriminatoriu. Statutul epigramistului în
lumea literară trebuie câştigat prin valoare, prin consecvenţă artistică, notorietate. Cazurile de discriminare la
nivelul individului trebuiesc analizate fiecare în parte.
În aparenţă epigrama pare a fi ușor accesibilă, dar
în realitate demersul este unul cât se poate de dificil şi
acest adevăr este desluşit de oricine încearcă abordarea ei. Pentru aceasta trebuie să existe o vocație asemănătoare celei cerute oricărui creator de valori
spirituale.
Epigrama românească are o largă perspectivă pentru că se petrece şi se dezvoltă într-o „ţară tristă plină
de umor” cum spunea George Bacovia, deci într-un
cadru cât se poate de favorabil. Omul are mare poftă
de râs şi dorinţa permanentă de a fi bine dispus trebuie
satisfăcută continuu. Altfel spus, la trecutul mare, are
viitor!
Într-o cunoscută apoftegmă, filozoful francez Denis
Diderot afirmă că „despre acelaşi lucru doi oameni au
păreri diferite” şi viaţa ne demonstrează că are deplină
dreptate. Pe lângă numărul mare de admiratori ai genului există și un grup de detractori care consideră epigrama „un strănut literar”. De regulă, ei fac parte din
categoria oamenilor care, din varii motive sau interese,
nu au sau nu vor să aibă o gândire ziditoare şi abordează cu amplexiune teme importante. Cred că ţinta
epigramiștilor nu trebuie să fie aceşti criticaştri şi că nu
trebuie să se intre într-o dialelă fără sfârşit cu ei. Epigrama nu trebuie îndreptată către ei ci raportată la gustul şi judecata publicului, totdeauna sănătoasă,
nedenaturată de prejudecăţi sau exhibiţii, fie ele şi intelectuale. Adresându-se deopotrivă minţii şi sensibilităţii
omeneşti, epigrama se justifică în măsura în care
reușește să creeze o comuniune spirituală între creatori
și cititori și să se transforme în element util pentru o
bună parte a societăţii. Atâta vreme cât va exista interes
din partea cititorilor va dăinui şi epigrama.

Cititorul de epigramă avizat știe să descopere copacul viguros al cuvintelor de spirit ticluite cu inteligență
de creatorii ei și să observe că sunt răspândite, asemenea pufului de păpădie, într-o grădină interioară a minții
sale, totdeauna aflată în căutare de subtilități și emoții
intelectuale rafinate, de bună dispoziție, de umor generator de optimism fără de care existența umană nu
poate fi concepută.
Dacă admitem că „românul e născut poet”, trebuie
să recunoaștem şi că „românul e născut epigramist”.
Viitorul să ne judece!
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tinuă procesualitatea în noile contexte ale sfâșierii sinelui. De obicei, poemele debutează cu un cadru aburos,
tainic, cu unele apariții neliniștitoare și se întregește cu
o parte de confesiune, de comentariu al eului contemplator despre cele ce se întâmplă, ambele interferându-se în actul semnificării. Strofele, cu o singură
pereche de rime, sunt legate într-o unică frază prin ingambament, fără majuscule, cu punctuație minimală,
ceea ce lasă impresia că poemele se leagă într-un unic
și amplu monolog al disperării. Texte de mare forță vizionară ale destinului uranic vom găsi mai ales în volumele Ardere de tot și Peste zona interzisă. Aici
sufletul se detașează de trup, relația acestora se tensionează, căci trupul, materialitatea sunt percepute ca
încătușare. Acum mormântul plutonic se deschide, sufletul-arhetip este eliberat din materie urmându-și traseul astral. Dar fără a uita de unde a plecat, cu povara
amintirilor și a nostalgiei celor trăite aici. Sinele nu se
poate descărca prea ușor de balastul afectiv pentru a
se racorda la noua condiție, în fluxul armoniei eterne.
Sub povara frustrărilor, sufletele se întorc ca entități
enigmatice printre pământeni sau trăiesc momente de
mărturisiri răscolitoare. Poemele pot fi grupate pe câteva motive semnificative.
Reținem câteva evocări legate de tensionarea
relației trup-suflet. Trupului i se aduceau reproșuri și
în poeme mai vechi. Unul era acela că, fiind prea schimbător, nu mai furniza imagini credibile, probe sigure în
recunoașterea iubitului sosit în eternitate. În cadrul romanticei viziuni ce punea în simetrie totală viața și
moartea, unde moartea de aici era dincolo o nouă
naștere, apusul de la noi era răsărit stelar pe celălalt
tărâm, chipul celui „renăscut dincolo” nu mai era de
folos, nu facilita recunoașterea lui. Spiritul reginei
PRO

Cu volumul Crini pentru domnișoara mireasă, devine tot mai evident că poezia autoarei se constituie
dintr-o misterioasă pendulare hamletiană între coșmarul
de „a fi” aici, în miezul durerilor și strivirilor și coșmarul
de „a nu mai fi” aici, ci în Marele Dincolo, unde, contrar
așteptărilor – ca „restul să fie tăcere”, vindecare a rănilor – tensiunile se prelungesc, chinul subzistă. În ambele proiecții ființa se află la marginea prăpastiei, unde
relevantă devine „capacitatea de a dispera”. Conceptul
de sorginte kierkegaardiană, e folosit de poetă în explicarea tragismului din destinul unor eroi ca: Oedip, Antigona, Hamlet, Ivan Karamazov, Joseph K., în
excelentele analize și disocieri comparativiste din volumul Vina tragică (Polirom, 2013). Pe fondul capacității
potențiale de a dispera, notează acolo eseista, pe urmele filozofului danez, se produce „revelarea dimensiunii tragice a existenței sau a destinului tragic” (p. 130).
Preluând expresia, putem afirma, fără a exagera, că din
explorarea „disperării de a nu fi”, se nasc, atât vizionarismul plutonic, profund legat de perspectiva păgână a
morții, cât și vizionarismul uranic sau sideral, modelat
mai ales de mistica creștină. Oricum ar fi configurat,
Marele Dincolo, din punct de vedere poetic, e un simbol al misterului universal. Alte semnificații se subordonează acestei valori. Oprindu-ne la cea de-a doua
ipostază, vom spune că acum discursul disperat își
schimbă circumstanțele și actanții. Eterul ia locul lutului,
zborul – scormonirii în adâncuri, lumina – întunericului
etc. Forțele strivitoare vin din interior, strivirea e lăuntrică. Nu trupul e strivit, ci armonia interioară, fondul
afectiv și ideatic al ființei. Bucuria, liniștea, armonia
lăuntrică sunt asaltate de gânduri și sentimente de sens
contrar. Alterarea lor e generată de spaime, remușcări,
neliniște, lipsa speranței. Mecanismul disperării își con-
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aștepta degeaba să-și regăsească iubitul printre cei
sosiți, anatomia lui nu o ajuta: „De câte ori o stea mai
mare i se-arată/ Ies magi cu straie de foc în cale/ Și
blândul chip al ei caută chipul/ Pe care-l dă și-acum
înfățișării tale” (Ținut – Inima reginei). Teama supremă
a celei ce aștepta refacerea cuplului era că mirele își
schimbă zilnic fizionomia și nu va mai putea fi recunoscut niciodată: „Dar tu te schimbi, iubite, din zi în zi la
chip,/ Lumina stelei care își lasă raza dreaptă/ Mă tem
că n-o să-i poată vesti nașterea ta/ În lumea-ncremenită
în care te așteaptă.” Trupul ajungea în punctul critic în
care se destrăma chiar sub ochii contemplatorului, cum
era acea dezmădulare a trupului feminin purtat de mire
pe umăr, ale cărui componente cădeau pe rând în iarba
gata să le acopere, metaforă a uitării: „Iarăși văd trupul
reginei din bucăți făcut, iubite,/ Și când tu îl porți pe
umăr mâna dreaptă i se pierde/ Și se pierde mâna
stângă și se pierde tâmpla rece/ Și se pierde însuși
ochiul ce m-așteaptă-n iarba verde” (Trecere – Inima
reginei). Cu Ardere de tot, anatomia se eclipsează tot
mai mult, iar mormântul plutonic se deschide, facilitând
reveriile înscrierii sufletului pe un traseu astral. În poezia
Ci numai uneori cred, vocea sufletului întors în lume în
chip de umbră elogiază eliberarea din trup, condiția imaterială: „o, e bine, îmi spune, să nu mai simți/ greutatea
propriului tău trup/ și plânsul propriilor tăi copii/ și golul
dintre venele care se rup// sub ochii lui măriți de groază/
o, e bine, îmi spune umbra sa diafană/ și eu mă uit la
ea cum umblă să ia trup/ și să îmi pună degetul pe
rană”. Umbra reginei moarte spune ce simte, iar gestul
ce pare a-i contrazice spusele („umblă să ia trup”) trebuie înțeles ca strădanie de a fi mai convingătoare în a
indica fisura din existența celor vii, care-i va dezlega cât
de curând de teluric.
Motiv frecvent este și desprinderea sau lepădarea
de trup, figurat ca proiect, experiență viitoare sau ca
amintire. Ea aparține viitorului în poemul Nu plânge. Aici
conștiința ce disperă din toate fibrele sale știe deja ceea
ce arătase degetul, simbolic, că despicarea ființei e inexorabilă. E chiar adevărul ce-i strivește bucuria de a fi.
Știe că moartea crește în noi cu fiecare clipă. Feminitatea o alăptează la sânul ei ca pe un făt iubit. Discursul
disperat se naște din această revelație a altoiului mortificant în chiar ființa noastră. Ia forma unui sarcastic
cântec de leagăn, unde vocea maternă îi promite acestui germen thanatic, grija cea mai aleasă: „Nu plânge în
mine moarte a mea cu cap de miel/ trupul meu îți mângâie botul încă ud/ și părul meu îți șterge în tăcere/ urechile în care se aud// cuvintele sufletului meu desfăcut
de trup/ și ieșit în grădina lui ca o iarbă crudă/ pe care
numai tu o faci să răsară/ și numai apa veșnică o udă”.
Alintul e prelungit cu abilitate în clipa tragicei ieșiri a sufletului din trup. Aceasta suferă însă o radicală și sarcastică reconsiderare, e golită de tragism: e văzută ca
o simplă ieșire-întoarcere „în grădina lui”, ca fireasca
germinație a ierbii crude primăvara. Iar fătul de acum
va deveni un veritabil înger-grădinar, singurul capabil
să vegheze și să sporească această ipostază vegetală
a sufletului liber. Moartea ce crește în ființa noastră se
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relevă a fi o zeitate binefăcătoare, e marea eliberatoare
a sufletelor din închisoarea trupului ce facilitează întoarcerea la originar. E un unghi insolit, bulversant pentru
omul comun, de semnificare a acestei teme universale.
Sarcasmul biruitor deformează reprezentarea și sentimentele firești legate de revelația propriei morți în
această „maternitate” teribilă: „ridică-ți doar glasul în
somn că ți-e foame/ și râul cald de lapte va curge lin și
dulce/ în acest rai în care te țin în brațe cu bună știință/
ca pe un prunc ce-așteaptă să se culce”. Reprezentări
la fel de sumbre descoperim în poemele din Peste
zona interzisă. În Trăgeam încet de umbra, trupurile
sunt devorate de propriile umbre, devenite păsări de
pradă. Se strecoară în evocare și ceva din cruzimea
măcelarului obișnuit să despartă carnea de materiile inutile, aici se alege trupul de suflet: „Umbrele noastre ca
două păsări de pradă/ își înfigeau în noi ghearele până
la os/ cu ciocurile negre de diamant/ cu care tăiau foarte
meticulos// încercând să aleagă bine sufletul/ care
părea să nu fie pe gustul lor/ și să-l arunce-n bătaie de
joc/ spre îngerul păzitor”. Îngerul asistă tolerant la scena
masacrului, are doar o singură pretenție, sufletul să nu
fie pângărit „cu venin”. Motivul revine și în Să nu
s-aleagă bine, unde dorințele formulate la conjunctiv,
adresate îngerului morții, sosit parcă din viziunile lui
Ezechiel, sunt mai puțin exigente, merg spre o amânare
a rupturii: „să nu s-aleagă bine golul/ de suflet răvășit
în trup/ s-aduc în el ca din greșeală/ bucățile care se
rup/ din osul alb plesnit în ger/ să mai lași să fiu măcar/
cât ochiul tău lăsat pe-o roată/ la malul râului Chebar”.
În Rugă, divorțul suflet-trup ia forma unor opțiuni testamentare formulate de un suflet exasperat de lume: „Să
mi se ia pentru o vreme trupul/ să rămân suflet și atât/
să plâng cum plâng sufletele/ când li se face urât”. Sufletul disperat cere să i se lase în schimb amintirile, povara vinovățiilor și dreptul la judecata de apoi, pentru a
se putea reabilita: „Să mi se lase amintirea că am fost/
trup și suflet odată/ să mi se lase chinul vinei mele/ și
dreptul de a fi judecată”. Își asumă toate culpele, momentele de îndoială, suferința, în speranța unei împăcări cu sine. În același motiv se înscrie și textul Îmi
venise rândul, unde trupul abandonat e destinat unei terifiante mese a strigoilor, sau poate unei ciudate euharistii. E refuzat însă, din cauza alterărilor, semnelor
căderii: „Însumi mă uitam la el cu spaimă/ avea un
obraz ceva mai pal/ și-o muțenie mai înfricoșătoare/
și-un ușor instinct de canibal”.
În primele clipe, sufletul eliberat devine stingher,
buimac, apăsat de angoasa imaterialității. O primă
ipostaziere apare în Păsările câmpului (Către Ieronim).
Poeta imaginează un suflet de pasăre ezitând,
despărțindu-se cu durere de cuibul unde și-a consumat
destinul terestru, bântuind în jur. Singurătatea și angoasa generate de noua ipostaziere, sugerate prin gestică, îl pun în situația de a nu ști ce să facă, ce cale să
apuce. Descripția insistă pe această stare buimacă:
„Păsările câmpului nu se știe când mor,/ Le-ngroapă
frunza și le plânge vântul,/ Doar sufletul de trupuri
despărțit/ Mai bântuie o vreme prin copaci/ În preajma
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cuibului unde-au trăit.// Și numai puii lor tresar în somn/
Și se trezesc zburând fără să știe/ Că totuși sufletul
acesta bate/ În paiele în care-au adormit/ Sub aripile lui
decolorate.” Sufletul în criză are nevoie de o călăuză
pentru a porni în noul destin și o primește, în virtutea
legăturilor de sânge, a legii nescrise, ce o călăuzea și
pe Antigona, de la propriile progenituri: „Și astfel îl petrec până acolo/ De unde pot să vină înapoi/ Și se
opresc cu el din când în când/ Și pieptul li se umflă de
aerul încins,/ Ieșit din oasele care s-au frânt.” Ajuns în
preajma vămii simbolice, trupul progeniturilor devine
ineficient în misia lor de călăuze, trebuie să se despartă
de cel care le-a insuflat viață din viața sa. Sideralul e
incompatibil cu orice formă de materialitate. În preajma
lui, trupul și aripa devin neputincioase: „Pe urmă
trupu-ncepe să nu-l mai poată duce/ Și se mai uită-o
vreme de unde au ajuns/ Și numai sufletul rămâne-n
zbor/ Pe unde nimeni n-a zburat, iar ei/ Se-ntorc cântând la cuiburile lor.” Poemul ne oferă un ritual de
însoțire, de înscriere a sufletului defunct în acel „unghi”
astral favorabil, urmat de reluarea datoriei privind împlinirea destinului terestru. Forța evocării vine din administrarea atentă a detaliilor. Alteori ruptura e receptată
ca rană dureroasă, nevindecabilă: Și totuși cât aș vrea
(Ardere de tot). Întâi e descris un cadrul nocturn apăsător, când sufletul celor plecați fâlfâie-n jur și e perceput aproape vizual: „ci iarăși sufletul desprins de trup/
acea adiere nespus de ușoară pe care/ în nopțile foarte
lungi/ începem s-o vedem cum apare”. Dar, în ciuda naturii imateriale, sufletul-adiere e copleșit de durerea despicării. În mod paradoxal, partea absentă, rana trupului
rămas pe pământ își transferă supliciul jumătății imateriale: „o ce trist trebuie să fie atunci când te doare/ chiar
partea pe care nu o mai ai și când/ rănile-adânci care
se simt în ea/ pot să se vindece numai în gând”. Vedem
adesea exerciții pregătitoare ale sufletelor de ieșire din
trup pentru că lumea trupului, adică socialul, e toxică.
Reper reluat destul de des este și drumul spre
vama cerească cu toate temerile suscitate de
aceasta. Angoasanta apropiere sau așteptare la hotarele Marelui Dincolo primește proiecții interioare noi, în
Ardere de tot. Regăsim cuplul de suflete în ipostază
ecvestră, ce se luptă cu troienele, deruta interioară și
senzația de dematerializare a animalului de sub șa. Atmosfera e de sleire, iar caii emană un mister neliniștitor:
„totul se-ntâmplă însă ca și cum ar purta/ doar trupurile
noastre intrate în derută/ nu-i mai chemăm pe nume și
nu-i mai îndemnăm/ ne ținem strâns de coama dispărută” (Trecem tăcuți). Altădată, ajungând în fața vămii,
cuplul își relevă îndoielile privind destinul lor viitor. Sunt
îngroziți că vor fi siliți la o trecere separată și, astfel,
despărțiți
definitiv.
Auzim
vocea
feminină
suspectându-și partenerul că s-ar bucura, dacă va părăsi primul calvarul mundan. Precaută, aceasta
intuiește pericolul și pledează pentru înfruntarea împreună a răului ce-i așteaptă. Doar împreună vor putea
învinge spaimele și „urâtul” de dincolo: „de-am trece
măcar câte doi/ legați între noi cât de cât/ să nu fim
chiar singuri de tot/ să nu ni se facă urât” (De-am trece).
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Și un poem ca Maria, mi-e frică (Peste zona interzisă),
actualizează angoasa trecerii: „Hotarul nu a fost încă
marcat/ stau lângă el și te aștept pe tine/ fără să știu că
am ajuns demult/ în clipa-n care nimeni nu mai vine”.
Plonjarea în mister, deruta, frica deschid și cavalcada
scăpată de sub control, din poemul titular, Peste zona
interzisă: „Doamne, mi-e frică/ un cal alb cu pielea
scrisă/ cu vechi cântece de moarte/ a scăpat din frâul
său/ și începe să mă poarte/ peste zona interzisă”. Marele Dincolo pare acum o prozaică „zonă interzisă”. Spinarea animalului taie ca un cuțit, oprirea nu e posibilă,
sufletul trebuie să se supună situației-limită tot mai alarmante. Însă lucrurile se limpezesc repede: zborul-supliciu al calului himeric nu duce sufletul spre prăpăd, ci
spre orizontul luminii: „Mă lipesc de el cu totul/ și-ntind
mâinile spre coama/ argintie și spre botul/ lung
înșurubat în sine/ ca o trâmbiță de foc/ înălțată către
tine”. Spaima se stinge astfel, căci animalul nărăvaș e
altă ipostază a heruvimului lui Ezechiel. Lamentația sufletului în fața marii porți include și supărări mai terestre,
un fel de așteptare la coadă: Ajunsesem puțin înainte.
Oprit din drum, sufletul mai are timp să arunce o ultimă
privire spre lumea lăsată în urmă, spre a fixa cu cadrul:
„Ajunsesem puțin înainte de vreme/ m-au ținut la intrare
acolo unde/ cu ochiu-nțepenit în orbita rece/ vezi ultima
rază care pătrunde// cu cer cu tot în pământ”. Paznici
invizibili îl țin la intrare în frig și zăpadă, răstimp în care
e bântuit de frustrări, senzații disconfortante Spaima
naște vedenia morților din Hades ce-i revendică ființa:
„Nu mi se-ngăduia să-naintez/ alunecam pe loc prin colinele ninse/ și din frigul imens în care-așteptam/
simțeam mâinile morților spre mine întinse”. Coșmarul
e învins prin rugă, e implorată o altă viziune, una a unei
crude lepădări de trup: „Cu spaimă am început să mă
rog/ carnea mea nu poate afla marea taină/ lasă-i o
clipă să-și miște mâinile/ să-mi smulgă pielea tremurătoare ca pe o haină”. E, de fapt, o negare a trupului purtat în amintire, a amintirilor despre el, un fel de supliciu
purificator. Aflate în anticamera Marelui Dincolo, sufletele formulează ipoteze tot mai neliniștitoare despre
sensul lor în raport cu Absolutul și în Iubite, și dacă sufletele noastre. Acestea se proiectează aici în chip de
banală, cotidiană „licoare” destinată a potoli setea absolutului enigmatic. Dincolo, conotat negativ: un pustiu
vegheat de o divinitate însetată. Devalorizarea vine din
debusolarea proprie sufletului modern: „Iubitule, și dacă
sufletele noastre/ vor sta unul lângă altul în pustie/ ca
două picături dintr-o licoare/ pe care el o bea fără să
știe”. Proiecția devalorizantă acumulează și alte declasări ale materiilor cu care sunt comparate sufletele: „Și
dacă în licoarea asta rece/ vom ști că nu am fost doar
niște pete/ de apă răsărite în nisip/ ca să îi potolim cereasca sete”. Seria ajunge la ideea unui suflet-blestem,
deposedat de orice mijloc pentru a-și exprima exasperările: „Dacă vom vrea și atunci să fim noi/ și sufletul ne
va părea blestem/ când nu vom avea ochi pentru a
plânge/ și gură pentru a striga ce vrem”. Finalul e o actualizare a contextului în care se exprimă discursul disperat. Situația tragică proiectată de ipoteze nu e cu mult
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mai gravă decât cea prezentă, unde nici acum plânsul
nu le este auzit. Euharistia inversă, aceea în care zeul
cu „cereasca-i sete” se hrănește simbolic cu sufletele
creaturilor, nu e în măsură să extazieze.
Secvențele de ascensiune ocupă și ele un loc
semnificativ în scenariu. Reveriile experienței siderale
au fost legate deja de fantasma „reginei”. Am văzut-o
trecând fără opreliști dintr-un tărâm în altul. Fantasma
ei proiectată pe itinerarii cosmice era un semn al intrării
feminității în mit, proiecție în idealitate. Aceasta era purtată prin poeme ca valoare și expresie mitică, ca ideal
stimulativ. Modelul ei era venerat de „fata”, „nimfa”, rămasă lângă îndureratul Ieronim, tocmai pentru că destinul ei s-a înscris pe coordonate astrale: „Inima reginei
din stâncă s-a ridicat,/ Numai eu în tăcere vin/ La locul
unde a fost îngropată/ Golului rămas să mă închin.” (În
fața muntelui). În poezia Urci încet pe roata (Ardere de
tot) momentul înălțării e corelat cu detalii din enigmatica
viziune a lui Ezechiel, a celor patru fiare însoțite de
patru roți de foc, vehicule divine: „Urci încet purtat de
roata care duhul tău îl ține/ în rotundul ei pe care trupul
sfânt a fost lăsat/ ca un fulger îmi apare fața ta de leu
din dreapta/ feței tale de bărbat”. După un accent plastic
pe misterioasa anatomie a heruvimului, pe rotundul formelor, un trup sfânt, chipul dublu, proiecția vizionară se
îmbogățește cu o dimensiune reflexivă. Sunt surprinse
gândurile și trăirile eului feminin ce asistă, ca anticul
profet, la epifania „slavei cerești”. Auzim speranțele iubitei: ca „duhul” în ascensiune, beneficiind de privilegiile
vederii absolute, ce însumează infinitatea de ochi divini,
să aibă o altă înțelegere față de ea și, prin extensie, față
de toate urmașele Evei, ce suferă de faptul că nu li se
aude glasul. Întâi e reproșată o paradoxală surzenie a
Înaltului atotvăzător față de feminitatea terestră: „într-o
singură vedere ce se face prin tot trupul/ tău acoperit
de ochi și prin ochii de pe roată/ stau cuprinsă de-ntristare că nu-i strigăt să se-audă/ când urechea însăși este
ochi deschis spre lumea toată”. Apoi vine ruga către heruvim, implorând reabilitării condiției feminine, o
înțelegere mai adâncă a aspirațiilor acesteia: „vezi-mă
atât de bine ca și cum mi-ai auzi/ sufletul care te strigă
în a sufletelor limbă/ când pe zarea străbătută de adevăratu-i chip/ aripile tale sfinte sunt acelea care-l
plimbă// vezi-mă cu ochii lui ce din ochii tăi se-adună/
și din ochii roatei tale născocite să îl poarte”. În Extaz,
ascensiunea are substrat oniric. Miresmele vegetale
induc un fel de narcoză tradusă în parcurs ascensional,
desprindere din lut. Elementul afectiv ce colorează tatonarea tărâmului celest e teama de Absolut: „o clipă
am simțit că mă ridic/ încet de pe pământ și mi-era
teamă/ plângând mă rugam să mă ferești/ de acel glas
ciudat care mă cheamă”. La spaima iscată de „glasul
ciudat”, se adaugă și regretul că tărâmul lăsat în urmă
nu-i va mai fi accesibil; trăiri ce fac din ascensiune un
fel de rapt sau abuz: „știam că n-am să mai ajung nicicând/ pe pământul de pe care urcam foarte lin/ luată de
cineva de sus și dusă de vie/ în lumea celor care nu mai
vin”. Atașamentul profund la ordinea materială și lipsa
inițierii joacă un rol însemnat în percepția ascensiunii
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ca o altă „răpire”. Visul indus de miresme, în ciuda angoasei, inițiază totuși în orizontul thanatic. Sufletul în
ascensiune e adesea vegheat de cei apropiați, relațiile
cu el rămân calde, protectoare. În ciuda faptului că
ochiul masculin emană încă detașare și răceală, feminitatea îl asistă printr-o atitudine de ocrotire delicată.
Frustrările sunt convertite într-o generoasă însoțire
mentală a lui în periplul ascensional: „dar te văd tot mai
aproape ca și cum eu însămi sunt/ despărțită doar de
ochiul care mă privește rece/ undeva pe însăși calea nimănui dezvăluită/ unde sufletul tău parcă șade pregătit
să plece” (Iar mă-ndepărtez de tine). Apoi îi portretizează sufletul cu delicatețe, asociindu-l, întâi, cu fragilitatea și frumosul terestru, apoi, cu intangibila răsuflare
divină: „e desprins de trup și este frumos ca niciodată/
l-aș desface din adâncuri să-l alin și să-l păzesc/ dar
cum pot păzi eu doamne răsuflarea ta cea sfântă/ care
însuși ai desprins-o de pe osul tău domnesc”. Ruga
eului feminin mediază pentru el, dar și pentru sine, de
pe acum, în fața Transcendenței, o primire binevoitoare
în eternitate: „mă rog deci să se întoarcă fără ură către
tine/ dar când va să vin și eu să mă lași să-i dau ocol/
dacă nu ca o femeie ca un suflet care vine/ la alt suflet
ce-l așteaptă în tăcere trist și gol”. Alteori ea îi ține sufletul în palmă, contemplându-l îngrijorată de necunoscutul ce-l așteaptă: „o iarăși țin în palmă sufletul tău și
totuși mă tem/ pentru drumul lui pe întinsul ceresc/ o
dacă sufletele ar putea să zboare cum zboară cocorii/
și să își schimbe locul atunci cînd obosesc” (Ci iarăși
țin în palmă sufletul tău).
Anumite evoluții pe cerul pământenilor devin mesaje enigmatice sau dezvăluie nostalgia întoarcerii. Sufletele se întorc pe cer, aidoma stolului de păsări
călătoare, pentru a contura mesaje prin enigmaticul lor
zbor: „vin suflete din cer ca păsări albe/ și trec ca duhul
tău în taină peste ape/ și aripile care le-aduc către pământ/ par vechi lopeți ce-așteptăm să scape” (Calea,
Ardere de tot). Cadrul reține aripile ce par vâsle fragile,
gata să eșueze „pentru o clipă în zările albastre”, un
zbor stângaci, fără țel. Dar enigma se dezleagă în comentariu, zborul chinuit de pe cerul muritorilor este un
fel de misiune inițiatică, avertisment la trezire din
viețuirea reificată: „dar ele vin ușor și nu simțim decât/
că aburul lor cald a fost trecut pe-aproape/ anume să
ne smulgă din amorțeala-n care/ un calm fără speranță
începe să ne-ngroape”. În urma lor, pe cerul-cadru rămâne semnul revelator, „unghiul” indicând reîntoarcerea
în misterul celest, originar: „și aripile lor ușoare precum
pleoapa/ ce bate peste ochiul deschis întru mister/
lasă-n văzduh doar calea abstractă ca un unghi/ prin
care parcă s-au întors în cer”. Adulmecând lumea
(Peste linia interzisă) oferă drept cadru, de asemenea,
o misterioasă evoluție pe cerul mundan: zborul unui suflet pe aripile marelui fluture, – altă ipostază a heruvimului divin. Dorința imprudentă de a obține o vedere
mai cuprinzătoare a meleagurilor părăsite, îl împinge să
treacă „de marginea aripii”, cu riscul prăbușirii în gol.
Monologul-comentariu conștientizează atât primejdia,
dar și miza râvnitei panorame: „prin întuneric m-aș fi în85

vârtit// pe aceeași cale cu marele fluture/ de care eram
atârnat,/ adulmecând lumea din care mă desprinsesem/
odată ca niciodată”. Spiritul temerar rămâne, cu noroc,
în atârnare fragilă de aripa protectoare, de sub care
poate savura spectacolul terestru. Deducem că dorul e
gata să înfrunte toate riscurile. Narația simbolică poate
fi descifrată și ca alegorică desprindere de sub
dominația unui spirit tutelar, spre a câștiga un punct de
vedere propriu. Deși în plină lumină paradisiacă, sufletul
din Lumină până foarte departe, e surprins într-o misterioasă muțenie, contorsionare interioară. În semnele
exterioare deslușim semnele suferinței, pare întors să-și
recupereze jumătatea: „stă în fața ta fără să spună
nimic/ pare mort foarte de mult și pare să fie/ întors
anume să ia sufletul tău/ și să-l ducă peste apa vie”.
Auzim mai apoi vocea feminină, oferindu-se, cu știuta
generozitate, să-i vindece împietrirea lăuntrică, nefericirea. Îl învăluie într-o privire ce parcă promite să-i vină
alături cât mai curând: „o lumină până foarte departe/
privesc către tine ca și cum curând am să mor/ undeva
după ce am să trec de lumea aceasta/ văd spaima ta
și-a tuturor.” În S-a-mplinit chemarea, spiritul e ispitit de
nemărginirea celestă, iese din „cochilie” aidoma unui
melc spre a se bucură de întregirea cu lumina veșnică,
jubilează în confruntarea cu „mările” de lumină ce-i inundă interioritatea. Bucuria pare deplină: „trece-ncet
prin golul nesfârșit/ pare că se-neacă în lumină/
și-nvârtește peste valul alb/ două coarne moi de gelatină”. Sub voluptatea libertății stăruie, și aici, încă, o
vagă nostalgie a materialității, a cochiliei protectoare,
care pare de acum inaccesibilă: „nici o greutate nu mai
simte/ a ieșit cu totul ca în vis/ umblă să se-ntoarcă mi
se pare/ dar cochilia s-a-nchis”. Subliniem raritatea și
desenul delicat al acestei proiecții luminoase. Din întâlnirea cu heruvimul lui Ezechiel, deslușim misia poetului
de a vorbi noroadelor despre așteptările divinității. Cartea făcută sul, „scrisă pe dinăuntru și pe dinafară/ cu
toată mânia pe care-o avea”, trebuie „înghițită”, adică
asimilată temeinic, pentru a putea fi apoi expusă semenilor, într-o formă accesibilă. Deși conținea numai „plânsete”, în gura poetului, mânia divină se transfigurează:
„s-a făcut dulce ca mierea” sau devine „mireasma caldă
a florilor de sus” (Vis).
Nu lipsesc sfâșietoarele momente de confesiune
și penitență. În câteva poeme, sufletul e surprins în
momente de căință, mustrându-se pentru culpele și îndoielile traversate. În Umblam prin cerul gol (Ardere de
tot), cadrul e reprezentat de o secvență de rătăcire prin
„cerul gol”, fără „un gând anume”, una aidoma celor din
lut: „umblam prin cerul gol la fel ca pe pământ/ nu mai
știam pe nimeni, uitasem cine sunt/ umărul drept îmi era
tot adus/ și-aici de parcă mă priveai de sus/ cu ochii tăi
încremeniți și triști/ deși cred că uitasem că exiști”.
Secvența rătăcirii e fixată în chenarul unei amintiri maculante: „în amintirea binecuvântată/ venise lumea cum
a fost odată/ te ocoleam încet și nu mai știu/ când am
început să fiu/ un suflet gol…” Revelația păcatului e retrăită cu dramatism. Dar a urmat trezirea, iar necredința
devine o foame violentă de Absolut. O lăcomie aproape
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păgână răbufnește în dorința de împărtășanie: „și m-am
întins să rup / din tine și din carnea de pe trup”. Alt
poem, Vai, îmi vei spune, surprinde ruga și mărturisirea
unui Cain generic: „ci iarăși mă rog pentru mâna mea
care-a-nfipt cuțitul/ în spatele lui cu nemăsurată jale/ nu
peste mult el nu va mai fi iar eu voi rămâne/ asemenea
lui cain în deșertul faptei sale”. Acesta aruncă vina crimei sale asupra divinității prea tolerante: „de ce-mi dai
mie gândul cu care să descui/ căile morții sale când tu
porți toată vina/ de a privi senin spre jertfa lui”. Chinul
păcătosului e totuși cutremurător, aspirația spre izbăvire
– la fel: „bat singură întregul deșert al tainei mele/ și din
nemărginirea unei adânci căințe/ aștept să văd ținutul
unde s-aduc din nou/ la fel ca la-nceputuri o jertfă de
semințe”. O mărturisire apăsătoare în fața Absolutului
se face și în Răscumpărare (Peste linia interzisă). Penitentul, unul din cei salvați de Moise din robia Egiptului,
reface întreaga epopee a supraviețuirii în pustie. Se fac
referiri la agonisirea hranei, spaima de fiare, momentele
de confruntare sângeroasă, dar și la clipele de amar și
revoltă împotriva cerului: „Mă învățasem bine cu gustul
boabelor de coriandru/ culese zilnic în țara aceea a nimănui/ și numai în clipa când ne amăra apele dinadins/
cârteam împotriva ta și-mpotriva lui”. Cârtirea îi viza pe
Moise și Dumnezeu. În poezia Undeva deasupra, avem
ipostaza unei spovedanii interiorizate, o judecată de
apoi plasată în forul interior al ființei. Ca actul să aibă
loc e necesară dedublarea: sufletul să se despice în judecător și acuzat. Cadrul e sugerat de poziția celor
două părți: conștiința, vocea acuzatoare – deasupra, vinovata – dedesubt: „Ci iarăși mă aflu undeva deasupra/
vieții mele și o pot privi ca pe un ceva încheiat”. Poziția
înaltă, privirea ce cuprinde totul, rațiunea ce rezumă,
decretează detașată încheierea experiențelor sunt atribute care îi autentifică autoritatea. De cealaltă parte e
acuzata umilă, „viața mea”, trecutul devenit memorie.
Vine apoi acuzația și reacția vinovatei: „dumneavoastră
ați fost fără speranță îi spun/ și ea se miră cum de s-a
aflat// în lumea de dincolo în care/ a ajuns fără nici o
plângere de prisos/ despre lipsa de sens pe care o
simțea/ ca pe o ceață care pătrunde până la os”. Viața
e uimită că i s-a aflat crezul tainic. Și-a trăit lipsa de
speranță ca pe o rană ascunsă. Aceasta era și „ceața”
ce-i întuneca orizontul, era și bisturiul ce-i tăia carnea
„până la os”. Un superlativ absolut al durerii. Din spusele spiritului deducem însă că deznădejdea e un
păcat, lipsa de sens e un atribut pus pe fruntea lumii din
nesăbuire. Acuzatorul atinge accente noi: v-ați adâncit
în propria nimicnicie, când „erați așteptată de totdeauna” să vă ridicați „dintre lucrurile trecătoare”. Ne
mirăm că inculpata nu se apără, că acceptă acuzațiile.
Aflăm însă că toate imputările spiritului se răsfrâng,
într-un interior aproape mortificat: „Dar numai cuvintele
sufletului meu/ pierdut în sufletul întregului îmi da / ocol
de parcă s-au rostit într-o celulă veche/ A unui craniu
îngropat în gol”. Culpa e acceptată, produce un vârtej
al mustrărilor, o prăbușire interioară.
Alte poeme aduc în discuție relația creaturii cu Absolutul. Acesta e perceput ca divinitate exigentă și
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detașată de creaturile sale, ca-n Vechiul Testament,
ceea ce oferă alte pretexte pentru angoasă și
lamentație. Reținem trei poeme din Ardere de tot. Vecinătatea divină e sursă de spaime ce se multiplică,
deschide o prăpastie între cele două părți, pe care sufletul uman o răzbește totuși: „de spaima unei clipe mai
senine/ ce-n taină-mi pregătește o spaimă și mai mare/
mă-ntorc peste prăpastia pe care/ cu spaimă am trecut-o către tine” (De spaima unei clipe). Dar neliniștea
rămâne, nesiguranța deprinsă poate de pe pământ se
perpetuează în discursul disperat al sufletului. Acesta
ar vrea altă relație cu Absolutul. Creatura cere o
corecție: „fă un hotar mai sigur între mine/ și între țărmul
tău care s-a dus/ vreau să m-apropii fără să te văd/ mi-e
frică și merg ca privită de sus”. O sugestie-reproș se
desprinde din subtext: „prăpastia” nu e tocmai forma
cea mai adecvată să separe creatura de plăsmuitorul
ei. Prin extensie, nici distanța strivitoare dintre insul
uman și orice autoritate terestră. Adesea, cuvintele
adresate divinității de sufletele întoarse la originar pot fi
citite ca aluzii la socialul pervertit de autoritatea terestră.
Alt exemplu: suntem în grădina eternă și divinul face
promisiuni: „o să vină ploaia mi se spune/ au să vină
zile cu trei sori” (Dorință). Dar promisiunile divine, cum
e acest spor de lumină din paradis, sunt percepute ca
manipulare. Acceptate, în aparență, în cele din urmă,
ele sunt refuzate: „le aștept în ploaia care a și-nceput/
apa-mi bate-n craniu și mă doare/ poate și lumina are
să mă doară/ vreau mai bine-o oră cu un singur soare”.
Sufletul modern, sceptic, se individualizează, în poemul
Ci iarăși mă tem, prin faptul că substituie certitudinea
consacrării în lumină, proprie credinciosului, cu pariul
pe triumful nimicului. Vocea sa conturează un dincolo
dominat de o zeitate cinică, pregătită să-și anihileze
oaspeții : „Ci iarăși mă tem că nu voi mai fi deloc/ un
animal imens mă va căuta cu botul”. Animalul imens,
botul flămând sunt măști al neantului. Urmează un ipotetic dialog cu zeul strivitor, o simbolică revoltă împotriva
inexorabilei anihilări: „cine ești tu îmi vei spune și voi
răspunde ca obermann/ pentru univers nimic, pentru
mine totul”. E o ironică judecată de apoi în care se relevă disprețul puterii anihilante, ce se amuză pe seama
creaturii și disperarea victimei ce sfidează absolutul,
prin supralicitarea propriei unicități. Pentru zeul neantului, sufletul sosit e piesa uzată, vechitura de aruncat
la coș. Pentru cel ce crede că numai și numai viața
aceasta e unica șansă de împlinire, ea înseamnă „totul”.
Prin urmare, te sfidez chiar dacă știu că în clipa următoare mă vei preface în nimic. Micul moment de harță
cu zeul nimicului se stinge, iar creatura revine la
obișnuita sa resemnare. Se îndoiește de eternitatea sufletelor și de idilica depănare postumă a amintirilor de
pe pământ: „suflete al meu de ce nu pot eu crede/ că
vei umbla aievea încărcat cu poveri/ pe urmele vieții
mele care va fi trecut/ și că-ți vei aminti ce-a fost ieri”.
Confesiunea pare o dureroasă lepădare de iluzii. Chinul
unor astfel de îndoieli e omenesc și are în el uneori germenele răscumpărării. În final, aflăm că drama de acum
e un fel de plată pentru a dobândi împăcarea cu AbsoSAECULUM 7-8/2020
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lutul și cu sine: „plătind într-un fel ca semn că exiști/ iar
apoi mulțumit pentru ce vei plăti/ ți se va ierta de șapte
ori șapte/ întreaga îndoială din această zi”. O ipostaziere mai radicală a sufletului împovărat apare în câteva
poeme din Peste zona interzisă. Un suflet împovărat
de grele înclinații spre cruzime își descrie coșmarul de
peste noapte. În cadru intră detaliile crimei onirice:
„Spre dimineață mi-am amintit bine/ despre copilul omorât în vis/ și despre cuțitul de piatră cu care/ craniul fragil
al lui a fost deschis” (Spre dimineață). Mărturisire de păcătos dostoievskian aflat dincolo de bine și rău. Destăinuirea continuă cu detalii despre ecourile interioare ale
actului. Sunt senzații de o ferocitate barbară, ce adâncesc portretul bestiei lăuntrice: „și parcă beam din el ca
dintr-o cupă/ și în sângele meu se auzi/ scâncetul acela
aproape stins/ al materiei lui cenușii/ o bătaie aproape
imperceptibilă/ ca a puiului care ciocnește în ou”.
Aceasta pare să se trezească din beatitudinea strivirii.
Așteptăm ca visul să deschidă drum remușcărilor, dar
nu e așa, sufletul se adâncește în nihilism. În craniul devenit cupă aude plânsul victimei strivite, dar nu-i
stârnește nici o milă. Fiara lăuntrică invocă sfidător divinitatea să repare atrocitatea comisă: „Să vină tatăl
nostru, mă rugam/ să te ajute să te naști din nou”. Apoi
acuză direct transcendența că e vinovată, prin neimplicarea sa, de toate atrocitățile umane: „Și-o clipă chiar
mi s-a părut că-l văd/ și-n acea lume tristă, fără orizont/
am alegat către el fiindcă așa era scris/ iar el s-a spălat
pe mâini ca Pilat din Pont”. Finalul e o lepădare de cer
– proprie omului eșuat în amoralitate. Tot sceptică este
și perspectiva omului strivit de vitregiile vieții, referitoare
la destinul sufletului – în Pastel. Pentru el, plecarea
celor dragi dincolo seamănă cu o dizolvare, o risipire
într-o imensitate traumatizantă; nimic semnificativ nu
lasă în urma lor. Înseși vitregiile naturii pun umărul la
anihilare: „aerul e rece, vântul bate-ntr-una/ sufletele
parcă s-au pierdut în frig/ nu văd nici o urmă singură din
viața/ celui dus pe care cu durere-l strig”. Exemplele pot
continua.
Reveria axată pe destinul celest al sinelui nostru
prilejuiește o adâncire a meditației asupra condiției
umane precare. Este o modalitate de a elogia libertatea
spiritului ce problematizează, se implică, ia atitudine,
protestează împotriva alienării ființei. E și o cale de a
sugera că prin forța imaginantă a artei poți fi liber sub
orice „talpă” nivelatoare, dar și un scut de sub care se
pot expedia săgeți sarcastice spre real, spre acea ferocitate umană ce iese din când în când la iveală. Aceasta
favorizează actualizarea unor elemente de perenă spiritualitate în lirica unei epoci dominate de reducțiile materialismului dialectic și ale raționalismului demitizant.
Este evaziune din colectivismul desfigurant și afirmare
a subiectivității creatoare. Înseamnă și o racordare la
marea lirică a destinului spiritual al ființei prin constituirea unei mitologii lirice proprii, a cărei originalitate se
impune cu pregnanță în avanposturile liricii autohtone
a secolului XX.
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1905, al marilor preocupări social-politice ale
momentului, chestiunea
țărănească și unitatea
națională, Nicolae Iorga
a întreținut o vastă
corespondență.
La secția manuscrise
a Bibliotecii Academiei
se află 431 volume, fiecare a câte aproximativ
300 de pagini cuprinzând corespondența primită de Nicolae Iorga.
Petre Ţurlea
Alte scrisori se află în arhiva familiei Iorga-Pippidi. I.E. Torouțiu a publicat patru tomuri din
corespondența primită de Iorga în perioada cât a condus revista „Sămănătorul” (1903-1906). Barbu Theodorescu, secretarul particular al lui Nicolae Iorga, a
publicat, în 1972 și 1979, două volume din
corespondența primită de savant între 1890 și 1912.
„Acum de curând, scria Z. Ornea în mai 1989, un dotat
tânăr istoric, Petre Țurlea, a reluat munca de la capăt
și la o mai ridicată altitudine științifică, scrupulos și riguros în toate a decis să o ducă înainte. Deocamdată [în
1988, n.n.] a apărut, după o regretabilă pauză de zece
ani, al treilea volum din această ediție”1. Volumul este
însoțit de un studiu introductiv alcătuit de Andrei Pippidi,
nepotul lui N. Iorga, ce examina întreaga activitate a
marelui istoric și om politic, servind astfel ca suport și
volumelor ulterioare ale corespondenței.
Volumul al III-lea al corespondenței, primul editat
sub îngrijirea lui Petre Țurlea, conține informații privind
anii 1913-1914, ilustrează participarea lui N. Iorga la
Congresul internațional de Istorie de la Londra (1913),
atitudinea sa față de războaiele balcanice (1912-1913)
și în perioada de după Consiliul de Coroană din august
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Centrul European de Studii Covasna-Harghita a publicat în cursul anului 2019, la Editura Eurocarpatica din
Sf. Gheorghe, în cadrul colecției Centenarul Marii Uniri
(1918-2018), Profesioniștii noștri un masiv volum de
638 pagini consacrat istoricului Petre C. Țurlea.
Îngrijit și prefațat de Vasile Stancu și Ioan Lăcătușu,
volumul conține o sinteză a activității didactice, științifice
și politice a istoricului Petre C. Țurlea, desfășurată –
coincidență edificatoare – precum cea a modelului său,
Nicolae Iorga, între Vălenii Prahovei și tribuna Parlamentului României.
Capitolul inițial intitulat Repere biografice, oferă
informații esențiale despre Petre C. Țurlea, născut la
17 iunie 1946 în localitatea Filipeștii de Pădure, absolvent al Liceului „Mihai Viteazul” din Ploiești (1965) și al
Facultății de Istorie-Filosofie a Universității București
(1970), doctor în istorie al Universității ieşene
„Al. I. Cuza” (1979).
Profesor de istorie la Comănești-Bacău și muzeograf la Casa Memorială Nicolae Iorga – Vălenii de
Munte, Petre C. Țurlea a devenit cadru didactic universitar din 1978 până în 2014. Și-a început activitatea
științifică – domeniu căruia îi consacrăm acest articol –
în 1978 și, până în 2019, a acumulat un capital de 2043
opere, din care 37 cărți însumând aproximativ
16000 pagini, 7 volume îngrijite și 2000 studii, articole,
recenzii.
Folosind o expresie consacrată în dicționarele scriitorilor, vom spune că Petre C Țurlea a debutat în volum
în anul 1988 cu Scrisori către N. Iorga şi a publicat până
în 2003, în total, patru volume pe această temă devenind astfel principalul editor al corespondenței primite
de savant. La corespondența emisă, locul e deținut de
Ecaterina Vaum.
Istoric total, creator al curentului cultural-literar sămănătorist, profesor universitar, șef al Partidului
Naționalist Democrat, proprietar/editor al ziarului „Neamul românesc”, scriitor, exponent de seamă, din 1903-

SAECULUM 7-8/2020

PRO

1914, care a decis neutralitatea României.
La Congresul de la Londra, N. Iorga s-a impus ca
unul dintre marii bizantinologi ai lumii. Savantul s-a
pronunțat pentru neutralitatea României în Primul Război Balcanic (1912-1913) și pentru participarea la al
Doilea Război Balcanic (1913), de partea coaliției antibulgare, pentru păstrarea echilibrului de forțe în zonă.
N. Iorga a susținut ideea neutralității României în Primul
Război Mondial până s-ar fi creat condiții propice înfăptuirii reîntregirii naționale prin eliberarea provinciilor
românești aflate sub dominație străină.
Exprimându-și opinia în legătură cu publicarea acestui volum din corespondența lui N. Iorga, Z. Ornea scria:
„Ediția lui Petre Țurlea este remarcabilă, copleșind la
lectură, prin seriozitatea notelor ( de informație, rectificarea unor erori, clarificarea unor elemente fără de care
sensul textului rămâne obscur). Iar selecția este foarte
bună, cumpănită, alegând din acele volume de
corespondență, pline de moloz inutil, ceea ce e într-adevăr necesar. Și când mă gândesc câtă osteneală presupune numai transcrierea corectă a unor epistole, în
multe grafii, dintre care multe în limbi străine – traducerea lor, făcută de specialiști e fără cusur – nici nu știu
ce și cum ar trebui să spun pentru a-l omagia îndeajuns
pe editor”2.
Cel de al doilea volum, editat de P. Țurlea, din
corespondența primită de N. Iorga (al IV-lea din
colecție), a apărut în 1992 și se referă la perioada
1915-1916. Volumul tratează evenimente din perioada
neutralității României în care N. Iorga a avut o atitudine
moderată neafiliindu-se Federației Unioniste (apoi
Acțiunea Națională), care acuza guvernul că se opune
„instinctului național” și intrării imediate în război. Iorga
s-a distanțat de Liga Culturală și de unele elemente din
conducerea Partidului Naționalist Democrat, s-a aflat
printre diriguitorii spiritului public fiind un înțelept sprijinitor al politicii guvernului de așteptare în vederea întrunirii unor condiții favorabile pentru intrarea în război.
Scrisorile atestă lipsa de temeinicie a acuzațiilor ce i
s-au adus, de a fi beneficiat de pe urma unei înțelegeri
cu liberalii, și probează, dimpotrivă, acțiunea savantului
de a sprijini pe nedreptățiți, a susține dezvoltarea științei
și învățământului.
Apărut în 1996, volumul al V-lea din corespondența
primită de N. Iorga (al treilea editat de P. Țurlea), adună
selectiv texte din anii 1916-1918. Corespondența
oglindește situațiile prin care au trecut, țara și Nicolae
Iorga, de la entuziasmul intrării în război și al primelor
victorii, la calvarul retragerii în Moldova și al rezistenței
eroice de la Mărăști și Mărășești. Este relevat rolul lui
Nicolae Iorga și al ziarului „Neamul românesc” în
menținerea încrederii în victoria finală și reîntregirea hotarelor, dificultățile prin care au trecut în timpul păcii
tranzitorii și al guvernului Marghiloman precum și
satisfacția împlinirii idealului național.
Volumul al VI-lea al corespondenței (al IV-lea editat
de P. Țurlea), alcătuit din două părți publicate separat,
a apărut în 2003. Prima parte cuprinde corespondență
din 1916, iar partea a doua corespondență din 1920.
Referindu-se la acest volum, Valeriu Râpeanu scrie că
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el „aruncă lumini noi și revelatoare asupra locului pe
care N. Iorga l-a avut în anii când se făurea România
Mare”3. Partea a doua a volumului tratează momentul
când războiul se încheiase și se făurise România Mare,
când „numele lui N. Iorga devenise simbolul unității
naționale a românilor, iar recunoașterea rolului pe care
l-a avut pe tărâmul făuririi idealului României Mari nu
se mărginea doar la un cerc de admiratori sau de discipoli universitari. Avem de-a face cu o cunoștință populară din toate pământurile locuite de români,
manifestată cu precădere și cu anume patos chiar la cei
care cunoscuseră asprimea austro-maghiară și rusească”4. În acele momente, Iuliu Maniu îi exprima lui
N. Iorga „sentimente de recunoștință pentru lumina și
căldura ce mi-ați dat în timpurile negre ale robiei noastre”5.
După cum scrie Andrei Pippidi în studiul introductiv
la volumul al III-lea al corespondenței, Nicolae Iorga „a
fost desigur, din toată țara românească, cel căruia i s-a
scris cel mai mult”. Publicarea corespondenței sale
aduce cititorul în preajma destinatarului, îi oferă posibilitatea de a fi „părtașul neliniștilor, bucuriilor și amărăciunilor lui Nicolae Iorga”. Lectura corespondenței îi
oferă informații pentru a cunoaște îndeaproape omul și
epoca. Corespondența, alături de articolele din presă
(3 volume), autobiografia (O viață de om), memorii
(7 volume), lucrările științifice (Supt trei regi; România
contemporană de la 1904 la 1930) constituie o vastă și
detaliată istorie a României la sfârșitul secolului al
XIX-lea și în primele trei decenii ale secolului al XX-lea.
Prin publicarea celor patru volume din corespondența
primită de Iorga, Petre Țurlea a adus o contribuție însemnată la cunoașterea acestei istorii. Noile informații
puse la dispoziție de scrisori corespund în linii generale
cu ceea ce se cunoaște deja din istoria României între
1890 şi 1940, dar oferă și argumente pentru retușarea
unor judecăți pripite formulate sub presiuni momentane,
pentru conturarea mai exactă a rolului jucat de Iorga în
viața culturală și politică.
Expunând în prefețele ori în textul celor patru volume
tehnica sa de lucru în publicarea corespondenței, Petre
Țurlea dezvăluie operațiunile întreprinse pentru publicarea corespondenței lui N. Iorga după criterii științifice:
selectarea scrisorilor valoroase, transcrierea lor atentă
și traducerea de specialiști a textelor în limbi străine,
adnotarea constând în aducerea de noi informații, în
rectificarea unor erori sau clarificarea unor elemente
fără de care sensul textului ar rămâne obscur.
Pentru publicarea seriei de Scrisori către Nicolae
Iorga, vol. III-VI, Petre Țurlea a primit Premiul Academiei Române în anul 2005.
Trei concepte pot fi folosite pentru a caracteriza sintetic opera sa științifică ulterioară: personalități, momente, raporturi.
Personalitățile istoriei României, ce au constituit
substanța cărților publicate de Petre Țurlea în afara seriei Scrisori au fost: Nicolae Iorga, Carol al II-lea, Mihai I,
Ion Antonescu, Iuliu Maniu.
Lui Nicolae Iorga i-au fost consacrate opt volume
începând cu Nicolae Iorga în viața politică a României,
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1991 și terminând cu Nicolae Iorga, 2016. Această referire este suficientă pentru a dovedi relația specială
existentă între autor și obiectul muncii, subiectul tratat.
Nu ne vom referi exhaustiv la aceste volume, ci selectiv,
evidențiind aspectele definitorii.
Parcă pentru a facilita trecerea autorului de la cercetarea corespondenței lui N. Iorga la alte subiecte ale
scrierilor sale, volumul Nicolae Iorga și Universitatea din
Cluj (2005) reunește și pune în circuitul științific 283 de
scrisori, telegrame, rapoarte, dări de seamă, primite de
Nicolae Iorga de la un număr de 66 de profesori ori
studenți ai Universității din Cluj. Editată în colaborare
cu Stelian Mândruț, cartea atestă disponibilitatea lui Nicolae Iorga de a dialoga și ajuta pe istoricii de la tânăra
universitate clujeană, românizată în 1919, sprijinindu-le
ascensiunea. Unii dintre absolvenții universității clujene
au fost admiși la Școala Română de la Paris, patronată
de N. Iorga.
Lucrarea Școala Română din Franța (1994) este,
după aprecierea acad. Ștefan Ștefănescu, „prima monografie, temeinic realizată, consacrată acestei instituții
românești. Cu o acribie care-l cinstește, autorul reconstituie istoricul instituției, organizarea și funcționarea ei,
rolul pe care l-a avut în formarea unor personalități ale
vieții noastre științifice, culturale, ca și în afirmarea în
străinătate a culturii naționale”6. Andrei Pippidi consideră că volumul „este un exemplu de monografie a unei
instituții culturale /.../ creată în 1920 din inițiativa lui
N. Iorga și aflată sub conducerea acestuia timp de două
decenii”7. Iar unul dintre foștii cursanți, Emil Turdeanu,
a comunicat autorului: „Cartea D-voastră rămâne mărturie unei epoci în care câteva generații de tineri intelectuali au putut să profite de învățătura Apusului, fără
să fie lăsați pradă, acasă, lăcomiei celor care nu
așteptau decât să-i despoaie”8.
Andrei Pippidi prevedea, în 1988, că lucrarea Nicolae Iorga în viața politică a României „va da multă bătaie
de cap diferiților lectori și, neîndoielnic, și ție. S-ar putea
să nu capete aprobarea pentru tipar – partea despre
Basarabia sau chiar întreaga carte –, dacă nu e viguros
susținută”9. Ceea ce s-a și întâmplat, cartea fiind publicată, la Editura Enciclopedică, în 1991.
Cartea Nicolae Iorga. Prelegeri la Vălenii de Munte
(2008) a fost receptată favorabil. Înființarea Universității
Populare de la Vălenii de Munte era motivată astfel de
Iorga: „Am deschis aceste cursuri de vară cu scopul
dublu: de a trezi sufletul românesc de pretutindeni și de
a schimba, prin acest suflet, chiar formele de stat în
care trăia poporul nostru. Totdeauna am fost de părerea
marelui Kogălniceanu că trezirea sufletească a românilor, de sus și până jos, e necesară”10.
Volumul cuprinde o parte din discursurile și
conferințele ținute de Nicolae Iorga la Universitatea Populară de la Vălenii de Munte între 1908 şi 1940, inclusiv cursurile ținute principelui moștenitor Carol în 1912.
Petre Țurlea a afirmat în nota asupra ediției că: „Din textele conferințelor publicate în volumul de față, se poate
constata că Nicolae Iorga a abordat, în cadrul
Universității Populare de la Vălenii de Munte, problemele majore ale României din tot intervalul 1908-1940;
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că a analizat corect aceste probleme și le-a indicat rezolvarea normală; că nivelul argumentației sale era
strict științific, academic, deși instituția respectivă era
«populară»”.
Sinteza lucrărilor lui Petre Țurlea consacrate
personalității și operei lui Nicolae Iorga poate fi considerat volumul din 2016, făcând parte din colecția
„Personalitățile Marii Uniri din 1918”. Referindu-se la el,
Valeriu Râpeanu, cel mai autorizat comentator al fenomenului Iorga, scria: „Exeget și editor de seamă al operei lui Nicolae Iorga, Petre Țurlea afirmă încă de la
începutul cărții sale un adevăr esențial – care din păcate nu este totdeauna luat în seamă și am putea spune
chiar ocultat, și anume: contribuția sa la consolidarea
conștiinței unității de neam și, de aici, a necesității formării unui singur stat național; rolul major avut în
susținerea morală a soldatului român, luptător în
tranșeele Primului Război Mondial, ca și a celor care se
aflau atunci în fruntea României. De aceea, Nicolae
Iorga este considerat unul din cei mai importanți făuritori
ai României Mari”11. Unitatea națională și făurirea României Mari au reprezentat principiul fundamental al
gândirii și acțiunii lui Nicolae Iorga, iar cartea
menționată arată cum s-a manifestat aceasta în
publicațiile, în așezămintele, corespondența și activitatea științifică a marelui istoric și om politic.
Volumul Carol al II-lea și camarila regală (2010) tratează tema în mod științific spre deosebire de
modalitățile anterioare ale istoriografiei axate pe maniera literar-senzațională, subiectivist pro sau antimonarhică.
Întreaga redactare se întemeiază pe autoritatea documentelor, în mare parte inedite, provenite din Arhiva
Națională Istorică centrală, a Direcției Generale a
Poliției, a Inspectoratului General al Jandarmeriei, a Ministerelor și Președinției Consiliului de Miniștri.
În atenția autorului s-au aflat continuu cei doi „actori”, Carol al II-lea și camarila regală, personalizată prin
„capul” ei, Elena Lupescu, implicați în „jocul istoric” derulat între 1920, anul conjuncției lor, și 1953, anul decesului ex-regelui Carol II.
Lucrarea prezintă evoluția raporturilor dintre Carol al
II-lea sprijinit de camarilă și personalitățile vieții politice,
partide, instituții și presă, cu succese alternative de o
parte sau de alta. Dintre personalitățile ce s-au opus autoritarismului regal și camarilei, autorul se oprește asupra lui Iuliu Maniu și Ion Antonescu. Relațiilor cu Iuliu
Maniu, care în 1930 i-a înlesnit restaurația lui Carol al
II-lea, iar apoi i s-a opus constant, autorul le-a consacrat
volumul Carol al II-lea și Iuliu Maniu (2013). Acad. Dan
Berindei consideră că această carte merita Premiul
Academiei. Dar, „din păcate, premiile Academiei se dau
o singură dată”, scria el autorului12.
Relația cu generalul Ion Antonescu este examinată
detaliat în partea finală a volumului Carol al II-lea și Camarila Regală. Militar de prestigiu, cu principii ferme,
cinstit și patriot, acesta și-a dat seama că guvernarea
camarilei are efecte negative și diminuează capacitatea
de apărare a țării față de manifestările revizioniste externe tot mai presante. Avertismentele sale dezvăluiau
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și loveau în interesele camarilei, care prin intrigă și calomnie l-a înlăturat din funcții și l-a izolat. Când previziunile sale s-au adeverit prin cedările teritoriale din
vara anului 1940, regele i-a încredințat puterea, pentru
a-și salva tronul. Opinia publică și cerințele partidelor
de opoziție i-au impus generalului Ion Antonescu să-l
silească pe Carol al II-lea să abdice și să plece din țară.
O parte a camarilei s-a externalizat odată cu fostul rege.
În prefața cărții care abordează personalitatea lui
Ion Antonescu (Ion Antonescu între extrema dreaptă
și extrema stângă, 2009), autorul argumentează necesitatea tratării temei: întregirea imaginii generale asupra
Conducătorului prin folosirea unor surse arhivistice inedite, întrucât imaginea militarului și omului politic Ion Antonescu a fost deformată prin studiile publicate în
perioada anterioară, când informațiile surselor istorice
erau interpretate ideologic ori prezentate în lumina directivelor „din Răsărit” așa cum recent vin din Vest. Folosind noile surse arhivistice, autorul cercetează
raporturile stabilite între Ion Antonescu, legionari și
comuniști în toamna anului 1940, apoi confruntarea cu
legionarii de la începutul anului 1941 și, ulterior, lupta
Mareșalului împotriva extremei drepte și extremei
stângi.
Interpretând faptele în consens cu noile surse documentare, autorul respinge partizanatul excesiv și tezele
urmașilor extremismului de dreapta și de stânga privind
acțiunile militare și politice ale lui Ion Antonescu apreciind că „Mareșalul a fost de fapt omul țării sale”, „a salvat
Statul Român; a luptat pentru refacerea hotarelor; a luptat împotriva comunismului; a păstrat autonomia întocmirilor și instituțiilor fundamentale ale națiunii române”,
„a rămas în inima Poporului român”.
Lucrarea a fost apreciată elogios de academicienii
Dan Berindei, Dinu C. Giurescu, Florin Constantiniu, de
Gheorghe Buzatu, Ioan Scurtu și George Potra în expunerile prezentate la lansarea desfășurată la Fundația
N. Titulescu în ziua de 9 octombrie 200913. Prof Vasile
Stancu, în recenzia lucrării publicată în revista „Condeiul ardelean” consideră că „alături de marele istoric
ieșean, Gheorghe Buzatu, eruditul istoric, Petre Țurlea,
prin noua sa lucrare își aduce o valoroasă contribuție la
cunoașterea mai bine a controversatei perioade antonesciene, la punerea în lumină prin documente inedite
și interpretări nuanțate a unor atitudini și hotărâri ale
omului politic...”14 Iar Miodrag Milin i-a comunicat autorului că „ați făcut un lucru mare pentru istoriografia
națională, în continuarea excelentei înfăptuiri a regretatului Aurică Simion”15.
Deplasând temeiul discuției, unii istorici în loc să se
refere la corectitudinea redactărilor și interpretărilor autorului fundamentate pe documentele evocate, așa cum
indică titlul cărții, de altfel, adică la raporturile lui Ion Antonescu cu extrema dreaptă și extrema stângă, au judecat cartea prin prisma raporturilor dintre Ion
Antonescu și evrei și au sugerat că autorul face „propagandă antisemită”, ori că s-a referit la relațiile lui Ion Antonescu doar cu o parte a evreilor, cu iudeo-comuniștii
(„situația minorității evreiești în anii regimului antonescian nu constituie o preocupare [a autorului] decât în
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măsura în care lupta lui Ion Antonescu împotriva extremei stângi presupunea și biruirea iudeocomunismului”), ceea ce ar afecta temeinicia
susținerilor autorului16.
Personalitatea regelui Mihai a constituit obiectul studiului istoricului Petre Țurlea în volumul Regele Mihai și
mareșalul Antonescu, publicată în două ediții (2011 și
2018). Cercetarea temeinică a documentelor ne dezvăluie că, în perioada în care s-a aflat în raporturi personale și oficiale cu mareșalul Antonescu,regele Mihai era
un tânăr cu o pregătire intelectuală firavă și o morală
fluidă, ceea ce îl făcea să fie nesigur în dezbaterea problemelor și să se adapteze împrejurărilor cu sacrificarea
principiilor morale. Prin contrast, Ion Antonescu era un
militar prestigios, cu o experiență de viață și o pregătire
intelectuală solidă și variată, cu principii morale ferme.
Atitudinea celor două personalități față de problemele guvernării statului (războiul, relațiile cu marile puteri etc.) este înfățișată ținând seama de poziția lor
politică, aceea de Rege decorativ și, respectiv, Conducător al statului efectiv.
Relațiile personale și oficiale dintre cele două
personalități sunt dezvăluite în evoluția lor cronologică.
Mareșalul Antonescu, monarhist convins, a acționat
pentru reabilitarea imaginii Coroanei afectate de faptele
lui Carol al II-lea, a dispus măsuri pentru promovarea
respectului față de regele Mihai și cultivarea prestigiului
acestuia la nivel oficial, dar la nivel personal a avut
uneori atitudini rigide și de tutelare. Regele Mihai s-a
conformat situațiilor, dar sub influența propriei camarile
sau a opoziției antiantonesciene și-a promovat în secret
interesele. La 23 august 1944 l-a arestat pe Ion Antonescu și l-a dat „pe mâna comuniștilor, iar aceștia la
ruși. Este un caz unic în istorie când un rege își arestează comandantul armatei ca să-l predea dușmanului
cu care lupta”. Regele Mihai a respins cererea de
grațiere a mareșalului Antonescu, sperând să-și salveze
tronul17.
În ediția a doua, în ultimul capitol al cărții, se arată
că din „dorința de a obține sprijinul Ungariei pentru o
eventuală revenire la Tron”, ex-regele Mihai a acceptat,
în 1989, „teze care periclitează ideea unei Transilvanii
Românești”18.
Raporturile interetnice dintre români, populația
băștinașă majoritară a spațiului carpato-danubiano-pontic, și minoritățile etnice așezate în decursul istoriei aici
și prezente în epoca modernă și contemporană, au fost
studiate și expuse în volume cu privire specială la evrei
și maghiari.
Autorul a publicat cercetările sale privind raporturile
dintre români și evrei în trei volume: Români și evrei în
secolul XX, vol. I, 2014, vol. II, 2015 și vol. III, 2017. S-a
apreciat că în aceste volume autorul a dat la iveală un
Adevăr asupra raporturilor dintre români și evrei bazat
pe mărturii documentare de arhivă și nu pe interpretări
conforme anumitor interese, așa cum e moda19.
În studierea raporturilor etnice, autorul se situează
pe poziția de a nu confunda sau asimila poziția și opiniile unor indivizi ori grupuri cu cea a întregii comunități,
nici în cazul românilor, nici în cel al evreilor. Astfel,
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poziția și atitudinea acelor evrei care, în perioada interbelică, erau comuniști, nu este extinsă asupra întregii
comunități evreiești. La fel procedează atunci când tratează situația vechilor comuniști evrei în frunte cu Ana
Pauker, aflați la conducerea PMR care au deținut funcții
însemnate în stat între 1944-1964 și au avut o atitudine
„profund nocivă la adresa Poporului Român”. Ei „au
contribuit la consolidarea regimului și la subordonarea
deplină față de puterea sovietică”20. În general, evreii
care au plecat din România au fost tratați ca potențiali
opozanți ai regimului, iar cei care au rămas s-au manifestat ca cetățeni fideli.
Studierea raporturilor interetnice trebuie să țină
seama de factorii ce determină formarea mentalităților.
Este evident că în societățile industriale și comerciale
de azi, ideea egalității în drepturi a străinilor cu localnicii
este acceptată și respectată21.
Lucrare de referință, Români și unguri, vol. I.
1918-1940, vol. II. 1940-1945, vol. III. 1945-2018
(2018), este redactată pe bază de surse documentare
mai puțin cercetate, majoritatea inedite. Cele trei volume atestă că în raporturile dintre români și unguri, în
perioada 1918-2018, a predominat nota conflictuală.
Motivul a fost stăpânirea asupra Transilvaniei, pe care
românii o justifică prin dreptul istoric începând din secolul al IV-lea și ponderea demografică, iar ungurii prin
dreptul cuceritorului din secolul al X-lea. După 1918,
analiza relațiilor dintre români și maghiari relevă confruntarea dintre etatismul românesc și revizionismul maghiar. Autorul prezintă intensitatea și formele de
manifestare ale revizionismului maghiar, pericolul pe
care îl reprezenta pentru integritatea statului român, situarea ungurilor din Transilvania pe poziții revizioniste.
Totodată este arătată reacția antirevizionistă a
populației și autorităților române. Pe parcursul anilor, în
raporturile statale româno-maghiare au existat perioade
calme, de colaborare chiar. Asupra acestor raporturi au
influențat factori externi, marile puteri în funcție de interesele lor.
Autorul a examinat relațiile dintre români și maghiari
în perspectivă istorică, dar și actuală. „Cartea de față
este și un semnal pentru cei care doresc să păstreze
România”, scrie el.
Petre Țurlea a publicat și alte cărți privind raporturile
româno-maghiare: Ip și Trăznea. Atrocități maghiare și
acțiune diplomatică românească, 1996, UDMR și societatea românească, 2004, Transilvania de Nord-Est.
1944-1952, 2005 etc.
Valorificând documente din arhivele MAE, NIC,
CNSAS, Petre Țurlea a publicat în anul când se împlinea un secol de la semnarea tratatului de la Trianon,
prin care marile puteri recunoșteau unirea Transilvaniei
la România, Catolicismul și revizionismul maghiar
(2020). Volumul atestă că, după 1918, Vaticanul a împiedicat reunificarea religioasă a românilor în cadrul Ortodoxiei și a determinat biserica romano-catolică și
greco-catolică (unită) română din Transilvania să nu
participe la încoronarea de la Alba-Iulia. Prin concordatul din 1927, încheiat sub presiunea Vaticanului, s-a asigurat cultului catolic din România o situație privilegiată
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față de alte culte minoritare, i-a conferit protecția unui
stat străin și dreptul de a-și rezolva problemele cu Statul Român pe calea acestui act diplomatic și nu a
Constituției. Vaticanul a susținut statusul romano-catolic
(trecerea patrimoniului bisericii romano-catolice maghiare din Transilvania din proprietatea statului maghiar
în proprietatea bisericii respective, deși tratatul de la Trianon prevedea ca el să revină statului român). Toate
aceste acțiuni au întărit forțele care susțineau revizionismul maghiar.
În perioada interbelică, Vaticanul a susținut bisericile
maghiare, din Ungaria și Transilvania, în manifestările
lor
propagandistice
revizioniste
și
acțiunile
antiromânești și antistatale ale clerului acestor biserici.
După Dictatul de la Viena, Vaticanul a susținut
acțiunea de maghiarizare și catolicizare a românilor din
Transilvania de Nord-Est cedată Ungariei și a determinat biserica greco-catolică (unită) din Transilvania să
aibă o atitudine dușmănoasă față de biserica ortodoxă,
împiedicând acțiunea comună a celor două biserici
românești pentru apărarea intereselor naționale.
Nucleul volumului Al doilea Trianon (2020) „prezintă
doar lupta dintre România și Ungaria – în contextul
Conferinței de Pace (de la Paria) – pentru obținerea
Transilvaniei”. Pentru că multe dintre documentele
acestei dispute diplomatice au fost publicate și sunt deci
cunoscute, Petre Țurlea folosește materiale inedite din
arhive lămurind „felul cum s-a ajuns la hotărârea finală,
indicând lupta acerbă ce s-a dat «în spatele cortinei»”
și întregind „imaginea drumului României spre a doua
ei mare izbândă diplomatică din secolul XX, după aceea
de la Conferința de Pace de la Paris din 1919-1920”22.
Lupta pentru Transilvania s-a dat nu doar la Paris și
doar în plan diplomatic. Prima parte din carte prezintă
„confruntarea dintre români și unguri, în Transilvania de
Nord-Est, pentru stăpânirea acesteia, în perioada
1945-1946 și pentru înclinarea balanței în favoarea României sau a Ungariei în Tratatul de Pace ce se pregătea”23. Astfel se formează o imagine conformă
documentelor și realității social-politice a vremii, se tratează cu seriozitate științifică și se evită partizanatul ridicol în studierea disputelor româno-maghiare.
Tratatul de Pace de la Paris semnat la 10 februarie
1947 a consfințit stăpânirea de drept a României asupra
Transilvaniei. „Era a doua oară în secolul XX când o
Conferință internațională recunoștea drepturile României asupra acestei provincii”24. În partea finală a cărții,
autorul exemplifică „continuarea acțiunii revizioniste
maghiare, în ciuda recunoașterii drepturilor românilor
asupra Transilvaniei de două conferințe internaționale
într-un secol”. Și formulează concluzia: „Românii să nu
înceteze niciodată a veghea la păstrarea Transilvaniei
întregi în granițele României, întrucât doritorii de a rupe
o parte a regiunii sau regiunea întreagă acționează în
orice regim politic. Chiar și la o sută de ani de la Trianon”25.
Petre Țurlea a publicat 11 volume asupra relațiilor
româno-maghiare. Luând în considerație acest fapt, istoricul literar Mircea Popa opinează că „Petre Țurlea
este cunoscut ca unul dintre cei mai documentați și
PRO
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serioși istorici ai României contemporane, specializat
mai ales pe relația dintre români și unguri”26.
Valeriu Râpeanu, cunoscutul critic literar și autor al
unor remarcabile ediții critice din opera lui Nicolae Iorga,
având în vedere numeroasele volume dedicate de
Petre Țurlea cunoașterii vieții și operei lui Nicolae Iorga,
este de părere că „Petre Țurlea este, la ora actuală, cel
mai mare istoric român a lui Nicolae Iorga”27.
Prin alegerea sa în Camera Deputaților în legislaturile 1990-1992, 1992-1996, 1996-2000 și prin activitatea
în rândurile unor partide ca FSN, PDSR, PUNR ori ca
independent, Petre Țurlea s-a manifestat și ca om politic, inițiind și susținând acțiuni de promovare a ideilor și
intereselor naționale. Urma astfel exemplul marelui său
înaintaș de a fi îndrumător pe calea prețuirii antecesorilor și apărării drepturilor istorice ale poporului român.
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ca să dea gust bun preparatelor în care se pune: toba,
piftia și multe altele; nu sunt urechi câte delicatese se
pot face.
Câinilor, stăpânul le împarte splina și ceva grăsime
de pe lângă bășică. Și pisica, dacă are puțin noroc,
nimerește și ea o bucată de mușchiuleț, scăpat pe jos
din graba celor mari.
…Dar iată că pe masa care ne-a dezvăluit un crâmpei din viața ei, Jean răstoarnă un maldăr de ziare și reviste, din tolba de București. Mă uit la maldăr și parcă
văd purcoiul de pui răpuși de dihor, despre care coana
Florica mi-a vorbit cu of adânc dimineață, când se întorcea de la cireadă, unde dusese vacile. „Uite ce
pățirăm, doamnă, toți puii, patruzeci și cinci, la toți le-a
mâncat inima și ficații un nenorocit de dihor. Purcoi i-am
găsit dimineață; erau măricei, tocmai buni de tocăniță”.
Slabă ca o nuia, îmi spune necazul dintr-o suflare și
pleacă, purtată de aer ca o libelulă.
Jean răsfoiește, răsfoiește – și începe lectura. Între
ascultători, numai ochi și urechi; unii mai mult urechi –
patru dulăi, tolăniți pe troscot, păzindu-și cu grijă, fiecare, ciolanul primit în dar de la București. Pisica și pisoiul se hârjonesc în vârful vișinului, de unde sar pe
casă – și invers.
În această aparentă liniște și pioasă ascultare, eu
hălăduiesc cu gândurile pe nu știu ce coclauri și-n nu
știu ce timpuri. Dar, deodată, parcă aud un cântec de
cuc – și încep să înțeleg dibăcia de a-și salva specia,
din lectura pe care ne-o face Jean din cartea lui Nicolae
Dan Fruntelată, „Boabe de piper crud”, adusă cu sine.
Ascultăm: „Se știe, cuculeasa face un singur ou. Ea nu-l
clocește singură, e mai presus de aceste preocupări terestre de mamă… Pune oul în cuibul altei păsări, aceea
își asumă clocitul îndelung, foamea, răbdarea, grija și,
SAECULUM 7-8/2020
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Caniculă. Nu se mișcă o frunză. Parfumul crinilor
bântuie aerul din jurul nostru. Poala-Maicii-Domnului își
risipește mireasma frunzelor, ferindu-ne astfel de
țânțari. Irizări olfactive de busuioc și pelin înnobilează
decorul contopindu-se cu prospețimea ierbii abia cosite.
În pofida căldurii, totul este verde, un verde sănătos,
ajuns la maturitate, copt.
În curtea de peste drum, pe o frânghie lungă cât o zi
de post și ridicată cu o beldie până aproape de seninul
cerului, stau răscoapte, țepene ca de ger, rufele vecinei.
Pe un polog de troscot, în grădina noastră, se
odihnește o masă bătrână, lungă de vreo trei metri, nu
prea înaltă, cu fața plină de zbârcituri, de cicatrici, care
povestesc despre viața ce-a pâlpâit în jurul ei, poate
mai bine de un secol în urmă, după vârsta scândurii
groase de un lat de palmă. Mușcătura satârului de pe
obrazul său ne îndeamnă să tragem cortina timpului și
să retrăim obiceiul unei zile de Ignat, când gospodarul
cinstește cu țuică fiartă vecinii ce l-au ajutat să pună jos
ditamai mândrețea de porc – și care acum stă răsturnat
pe această masă.
Gospodina se uită fericită că nu i-a fost munca în
zadar. Un an întreg să-i duci, de trei ori pe zi, lui Ghiță,
mâncare proaspătă, nu este ușor. Să speli vasele cu
atenție, să nu scapi vreun oscior, să încropești spălătura
cu apă călduță, nici să-l opărești, dar nici să se sleiască
grăsimea pe râtul purcelului. Îi aduci iarbă curată, din
câmp, nu de pe marginea drumului, tăvălită de câini. De
aceea este atât de gustoasă carnea, față de ce găsim
în prăvăliile de astăzi, care ba este prea moale, de
veche, ba este dură ca opinca.
Mai cad, din când în când, fulgi mari, care mângâie
obrajii copiilor fericiți, ce molfăie șoriciul gustos. Gospodina gustă urechea să vadă dacă este bine pârlită,

la sorocul cuvenit, din ouăle clocite răsar puii ei dragi și
acela mai special, mai chisnovat, puiul de cuc”.
…Se așază frumos lectura, cum frumos ședea lângă
sacii cu făină albă, albă pentru colaci, așa cum numai
la moara din Plenița se făcea, copilul de atunci, devenit
acum autorul vorbelor cu tâlc. Nu știu unde este Plenița,
cum nu știam unde este Vlaherne, cu toate că de
Plenița difuzorul mă pusese la curent, prin vocea unui
cântăreț de muzică populară despre „Busuioc de la
Plenița / Răsădit de daica Bița / Cu ochii ca lămâița”.
Deși la Vlaherne am fost și am călcat pe pământul
sfânt, rămân cu simțirea că este – așa cum am crezut
când încă nu văzusem – pe un alt tărâm.
Dar să ne întoarcem la „generația puilor de cuc”, așa
cum o numește Fruntelată, dând în bobi, în „Boabe de
piper crud”, această bijuterie literară scăldată în mult
năduf. Reținem, din parabola puiului de cuc, pe cucul
zilelor noastre, care „n-are mamă, n-are tată, n-are pa-
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trie-adorară”. Sunt puii de cuc născuți în cuibul revoluției
și crescuți în această prelungită tranziție spre neant.
„Astăzi, puii de cuc bine hrăniți, bine serviți de părinții
lor și de societatea liberă, liberală, sunt gata să preia
frâiele lumii noastre. Ce să facă după asta? Habar n-au,
în viața vieții lor n-au construit nimic, n-au fost vizitați
de nicio idee, n-au citit nicio carte până la capăt”.
În timp ce noi ne răzvrătim neputincioși, iar conducătorii noștri „asistă inconștient la acest asalt”.
N-aș vrea să cred că este vorba de „o pedeapsă a
greșelilor noastre istorice”. Pentru că tot istoria ne-a salvat, în momentele grele; este drept, mai ales, prin noi
înșine.
Nădăjduiesc în apariția generației de patrioți învingători, care să trimită generația puilor de cuc înapoi, în
tenebrele din care a ieșit.
august 2020, dintr-o văgăună de Bărăgan
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TELEORMANUL, EMINESCU
ŞI STAN V. CRISTEA
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abordărilor până la epuizare, Stan V. Cristea tinde să
pronunțe judecăți de valoare menite să imprime demersului său rezonanța actului de conștiință. Ilustrând un
cult al exactității și probității utilizării documentelor de
orice fel, Stan V. Cristea insistă cu deosebire asupra
scriitorilor a căror biografie este legată de județul Teleorman. În acest orizont, istoricul literar a
elaborat o serie de sinteze, ample „repere bibliografice”, în care este înregistrat aproape tot ce au scris și tot ce s-a
scris despre Constantin Noica și Marin
Preda – Constantin Noica. Repere biobibliografice (două ediţii, 2009, 2011),
Marin Preda. Repere biobibliografice
(două ediţii, 2012, 2017), Marin Preda.
Portret între oglinzi (2015), Marin Preda.
Anii formării intelectuale (1929-1948)
(două ediţii, 2016, 2019) –, unde, căutând generalitatea cea mai la îndemână
sau, alteori, particularitățile secrete ale
biografiilor, pune în discuție conceptul
de biografie a unui scriitor din perspectiva conexiunilor literare, culturale, sociale și morale, a informației biografice
complexe, rezervată în viziunea unor istorici literari doar dicționarelor.
Activitatea de critic și istoric literar
a lui Stan V. Cristea capătă noi contururi și nuanțări prin
apariția recentă a volumului Eminescu și Teleormanul.
Un caz pentru istoria literară (Editura Aius, Craiova,
2020, col. „Exegesis”, 622 p., plus 34 p. de iconografie
finală), o revizuire spornică a celor trei ediţii anterioare
din această exemplară contribuție biografică eminesciană, în măsură să confirme, dacă mai era nevoie, că
Stan V. Cristea ilustrează imaginea unui învățat de
cursă lungă, cu totul exemplar în solitudinea tipică a
creatorului de unicate, de tipologii literare, care, sub
multe aspecte, depășesc demersurile stabilizate ale istoriei literare de astăzi. Punctul de pornire a
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Scriitor cu puternică vitalitate creatoare, legitimat
teoretic de cultul pentru aspecte ce țin de viața literară
a Teleormanului, Stan V. Cristea convinge mai ales pe
latura cumulativă. Cine este curios să studieze creația
literară a eruditului istoric și critic literar în ansamblul
său observă că, dincolo de unele momente de cochetărie cu poezia, acesta s-a instalat
cu hotărâre de ani buni într-o arie
de preocupări a căror constanță și
coerență îl plasează pe terenul
mai amplu al exactității, al rigorii
științei literare cu finalitate dinamică și instructivă. După cele
două dicționare concentrate asupra fenomenului literar propriu
zonei geografice teleormănene,
Județul Teleorman. Dicționar biobibliografic. Cultură, artă, știință
(1996) și Dicționar al scriitorilor și
publiciștilor teleormăneni (2005),
Stan V. Cristea adaugă la capitolul
atât de bogat al amplelor sale sinteze literare volumele Fotografii la
periscop. Secvențe de istorie literară (2013), Secvențe de istorie literară (2014) și Literatură de ieri,
literatură de azi. Cronici literare:
2013-2019 (2019), culegeri de cronici, eseuri, articole,
studii și atitudini literare edificatoare prin modul în care
reușesc să transpună o stare de sensibilitate și fervoare
pe terenul tot mai amplu și dinamic al vieții literare
românești. Și aici, verva, tensionată de efortul propriu
unor asemenea cercetări, exprimă forma de solidarizare
cu valorile. Apreciat cu deosebire pentru spiritul său iubitor de detalii și cuprinderi, Stan V. Cristea stăruie pe
firul timpului și al tradițiilor teleormănene, ca pe o
tendință legată de ființa sa, fie sub unghi localist, fie prin
racordare la climatul de emulație intelectuală pe care
l-au instaurat sau l-au întreținut. Virtuoz al preciziei și al
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investigațiilor asupra relațiilor poetului cu Teleormanul
este reprezentat de capitolul Trecerile lui Eminescu prin
Teleorman, unde, printr-o mulțime luxuriantă de trimiteri
bibliografice, se încheagă o primă sinteză a factorilor
care lămuresc împrejurările în care s-au produs cele trei
treceri ale lui Eminescu prin Teleorman, întâlnirile junelui Mihai cu istoria, cu oamenii și frumusețile naturale
ale acestor locuri. Critic tumultos, expansiv, interesat de
adevăratele dimensiuni ale acestor evenimente, Stan
V. Cristea oferă o sumedenie de informații privind
reverberațiile atât de profunde ale acestei realități pentru biografia poetului și destinul spiritualității românești.
„În general, arată autorul cărții, elementele de biografie
eminesciană transcend în operă şi pe temeiul unor experienţe de viaţă – şi pe acestea am căutat a le descifra, rostul cărţii fiind, înainte de toate, acela de a pune
în lumină interferenţele dintre spiritul eminescian, aşa
cum s-a exprimat el în contextul epocii (între 1866 și
1889) şi spaţiul cultural teleormănean, înţeles ca rezonator şi receptor pentru cel dintâi (între 1866-2019). Demersul nostru se constituie, astfel, într-o evidentă
revendicare a ceea ce reprezintă partea Teleormanului
din patrimoniul Eminescu. Căci, noicasian vorbind, generalul nu se vădeşte decât prin intermediul determinaţiilor ce exprimă particularul, iar particularul trece, la
rândul său, prin determinaţiile specifice, în general. Explicaţia este valabilă şi pentru ceea ce numim patrimoniul Eminescu în structura spiritualităţii româneşti –
adică: înfăptuirile lui Eminescu (umane şi spirituale), pe
o parte, şi receptarea lui Eminescu (a înfăptuirilor sale
umane, dar mai ales a înfăptuirilor sale spirituale), pe
de altă parte. În această permanentă lucrare românească de cunoaştere şi de re-cunoaştere, de edificare
şi de re-valorizare a patrimoniului eminescian, Teleormanul îşi are partea lui de contribuţie, deloc de neglijat
într-o perspectivă integratoare.”
În lipsa unor probe documentare suficient de plauzibile, în stabilirea unor aspecte ale călătoriilor lui Eminescu prin țară și, cu deosebire, în zona Teleormanului,
Stan V. Cristea împărtășește opiniile istoricilor literari
G. Călinescu, Lucian Predescu, Augustin Z.N. Pop,
Ioan Massoff, D. Vatamaniuc, Victor Crăciun, Ion Filipoiu, Ion Buzași și, printre alții, Mihai Apostol. În acest
sens, Stan V. Cristea împărtășește ideea celor care
consideră că un anume interes față de spiritul locurilor
din această parte a țării trebuie să îi fi fost stârnit tânărului Eminescu de reprezentațiile teatrale susținute de
trupa Fanny Tardini-Vlădicescu, începând cu vodevilul
național Radu Calomfirescu, spectacol prezentat la
Botoșani, în ziua de 29 februarie 1864, o piesă de Ion
Dumitrescu-Movileanu, evocare a unui erou legendar
provenit de prin „Calomfireștii Teleormanului”, boier al
lui Mihai Viteazul, remarcat la 14 ianuarie 1595, alături
de fraţii Buzeşti, în luptele cu tătarii la Putineiu. Atras tot
mai mult de spectacolele trupei Fanny Tardini în cele
două stagiuni ale sale la Cernăuți, 1864-1865 și
1865-1866, teatrul începe să îl abată tot mai mult de la
studiile gimnaziale pe elevul de la K.K. Ober-Gymnazium și să îl determine a se alătura acestei echipe teatrale. Primul pas decisiv în renunțarea la studii s-a
petrecut în 1866, pe când tânărul învățăcel locuia ca
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privatist la Cernăuți, în casa profesorului Aron Pumnul,
în Biblioteca Gimnaziștilor pe care a condus-o și de
care s-a îngrijit o vreme. Pe de altă parte, programul
lecțiilor transilvăneanului – revoluționar de la 1848 – a
devenit o formă de propagandă concretă vizând formarea conștiinței unității naționale a românilor și a culturii
lor, într-un fel strădanii având ca scop final îndemnarea
elevilor spre a călători spre Transilvania, în special la
Blaj, centru al spiritualității românești, vatra străbunilor
și orașul adoptiv al străbunilor lui Eminescu. Așa se întâmplă că la 25 ianuarie 1866, într-o iarnă geroasă, la
doar o zi după moartea marelui apostol al românilor din
Bucovina, Eminescu părăsește Cernăuții și toate proiectele sale școlare, hotărât să străbată pe jos jumătate
din țară, opt județe după vechea împărțire, și să se îndrepte spre Transilvania: „Mai mult n-am ce face în
Cernăuți. Pumnul nu mai este”. Călătoria lui Eminescu
spre Blaj a lăsat loc celor mai ingenioase ipoteze în
privința datei și a traseului, aceasta fiind posibil a se fi
desfășurat în condițiile asemănătoare drumului eroului
său, Toma Nour, din romanul Geniu pustiu: „Într-o zi frumoasă de vară, îmi făcui legăturica, o pusei în vârful
bățului și o luai la picior pe drumul cel mare împărătesc.
Holdele miroseau și se coceau de arșița soarelui… eu
îmi pusei pălăria în vârful capului astfel încât fruntea rămânea liberă și goală și fluieram alene un cântec monoton, și numai lucii și mari picături de sudoare îmi
curgeau pe frunte deasupra obrazului.” Mult timp controversat, G. Călinescu și D. Vatamaniuc sunt de părere
că traseul ar fi fost „pe drumul împărătesc”, prin nordul
Transilvaniei, „refăcând, în sens invers, drumul străbunilor săi care au pribegit la sfârșitul veacului al XVIII-lea
spre Bucovina” (Ion Buzași), pe direcția poștelor, spre
trecerea prin Bicaz, Vatra Dornei și Dej, cu un ocol prin
Gherla, pentru o presupusă vizită de reculegere la casa
lui Gh. Șincai din Țaga, și, de aici, spre Târgu-Mureș,
ca la sfârșitul primei săptămâni din iunie să ajungă la
Blaj, unde, impresionat de frumusețile locului și de
rezonanța istorică a orașului dintre Târnave, tânărul de
numai 16 ani poposește aproape patru luni, până la începutul toamnei (iunie-septembrie 1866). Din mărturiile
celor mai cunoscuți juni blăjeni, colegi și prieteni ai lui
Eminescu, se păstrează „portretul unui visător inspirat”,
a unui „tânăr de mari resurse sufletești”, „bine făcut, voinic […], cu fața arămie, pârlită de soare, cu ochi mari,
scânteietori, cu părul acela negru lung, retezat…”, „de
statură mijlocie, avea fața surâzătoare, ochi negri scânteietori, sprâncene negre groase și păr negru des; era
un om frumos și simpatic”. Dezvoltate în cartea lui Stan
V. Cristea prin descrierile celor care l-au cunoscut în
peripețiile sale prin Teleorman și în alte locuri ale țării,
descoperim în aceste evocări prezența primelor elemente ale imaginii unei tinereți trăite până în pragul de
verosimilitate al mitologicului sui generis.
Pelerinajul la Blaj trebuie să fi stârnit în sufletul tânărului Eminescu dorul de noi preumblări, astfel încât
dorința de a descoperi noi izvoare în măsură să lumineze împrejurările legăturilor sale cu Teleormanul și cu
alte zone ale țării devine pentru Stan V. Cristea un
exercițiu de intensă preocupare și coloratură tensională.
Serios și cultivat, cuprins de demonul unei mereu juve97

nile disponibilități informative, istoricul literar se supune
unui proces exegetic istovitor, considerațiile sale favorizând identificarea unor piste ce ar merita să intre, prin
spectaculozitatea lor, în raza atenției cercetătorilor
acestui domeniu. Dezbărat de imobilismul și inapetența
rutinei, Stan V. Cristea imprimă autoritate și încredere
întregului mecanism de stabilire a variantei susținute de
istoria literară privind călătoria lui Eminescu spre sudul
țării, după un popas la Sibiu, pe la începutul lui septembrie 1866, ca oaspete al lui Nicolae Densuşianu, continuând mai apoi spre Rășinari – Tălmaciu –
Râmnicu-Vâlcea, de unde cu pluta, pe Olt, până la Dunăre, cu oprire în vechiul port dunărean Giurgiu, ca aici,
dând crezare unei relatări a fostului actor Dumitru Găvănescu, prieten cu Eminescu, spre sfârșitul toamnei
anului 1866, să îl întâlnească pe Iorgu Caragiale, vizibil
interesat în a-l adopta ca sufleor în trupa sa de teatru.
De pregnantă expresivitate, venită să transpună o stare
de sensibilitate pe terenul mai amplu al exactității și al
rigorii, nu mai puțin captivantă, se prezintă mulțimea
evocărilor colorate ale unui trecut din ce în ce mai îndepărtat, ale unei lumi peste care s-a așternut uitarea
unui secol și jumătate. „La Alexandria, scrie Stan
V. Cristea, în 1867, trupa lui Iorgu Caragiale va fi tras la
hotelul «Paspali», în salonul căruia, poate, a și reprezentat piesele din repertoriu. Eminescu se va fi plimbat,
și aici în ceasurile de răgaz, prin grădina publică a
orașului, situată pe str. C. Negri, colț cu str. C. Brâncoveanu, grădina care avea o alee circulară, iar în mijloc
mese și scaune. Seara se va fi plimbat pe străzile
orașului, iluminate de felinare cu petrol.” În susținerea
celei de a doua treceri a junelui Eminescu prin Teleorman în vara anului 1867, Stan V. Cristea trimite la articolul Repertoriul nostru teatral, din revista „Familia” de
la 18 ianuarie 1870, unde, „pe baza experienței sale de
sufleur al trupei lui Iorgu Caragiale, cu care colindase
în vara anului 1867 prin Muntenia”, Eminescu se
pronunță asupra calității repertoriului și face unele localizări ale pieselor reprezentate la acea vreme în spectacolele din Giurgiu, Galaţi, Brăila, Turnu Măgurele, mai
ales ale piesei Contrabanda de la Giurgiu, respectiv
„Galați, Brăila, Turnu”, Contrabandu de la Galaţi, cum
era intitulată în manuscrisul lui Iorgu Caragiale, jucată
încă din stagiunea 1866-1867, sau Contrabanda de la
Turnu, după cum s-a jucat la Turnu Măgurele, dimpreună cu o piesă „de strictă inspiraţie locală”, în două
variante, Fiul Teleormanului sau Stanciu Bratului, creaţie a lui Ioan Penescu, şi Stanciu Bratului, subintitulată
„melodramă în 3 acte”, „compusă de D-nu Ioan Penescu, 1849” și „prescris(ă) de „L[eonida] Georgescu.
1871”. Şi tot la Turnu Măgurele e posibil să se fi jucat și
alte două piese de inspirație locală, Fiul pădurei sau
Moartea haiducului Tunsu, una scrisă de Iorgu Caragiale, și Bătălia bulgarilor cu turcii subt comanda voievodului Filip Totiu, „o epizodă în trei acte și șase
tablouri”, compusă de Iorgu Caragiale la 25 iunie 1867,
la Brăila, unde a și fost „reprezentată pentru prima
oară”. Nu mai puțin decisive în susținerea trecerii poetului în 1867 prin Teleorman sunt și considerațiile unora
dintre biografii lui Eminescu. Cu observații și intuiții interesante, exact și supus unei serioase pasiuni docu98

mentare, Stan V. Cristea își plasează și aici
desfășurarea procesuală a ideilor sub semnul unui halucinant sistem de semne și trimiteri bibliografice de
toate felurile, părți ale unei aglomerări de trasee bine
sistematizate, în măsură să-l lumineze și, în același
timp, să-l ferească pe cititor de cine știe ce rătăciri și dileme dramatice. Ideea prezenței în vara lui 1867 a lui
Eminescu în trupa lui Iorgu Caragiale este susținută și
de o lungă serie de documente de arhivă și mărturii
aparținând lui Mite Kremnitz, după care, în trupa de actori, Eminescu „era aci actor, aci poet dramatic, aci regizor, aci sufleur”, G. Călinescu („sufleurul era chemat
să ia și el parte între personajele piesei”), Augustin
Z.N. Pop („Eminescu îndeplinea multiple însărcinări: redacta corespondența, extrăgea roluri, intra în cușca sufleurului, făcea figurație, ajuta la montajul decorurilor,
suna cu clopoțelul începutul actelor, sufla la repetiții.”)
și Petru Rezuș, care la rândul său, aduce alte precizări
în legătură cu intrarea lui Eminescu în trupa lui Iorgu
Caragiale. De reținut preeminența interesului criticului
față de elementele în măsură să fixeze un tablou al epocii și, cu deosebire, al tânărului Eminescu insistând pe
efectul relațiilor dintre evenimente și al reacțiilor oamenilor față de tânărul sufleur în sporirea unei vibrații evocatoare. Câștigul, din punct de vedere documentar și
literar, e în afară de discuție, plăcerea explicației, frenezia asimilării argumentelor confirmând cu fiecare pagină
un simț al detaliilor relevante. În acest context, se integrează și comentariile privind episodul întâlnirii poetului
cu I.L. Caragiale, fost și el o vreme sufleur în aceeași
trupă, „în toamna lui 1867”, moment fixat a se fi petrecut
„în locuința lui Iorgu de la București, aflată în casele lui
Ioan M. Manu, din strada Boteanu, dăruite Anastasiei
Caragiale, sora actorului” (Mihai Apostol).
Agreabile și instructive, descrierile atmosferei
orașelor Turnu Măgurele, Alexandria și Roșiorii de Vede
din vremea reprezentațiilor de teatru susținute în anii
1867-1868 de trupa lui Iorgu Caragiale relevă gust literar și un grad mare de obiectivitate, printre puținele evocări din aceste vremuri fiind cele reproduse din
„impresiunile” publicate în 1859 de ziaristul și omul politic român Vasile Boierescu, în ziarul „Naționalul”, al
cărui fondator era, și, cu deosebire, din cartea O viatorie
în ceile șaptesprezece districte alle României (1859),
aparținând francezului Théodore Margot, unde imaginea orașelor Alexandria, Turnu Măgurele și Roșiorii de
Vede se încarcă de notele de pitoresc proprii unor
localități de provincie. Prin aceeași râvnă pilduitoare,
fără ostentație, Stan V. Cristea își extinde aria constatărilor prin noi relaționări cu sfere mai puțin frecventate.
Aflăm că reprezentațiile teatrale „se dădeau într-o sală
a Școlii primare de băieți nr. 1, situate la etajul clădirii,
și care fusese transformată în sală de festivități și de
spectacole”,
printre
iubitorii
și
susținătorii
reprezentațiilor teatrale ale trupei lui Mihail Pascaly numărându-se „politicienii locali și intelectualii din oraș,
adică dascălii, magistrații, avocații și preoții, alături de
funcționarii de pe la prefectură și primărie, de pe la tribunal și ocol, de pe la școli și bănci, de pe la micile fabrici și din port etc.” Departe de a se resemna,
cercetătorul e cuprins de optimismul său funciar, se
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oferă să lumineze și să deschidă, de oriunde am privi,
cât mai multe spații sufletești. „Cât a stat la Turnu Măgurele, în 1867, consemnează Stan V. Cristea, și când
nu era ocupat cu repetițiile și cu spectacolele ori nu
avea de îndeplinit alte însărcinări date de Iorgu Caragiale, Eminescu se va fi plimbat, mai degrabă singur,
pe ulițele nepietruite încă ale orașului.” Atent la toate
detaliile, Stan V. Cristea ține să ne informeze că a treia
trecere a lui Eminescu prin Teleorman se produce, de
această dată, însă, numai la Turnu Măgurele, pe la sfârşitul lui august 1868, „când împreună cu trupa Teatrului
Naţional din Bucureşti, condusă de Mihail Pascaly, se
întorcea cu vasul de pasageri pe Dunăre, din turneul întreprins în Transilvania şi Banat”. Trupa era alcătuită din
Matilda Pascaly, Maria Gestianu, Catinca Dumitrescu,
Maria Vasilescu, Mihail Pascaly, Ioan Gestianu, Ioan
Săpeanu, Simion Bălănescu, Victor Fraiwald, Petre Velescu şi Mihai Eminescu. Combinate, prudența și entuziasmul de a pătrunde în miezul lucrurilor, al altor
timpuri, îl susțin pe Stan V. Cristea să mute cu insistență
câmpul de observație pe ultimele treceri ale poetului
prin Teleorman și, cu deosebire, pe întâlnirile acestuia
cu Bucureștii și cu tinerii veniți aici din județul de la Dunăre, aspecte edificatoare, în ansamblu, pentru descrierea legăturii spiritului eminescian cu spațiul cultural
teleormănean și a interesului față de istoria și tradițiile
românilor. „Aşadar, este de părere istoricul literar, trecerile junelui Mihai Eminescu prin Teleorman, în 1866
(pe la Izlaz şi Turnu Măgurele), în 1867 (pe la Turnu Măgurele, Alexandria, Roşiorii de Vede, împreună cu trupa
de teatru a lui Iorgu Caragiale) şi în 1868 (pe la Turnu
Măgurele, însoţindu-l pe Mihail Pascaly), reprezintă o
realitate care nu poate fi totuşi negată, întrucât însăşi
logica argumentelor nu poate fi învinsă atât de uşor, în
sprijinul lor venind şi relaţiile pe care poetul le-a avut
mai târziu cu foarte mulţi teleormăneni din Bucureşti,
mai ales din lumea politică, precum şi felul în care
acesta şi-a apropiat Teleormanul în paginile sale gazetăreşti.” Referințele își dovedesc cu atât mai mult
semnificația, cu cât acestea trimit spre o etapă ce încheie sublim un ciclu inițiatic prin care, moment unic în
literatura română, un tânăr de până în vârsta majoratului, de șaisprezece ani și o primăvară, trecuse într-o
etapă așezată sub semnul genialității, după cum poemele pe care Iosif Vulcan i le publicase în revista „Familia” din Oradea în anii 1866 (De-aş avea…, O călărire
în zori, Din străinătate, La Bucovina, Speranţa, Misterele Nopţii), 1867 (Ce-ţi doresc eu ţie, dulce Românie,
La Heliade) și 1868 (La o artistă și Amorul unei marmure) îi deschideau drumul spre eternitate.
Preeminența interesului lui Stan V. Cristea față de
tabloul epocii, a legăturii poetului cu Teleormanul din
perspectiva celor mai relevante sensuri, se dezvăluie în
forme tot mai evidente în capitolele Eminescu şi teleormănenii din Bucureşti, Teleormanul şi opera poetică a
lui Eminescu, Teleormanul şi culegerile de folclor ale lui
Eminescu, Teleormănenii în publicistica lui Eminescu,
Teleormanul în publicistica lui Eminescu, Eminescu şi
preţuitorii şi exegeţii săi din Teleorman, Alte gesturi de
preţuire a lui Eminescu și Preţuirea lui Eminescu în judeţul Teleorman. De un mare interes ni s-a părut în
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acest context trimiterile pe care Eminescu le făcea frecvent încă din perioada gazetăriei de la „Curierul de Iași”
și de la „Timpul” spre familii și persoane din județul Teleorman, spre familii de vechi boieri de pe meleagurile
acestuia, precum cele ale Bălăcenilor, Berindeilor,
Grădiștenilor și ale armașului Dracea Golescu, numit
„Erodot al «Românului»”, răsplătit pentru faptele sale
de arme cu o moșie în Teleorman, „satul respectiv
luându-și mai apoi numele de la el – Dracea”. Într-o cuceritoare evoluție a comentariilor sale, Stan V. Cristea
se integrează în ansamblul preocupărilor și interesului
lui Eminescu față de familiile bogate ale cărturarilor teleormăneni, din lunga listă a acestora sunt pomeniți
Radu Grămăticul, primul cărturar cunoscut din zonă, „de
pe lângă târgul Ruși, pe râul Vedea”, Alexandru
Depărățeanu, poet, dramaturg și traducător, originar din
Roșiorii de Vede, atotprezentul Grigore G. Păucescu,
jurist, gazetar și om politic, unul dintre fondatorii de bază
ai ziarului „Timpul”, generalul George I. Manu, fruntaș
conservator, Anghel Demetrescu, profesor și jurnalist,
Dimitrie Petrescu, „roșiorean de obârșie”, Alexandru Petrescu, magistrat, Nae Basarabescu, gazetar la „Trompeta Carpaților”, Dimitrie C. Butculescu, arheolog, frații
Vasile și Constantin Boerescu, Radu Mihai, militar de
carieră, Gheorghe Cantili, jurist, alături de alți politicieni,
de mai mică sau mai mare anvergură, care erau originari din Teleorman ori aveau diferite legături cu acest
județ. Cuprinzând diverse comentarii la articole „ce privesc aspectele concrete ale vieții sociale și politice din
acest județ” (statistici și localități teleormănene, aspecte
sociale și politice, implicații locale în diferite afaceri,
ecouri teleormănene ale atentatului Pietraru din dupăamiaza zilei de 2 decembrie 1880, împotriva prim-ministrului Ion C. Brăteanu), capitolul Teleormanul în
publicistica lui Eminescu este urmat imediat de un alt
capitol amplu, al șaptelea, intitulat Eminescu și
prețuitorii și exegeții săi din Teleorman, prin cele peste
o sută de pagini ale sale constituindu-se în cea mai întinsă parte a lucrării de față. Consacrat admiratorilor și
exegeților din Teleorman ai poetului, autorul trimite spre
nume de biografi (Dimitrie Teleor, Gala Galaction, George Burdun), dramaturgi în ale căror piese Eminescu
apare ca personaj (Nicolae Caragialli-Costache, Constantin Calmuschi, Stelian Vasilescu), traducători ai
poetului (I. Ol. Stefanovici, Dimitrie Cuclin, Traian Lăzărescu, Constantin Dominte), editori (Grigore C. Păucescu, George Gană, Elena Liliana Popescu) și exegeți
teleormăneni, istorici și critici literari, eseiști, filozofi,
lingviști, teologi, muzicieni, publicişti, care s-au supus
exercițiului de adâncă înțelegere și interpretare a
creației poetice eminesciene (Anghel Demetriescu,
N.I. Apostolescu, Cezar Papacostea, Constantin Noica,
Paula Diaconescu, Stelian Vasilescu, Iordan Datcu,
Constantin Dominte, Răzvan Theodorescu, Mircea
Scarlat, Artur Silvestri, Ion Ungureanu, George Bălan,
Marin Tarangul, George Gană, Stan V. Cristea, Ana
Dobre, Oana Soare ș.a.). Sunt citate, în acest context,
eseurile, articolele de sinteză ori pe tematici diferite, studiile, comentariile din istoriile literare, din dicționare, enciclopedii sau lexicoane, referințele din diversele
periodice, totul într-o exemplară sistematizare și atentă
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concentrare asupra facturii particulare a fuziunii între
reflecțiile teoretice și disocierile în favoarea definirii
personalității creatoare a poetului. Stan V. Cristea
adaugă acestor pagini alte două capitole (Alte gesturi
de prețuire a lui Eminescu și Prețuirea lui Eminescu în
județul Teleorman), dedicate în egală măsură altor „gesturi de prețuire a lui Eminescu în cei 135 de ani de eternitate a spiritului său creator”, în forme dintre cele mai
diverse, după cum amintește autorul, prin „gesturi culturale, antologii literare, volume, semne de prețuire în
presa românească, prin conferințe publice și prin creații
literare, prin evocări, articole, eseuri și studii publicate
în presa locală și în unele volume, ori prin conferințe publice și prin creații literare.”
În direcția unei pledoarii pentru calitatea monografică a lucrării de față, să invocăm și paginile în care Stan
V. Cristea stăruie asupra descrierilor atmosferei
bucureștene, a locurilor de preumblare a poetului prin
București, „din anii 1868-1869, când nu era la teatru sau
nu rămânea acasă, doar cât să doarmă, ori când nu
umbla bucuros cu transilvănenii, dar frecventa îndeosebi Cercul literar «Orientul» (condus de Grigore
H. Grandea) și Societatea «Românismul» (de sub conducerea lui B.P. Hasdeu)”, unde Eminescu s-a întâlnit
cu câțiva tineri veniți din Teleorman, Anghel Demetrescu, Pandele Georgescu, Ion Procopiu, George Tănăsescu și Ioan C. Tocitu, relațiile cu aceștia
intensificându-se în anii 1877-1889, când, precizează
Stan V. Cristea, Eminescu „se va afla într-un contact
permanent cu câțiva dintre teleormănenii din București,
ca poet, recunoscut de-acum, dar mai ales în calitatea
e gazetar la ziarul conservator «Timpul», în a cărui
redacție va intra cu un entuziasm nedisimulat, participând adesea la întâlniri care îi vor marca, dacă nu destinul, cel puțin anumite segmente ale acestuia”. Șirul
bogat de portrete, mărturisirile celor care l-au cunoscut,
relațiile lui cu teleormănenii din București, din care să-i
amintim din nou pe George D. Vernescu, jurist, ziarist,
om politic, deputat și senator, ales inclusiv ca reprezentant al județului Teleorman, Grigore G. Păucescu, „cel
mai apropiat” coleg de redacție la „Timpul”, viitorul „director politic” al „Timpului”, îngrijitorul a trei ediții din publicistica lui Eminescu, primele două în anul 1891, și, a
treia, în 1896, prima Culegere de articole d’ale lui Eminescu. Articole apărute în „Timpul” în anii 1889 și 1881,
gazetarul George Secășanu (președintele Societății
„Carpații”), Zaharia Petrescu (medic militar și profesor),
cel care, alături de dr. Al. Șuțu, îl va examina pe poet la
20 martie 1889, Ștefan Bellu, membru marcant liberal,
Nicolae Furculescu, jurist, văr primar după mamă cu
poetul Al. Depărățeanu, Ion Bălăceanu, fost ministru
plenipotențiar al României la Viena, George Chirițescu,
magistrat și avocat, prefect liberal de Teleorman, ziarist,
Dim. C. Butculescu, arheolog. Nae Bassarabescu, gazetar, redactor la „Trompeta Carpaților” și director la
„Poporul”, frate cu Alecu Basarabescu, tatăl scriitorului
I.A. Bassarabescu, George Secășanu, președintele
Societății „Carpați”, care, înființată în 1882, își propunea
„să înfăptuiască programul stabilit la Putna, în 1871, cu
privire la lupta pentru unitatea culturală a tuturor românilor”. ziarul „Timpul” în perioada cât Eminescu a lucrat
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aici, criticul Stan V. Cristea vine cu detalii care să restaureze într-un conglomerat multicolor rețeaua largă a
adreselor la care a locuit poetul din noiembrie 1877, începând cu str. Speranței nr. 4, din zona Pieței Rosetti
de astăzi, la Raisa Iftimovici, într-o „odaie spațioasă, cu
antreu larg”, după cum își amintea Ioan Slavici, „o casă
bătrânească, în mijlocul unei curți pline de verdeață, și
avea un frumos cerdac așezat pe stâlpi ciopliți, făcută
anume pentru dânsul”. În forme la fel de vii și explicite
se pronunță Stan V. Cristea și în privința locurilor frecventate de Eminescu, restaurante, berării, cafenele și
cofetării, parcuri și grădini de vară. Într-un asemenea
demers se disting ingeniozitatea și plăcerea reconstituirilor, domeniul fiind asumat în variatele lui expresii și
decupat până la detaliu, semn că erudiția nu exclude
beletrismul. Jocul actualizării permanente, de care Stan
V. Cristea este atât de mult contaminat, îl îndrumă pe
acesta spre noi și spectaculoase detalii privind imaginea poetului, privit și ca om de societate, de lume, care,
asemenea lui Creangă, se putea manifesta sfidând-o și
retrăgându-se în cadrul său intim. Portretele și descrierile frecvente ale atmosferei unor cercuri, societăți
științifice și literare bucureștene imprimă volumului Eminescu și Teleormanul. Un caz pentru istoria literară un
plus de substanță și note de pitoresc duse dincolo de
orice margini. Relațiile poetului cu teleormănenii trebuie
să se fi definit în virtutea unei amiciții intelectuale. Consemnând evoluția legăturilor poetului cu spațiul spiritual
al Teleormanului în înfățișările sale complexe, Stan
V. Cristea urmărește înscrierea acestuia în sistemul propriu sensibilității oamenilor zonei, al tradițiilor și
experiențelor artistice ale acestora, al multiplelor conexiuni și rezonanțe ale Teleormanului geografic, istoric,
socio-cultural și politic în opera și biografia poetului. De
exemplu, despre piesa Contrabanda de la Turnu (în manuscrisul piesei lui Iorgu Caragiale, Contrabanda de la
Galaţi), unde tânărul Eminescu „a suflat și a jucat”, Stan
V. Cristea consideră că „fusese adaptată, după obiceiul
vremii, fie doar prin titlu”, la Turnu Măgurele. Reprezentată în aceeași localitate, Fiul Teleormanului sau Stanciu Bratului este piesa ce i-a fost inspirată
bucureșteanului Ioan Penescu de o altă tradiție populară, balada Stanciu al Bratului, „care, ne asigură criticul
literar, circula, în epocă, mai ales în nordul județului Teleorman și în Argeș”. Și tot la Turnu Măgurele, în același
an 1867, e posibil să fi fost reprezentată și o altă piesă
de inspirație locală, intitulată Fiul pădurei sau Moartea
haiducului Tunsu, personajul principal fiind un haiduc
ale cărui aventuri s-au derulat și prin sate din Teleorman
și Vlașca. În alt loc, Stan V. Cristea descoperă posibile
ecouri ale locurilor zonei în opera lui Eminescu, în Scrisoarea III și în Doina, „cartea” fiului de Domn este trimisă „dragei sale, de la Argeș, mai departe, – de din
vale, de Rovine”, după cum în Doina puhoiul dușmanilor
curge „de la Turnu-n Dorohoi…”, orașul numit fiind
Turnu Măgurele, cunoscut de Eminescu în august 1868,
alături de trupa lui Mihai Pascaly. De asemenea, interesat să cunoască istoria și tradițiile românilor, poetul
și-a îndreptat atenția spre folclorul din Teleorman, multe
dintre textele folclorice descoperite constituindu-se cu
timpul în surse vitale de inspirație. Sunt reproduse și coPRO
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mentate, în acest sens, cântecul Frunză verde de chiper, strigătura Gurele… („Gurele/ Mai mult ca prescurele…”) și micul text folcloric Epșoara („Domnule, Măria
Ta/ Aveam toată starea mea,/ O epșoară, bună, rea,/
Îmi țineam casa cu ea./ Slujbașii Măriei Tale,/ Venetici
și haimanale/ Mi-o ochiră/ Și-o răpiră.”). Transcris ca
atare din articolul Siguranța publică, textul este publicat
în ziarul „Toroipanul” din 19 aprilie 1882, „o gazetă tipic
de provincie, cum o numește și Perpessicius, antiliberală, cu un stil violent, aproape caragialesc…”, semn
evident, este de părere Stan V. Cristea, că poetul „citea
curent și cu folos ziarele care apăreau în Teleorman,
dar mai ales că avea un atașament aparte pentru folclor
și un simț deosebit pentru limbă…” Înscriindu-se sub
acest imperativ, intenția cercetătorului (monografist de
substrucție bibliografică) „de a pune în lumină
interferențele dintre spiritul eminescian, așa cum s-a exprimat el în contextul epocii, și ce înscrie Teleormanul
în patrimoniul Eminescu”, constatând că după 1989
bogăția de informații a crescut enorm, reușind să aducă
o nouă viziune prin intermediul cărții Eminescu și Teleormanul, cu deosebire a ediției de față de față, „una
mult mai complexă, întărită și susținută de o
demonstrație adecvată și convingătoare”, menită a
așeza acest ținut de vechi tradiții cultural-istorice „alături
de celelalte provincii cu care, într-un fel sau altul, acesta
și-a îngemănat existența și spiritul”.
Susținută de o sinceră pasiune documentară, aspirând spre o cuprindere a vieții lui Eminescu în
desfășurarea ei istorică, cartea lui Stan V. Cristea dezvăluie o mare voință de organizare, pe măsura
opțiunilor metodologice proprii tradiției Eminescologiei.
Informat, curios și pasionat răscolitor de arhive, istoricul
și criticul literar are flerul și curiozitatea de a descoperi
imediat documentul adecvat clarificărilor celor mai controversate aspecte de istorie literară, cele peste 200 de
pagini cuprinzând aproape 4000 de note și 350 de tri-
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miteri bibliografice. Fără simulări ori elanuri artificiale,
relațiile poetului cu Teleormanul sunt înfățișate în spiritul
aceleiași suple mentalității exegetice eminesciene, cu
dezinvoltura unui spirit deschis, deloc inhibat de complexitatea și anvergura materialului ce se impune a fi
valorificat. Stan V. Cristea construiește creator, în forme
de sorginte călinesciană, cu statornică preocupare pentru mișcarea de opinii și pentru surprinderea succintă a
spiritului epocii. Proiectate complex, inteligent complementare, fără nimic rezidual, toate cele nouă capitole
ale cărții susțin documentarea vastă, în formele ei exhaustive, ocazionată de examenul strâns al relației destinului eminescian cu spațiul teleormănean. Supunerea
la obiect, dar și simțul nuanței susțin fericit, într-o notă
de specială intimitate, evantaiul de opțiuni al autorului.
Efortul de reconstituire a culorii specifice unor timpuri,
stabilirea sensurilor ascunse ale unor momente reale,
sunt „presupuse, în viziunea autorului, de o relație identificată pe multiple planuri, – în planul existenței fizice
(cu trecerile poetului prin acest județ și relațiile sale ulterioare cu unii teleormăneni), în planul creației literare
(cu unele sugestii ce conduc către acest spațiu geografic), în planul publicisticii (cu atâtea și atâtea pagini în
care regăsim numele unor familii și ale unor teleormăneni, dar și altele în care sunt oglindite aspecte ale vieții
sociale și politice din Teleorman) și în planul receptării
privind viața și opera lui Eminescu (cu atâtea și atâtea
contribuții ale unor biografi, traducători, editori, exegeți
și prețuitori), cum în niciun alt județ nu s-a identificat
până acum”. Prin modernitatea și formele impunătoare
ale construcției sale, volumul Eminescu și Teleormanul.
Un caz pentru istoria literară are meritul de a aduce,
dacă mai era nevoie, noi argumente care să îl impună
pe cărturarul Stan V. Cristea în rândul cercetătorilor dornici să creeze noi perspective în susținerea actualității
geniului eminescian.
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PROFESORUL IOAN SCURTU LA 80 DE ANI

Horia Dumitrescu

O VIAȚĂ ÎNCHINATĂ ISTORIEI
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a documentului autentic; în fine, a transformat colocviile
și examenele nu în veritabile bătălii, ci în Sărbători ale
Spiritului.
Profesorul și cercetătorul Ioan Scurtu are, fără îndoială, două calități extraordinare, care contrastează vizibil
cu modelele de mucava ale României de astăzi – MORALITATEA și MODESTIA. Dacă adăugăm la acestea
puterea, voința de muncă și atașamentul față de cei
tineri, care dovedesc faptul că vor să-i calce pe urme,
obținem realul profil spiritual și sufletesc al celui care
este Domnul Profesor Ioan Scurtu.
Fapt deosebit de interesant, Domnul Profesor Scurtu
a avut curajul de a prezenta studenților, în anii deceniului al șaptelea al secolului trecut, veritabile fresce ale
unei lumi aflate în vizibil contrast cu șabloanele impuse
de canoanele fostului regim.
Atât cât s-a putut, în condițiile binecunoscute, profesorul Scurtu a procedat într-un mod asemănător și în
ceea ce privește opera scrisă a Domniei Sale, fapt care
a consternat pe mulți, dar prin care și-a atras elogii la
nivel național și nu numai.
De genialitatea științifică și didactică a domnului profesor Ioan Scurtu s-au bucurat studenți de la mai multe
Facultăți, unele întemeiate și conduse chiar de Domnia
Sa.
Domnul profesor Ioan Scurtu a avut o activitate remarcabilă atât la Ministerul Învățământului, cât și în
fruntea unei instituții căreia i-a conferit altă anvergură –
Arhivele Naționale ale României (pe atunci Arhivele Statului din România).
A fost membru în numeroase consilii și comitete
științifice ale multor instituții de cercetare istorică.
Apreciat de specialiști din patru continente, Profesorul Ioan Scurtu a colaborat cu o serie întreagă de
societăți și asociații științifice, fără a neglija nici revistele
de istorie ori cele culturale.
Fapt deosebit de important, profesorul Ioan Scurtu
PRO

Este îndeobște cunoscut că „marile sentimente sunt discrete”.
Este foarte greu să
așterni pe hârtie ceea
ce ai acumulat în ani
și în suflet pentru un
om deosebit din viața
ta, care a contribuit în
mod hotărâtor la formarea și ascensiunea
profesională a semnatarului acestor rânduri.
Fără
îndoială,
după aproape șase
decenii de activitate în
domeniul atât de vast al istoriei noastre naționale, Domnul Profesor este, fără putință de tăgadă, o emblemă a
cercetării istorice românești. Autor a numeroase sinteze, biografii, monografii și articole, profesorul și cercetătorul Ioan Scurtu mai are un merit incontestabil –
acela al publicării memorialiștilor de prim rang al unei
bogate serii de colecții de documente.
Prin scrisul și discursul Domniei Sale, Profesorul
Scurtu nu doar atrage, ci captivează și fascinează deopotrivă.
A fost un veritabil Model pentru studenții masteranzi
și doctoranzi pe care i-a format, prin cultul pentru
Muncă și, nu mai puțin important, pentru Adevăr Istoric.
A știut – fapt remarcabil – să fie, pentru generații întregi, nu doar profesor, ci și un fel de „coleg mai mare ”
sau chiar părinte. Nimeni, poate, nu a înțeles, mai bine
decât Domnia Sa, problemele studenților și felul lor de
a fi.
Pentru studenți și pentru toți pasionații de istorie a
recreat lumi și personaje care nu mai sunt; la seminarii,
i-a învățat pe studenți ce înseamnă forța argumentativă
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descoperă în permanență Lumi Noi de cercetare istorică, inaugurând direcții de cercetare și viziuni de analiză a faptului istoric. Totodată, Domnia Sa reașează
istoria noastră națională în context sud-est-european,
făcând o radiografie a societății românești în ansamblul
ei, prin mentalul ei colectiv, analizat din vârful piramidei
sociale până la baza ei.
Cercetarea istorică a profesorului Scurtu vizează, în
principal, perioada contemporană a istoriei României –
viața politică, instituții, personalități, opinie publică, pro-
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bleme de ordin local și regional.
În calitate de istoric, Profesorul Scurtu a simțit că are
o datorie sacră față de națiunea română: educarea ei,
în spiritul cultivării valorilor noastre naționale și al combaterii tendințelor de după 1989.
Îi doresc Profesorului Ioan Scurtu multă sănătate,
ani încununați de noi realizări profesionale și personale,
și îl asigur, încă o dată, de dragostea și respectul pe
care le am dintotdeauna față de Domnia Sa!

Stela Cheptea

LA MULȚI ANI, DOMNULE PROFESOR!

PRO

Focșanii așezați la intersecția drumurilor dinspre
Iași, Brașov și București, într-o regiune bogată și de-a
lungul vremii mult circulată, au fost binecuvântați, în
urmă cu peste două decenii cu o conducere iubitoare
de istorie, dar și de istorici. Așa s-a înfiripat, cu grija amfitrionului de la Muzeul de Istorie de atunci și de acum,
o tradiție. În prag de vară sau de toamnă se adunau istoricii din țară să-și prezinte cele mai importante rezultate ale muncii de peste an, dar și noile proiecte de
viitor. Au trecut anii și unii dintre statornicii participanți
la manifestări, ajunși mari profesori, mari cercetători,
conducători de doctorate, formatori de opinii, cunoscuți
pe toate meridianele lumii, simboluri ale istoriografiei române, au atins pragurile jubileelor. Au apărut volume
omagiale, conținând studii, care mai de care mai incitante și surprinzătoare, dar de un înalt nivel științific.
Inițiatorii și coordonatorii acestor importante lucrări au
fost, de cele mai multe ori, Gh. Buzatu și, desigur, Horia
Dumitrescu. Printre primii care au acceptat sărbătorirea
a fost profesorul Ioan Scurtu. Profesorul a fost omagiat
la 60 și la 70 de ani cu tot fastul posibil. Întrunirea festivă
era organizată în marea sală a Prefecturii. Erau prezenți
mai marii județului și ai orașului, dar și mulți profesori,
care unii i-au fost studenți la Universitatea București sau
erau membri ai Societății de Științe Istorice din România, conduse de Ioan Scurtu aproape douăzeci de ani
(din 1998). Au venit și au vorbit mulți colegi și prieteni,
care astăzi, din păcate, nu mai sunt. Răsfoind cele două
excelente volume omagiale realizate pentru aniversarea la 70 de ani (Gh. Buzatu, Marusia Cîrstea, Horia
Dumitrescu, Cristina Păiușan-Nuică [coord.], Iluzii,
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teamă, trădare și terorism internațional. 1940. Omagiu
Profesorului IOAN SCURTU, I-II, Iași, 2010,
534+597 p.), retrăiesc momentele de emoții pozitive
simțite de cei prezenți, dar și de sărbătorit împreună cu
soția sa, frumoasa și discreta doamnă prof. Paula
Scurtu. Toți cei care au luat cuvântul au subliniat dăruirea și talentul profesorului Scurtu care, atunci când vorbea despre un eveniment istoric sau un personaj
important, reușea să capteze atenția tuturor, dar și să-i
îndemne pe tineri ca, prin efort propriu, să afle mai mult.
Se pare, că dragostea pentru istorie și talentul de povestitor au fost moștenite de la unchiul său, mare profesor medievist, Dumitru Almaș (Dumitru Ailincăi),
creator de basme și scriitor de romane istorice și biografii romanțate. Ioan Scurtu și-a onorat profesia de profesor, urcând toate treptele ierarhiei universitare, de la
asistent la profesor, decan și prorector al Universității
București. A contribuit substanțial la înființarea Facultății
de Istorie din cadrul Universității „Spiru Haret”, dar și a
Facultății de Arhivistică a Academiei de Poliție
„Al. I. Cuza”. Demersurile pentru pregătirea viitorilor cercetători nu sunt întâmplătoare, deoarece chiar Ioan
Scurtu este unul dintre cei mai importanți cercetători ai
Istoriei, ai istoriei contemporane, cea mai apropiată în
timp, dar și cu cele mai multe aspecte încă neelucidate.
Ca și alți istorici importanți, profesorul Scurtu a dat o
atenție deosebită documentelor. A înțeles că în lipsa lor
nu poți să reconstruiești trecutul, chiar cel apropiat, totul
ar pute fi interpretat ca ficțiune. A tipărit multe volume
de documente, iar în lucrările de sinteză și în monografii
a citat documente originale, pe care le citim în valoroa103

sele anexe. De altfel, domnia sa a publicat peste 150 de
volume, de autor și în colaborare, la care adăugăm cele
peste 300 de studii și articole, reprezentând contribuții
remarcabile. Mare parte dintre volumele și studiile la
care ne-am referit vor fi citate în vocea „Ioan Scurtu” ce
va apărea în „Enciclopedia Istoriografiei Românești”,
care va vedea lumina tiparului probabil în 2021 sub
egida Academiei Române. Profesorul a căutat să umple
golul de informații istorice pentru marele public care a
fost lipsit până în 1989 de cunoștințe privind contribuția
monarhiei la devenirea României (Monarhia în România. 1866-1947, București, 1991, 192 p.; Regele Ferdinand (1914-1927), București, 1995, 178 p.), de istoria
partidelor politice (doctrine, personalități) (Ion I.C. Brătianu, Activitatea politică, București, 1992, 144 p.; Iuliu
Maniu. Activitatea politică, București, 1995, 178 p. etc.),
a politicii externe a Românei în perioada interbelică și
chiar o analiză a Revoluției Române din Decembrie
1989 în context internațional, apărută în mai multe limbi
europene. Pentru Anul jubiliar al României, profesorul
Ioan Scurtu a creat, în 2018, programul de tipărire a actelor constitutive ale României Mari, însoțite de 100 de
volume, cele mai importante realizări ale istoriografiei
românești, apărute de-a lungul secolului și care au prezentat efortul românilor și a diplomației românești pentru împlinirea visului secular. Alături de sintezele de
referință elaborate de Ioan Scurtu: Democrația la români, 1866-1938, Iași, 1990; Dicționar enciclopedic, trei
vol.,1993-1999; Istoria Basarabiei din cele mai vechi
timpuri până astăzi, patru ediții, 1994-2010; Istoria Românilor în secolul XX (1918-1948) (în colab. cu Gh. Buzatu), București, 1999, 685+ilustrații; Istoria Partidului
Național Țărănesc, Iași, 2010, 488 p.; Partidele politice
din România. 1862-1994. Enciclopedie, Iași, 2010,
412 p.; Tratatul de Istoria Românilor, vol. VIII – România
Întreagă (1918-1940) (coord.), Academia Română,
2003, 856 p.+ilustrații. Profesorul s-a implicat firesc în
elaborarea și controlul manualelor de istorie pentru clasele IX-XII, dar și pentru clasa a XII-a din Republica
Moldova. În rândurile de mai sus am citat numai o mică
parte a activității editoriale a istoricului, la care vom
adăuga doar participările la conferințe, congrese
naționale și internaționale, sesiuni științifice din toate
colțurile țării, completând astfel rolul pe care trebuie să-l
aibă oricare profesor. Când a avut timp să fie Profesorul, Cercetătorul, dar și decan, rector, directorul Arhivelor Naționale, al Institutului de Istorie „N. Iorga”
București, membru în diverse comisii și comitete,
Președinte al unor asociații de profil etc. etc.? Secretul
stă în faptul că este deosebit de tenace și, în același
timp, foarte ordonat, după cum singur mi-a mărturisit.
În concluzie, pot să afirm că Profesorul trăiește cum
scrie și scrie cum trăiește, adică absolut corect. Și totuși
această corectitudine i-a fost dușman, atunci când a demonstrat aberația conform căreia FDGR ar fi continuatorul Grupului Etnic German și, ca urmare, este și
moștenitorul proprietăților din perioada interbelică. Istoricul a demonstrat pe bază de documente imposibilitatea morală. Cei interesați de valoarea în euro a
moștenirii imobiliare și-au demonstrat puterea. Nu este
primul istoric care a pățit așa ceva. Noi toți suntem
supuși acestui tratament. Și totuși conștienți de ce ni se
va întâmpla mergem mai departe pe drumul dreptății.
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Am afirmat cele de mai sus deoarece am fost martor la
ce i s-a petrecut lui Gh. Buzatu, colegul și prietenul lui
Ioan Scurtu, în ultima jumătate de secol. Îmi permit a
merge mai departe cu raționamentul, dându-i posibilitatea regretatului Gh. Buzatu de a-i adresa încă o dată
colegului și prietenului său Ioan Scurtu cuvintele pline
de tâlc scrise cu zece ani în urmă, pentru amândoi:
„…Dar, netăgăduit, la acest moment aniversar ar fi atâtea de constatat și de comentat. Nu este, evident, rostul
acestor rânduri introductive. Este și motivul, simplu dar
convingător, pentru care, renunțând la atâtea câte s-ar
putea spune despre un Mare Istoric al generației mele,
nu mă voi reține totuși să constat că, în condițiile actuale, ale României sigur postcomunistă și gălăgios
anticomunistă, decisiv democratică și anti-holocaustiniană, 100% europeană și pro-atlantică, categoric
antinaționalistă și anti-antonesciană etc. etc., ei bine, în
această Românie greu încercată, NU consacrarea academică supremă îi lipsește Profesorului Ioan Scurtu, ci,
dimpotrivă, Profesorul Ioan Scurtu îi lipsește Academiei Române!”
După tot ce am scris, îmi permit a face o previziune în limbaj medieval: Victus victor eris! (vei fi un
învins învingător!)
Mulțumim conducerii revistei Pro Saeculum
pentru amabilitatea de a ne înlesni a fi cu sufletul
aproape de Profesorul Ioan Scurtu în aceste timpuri
foarte grele și chiar primejdioase. Îi dorim domnului Profesor putere de muncă în continuare și-l asigurăm că
munca ne ferește de toate relele. LA MULȚI ANI,
DOMNULE PROFESOR!
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BEETHOVEN ŞI SUFLETUL
ROMANTIC AL POEZIEI

Motto:
„Perch’a risponder la materia e sorda”
Dante
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Bernard Shaw, cel care, potrivit lui W.H. Auden, ar fi
fost şi „cel mai valoros critic muzical care a trăit vreodată”, la centenarul Beethoven din urmă cu un veac,
deci în 1927, îşi începea foiletonul vorbind de un „holtei
bătrân şi scorţos /…/ atât de surd încât nu putea să-şi
asculte propria muzică executată de o orchestră completă, dar care /…/ a ameninţat cu pumnul cerul învolburat, pentru ultima dată, şi a murit la fel cum a trăit,
provocându-l pe Dumnezeu şi înfruntând universul”.
Asemenea rostiri astăzi – când lumea întreagă vede în
Beethoven imaginea unui Jupiter Tonans al clasicismului muzical – ne apar, desigur, ciudate, dacă nu chiar
excesive. Însă, cu un veac în urmă, ele aveau încă o
anume rezonanţă ce continua să persiste, provenind
din realitatea cumplitelor nefericiri ce însoţiseră întreaga
existenţă a însinguratului şi mereu părăsitului muzician
de geniu. Ca mărturie stau primele cuvinte din aşa-numitul Testament de la Heiligenstadt, de fapt o scrisoare
devenită celebră, pe care Beethoven, la 32 de ani, o
adresa fraţilor săi în momentul unei devastatoare crize
de disperare: „O vous qui pensez que je suis un être
haineux, obstiné, misanthrope, ou qui me faites passer
pour tel, combien vous êtes injustes! Vous ignorez la
raison secrète de ce qui vous parait ainsi./…/ mais n’oubliez pas que depuis bientôt six ans je suis atteint d’un
mal pernicieux /…/ je me suis vu contraint, de bonne
heure, à m’issoler, à passer ma vie loin du monde, solitaire. S’il m’est arrivé, parfois, de vouloir ignorer tout
cela, la triste expérience que je faisais alors de mon
ouïe perdue venait durement me le rappeler; et pourtant
je ne pouvais encore me résoudre à dire aux hommes:
«Parlez plus haut, criez, car je suis sourd»”2.
Poate că tocmai maladiile şi însingurarea tragică a
SAECULUM 7-8/2020

existenţei lui Ludwig van Beethoven nu trebuiau lăsate
în uitare la acel centenar şi Bernard Shaw le amintise
pentru a pune mai în lumină – din lupta cu nefericirea
şi sfâşierile interioare – eroismul sublim al acestui geniu
al muzicii. Totodată, abia începând de aici îşi căpătau
adevărata valoare consideraţiile lui de comentator ce
ne încredinţa că „niciun alt compozitor nu s-a adresat
sensibilităţii auditorilor, înduioşându-i prin frumuseţea
blândă a muzicii sale, ca apoi să se întoarcă pe neaşteptate împotriva lor, luându-i în zeflemea cu un vacarm
prilejuit de trompete, /…/ zbuciumul, dezordinea voită,
spiritul zeflemitor, absoluta indiferenţă triumfătoare faţă
de normele convenţionale de conduită /…/ care l-au
aşezat pe Beethoven deasupra celorlalte genii muzicale
ale fastuoaselor secole XVII şi XVIII. El a fost ca un val
uriaş în acea furtună a spiritului omenesc ce a făptuit
Revoluţia Franceză”3.
S-ar părea că până la Beethoven muzica a fost o
artă dedicată, aproape exclusiv, dansului. Îl iritaseră
cumplit pe Berlioz (acele, cumva ilustrative) afirmaţii ale
unui bătrân muzician francez care nu agrea muzica lui
Beethoven fiindcă: „J’aime la musique qui me berce”
(îmi place muzica ce mă leagănă). Evident,
opunându-se vechilor obişnuinţe, componistica beethoveniană se ilustrase tocmai printr-o tentativă de disipare
a ideii de dans pe care – sub raport cu arta sunetelor –
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o considera superficială. Vom observa că în partiturile
lui denumirile dansurilor vor fi tot mai estompate şi trimise, discret, în uitare. În locul suitelor, unde altcândva
se înlănţuiau sarabanda, pavana, gavota şi giga, încep
să-şi facă simţită prezenţa denumirile de sonată sau
simfonie care, la rândul lor, se structurau în mişcări legate de timp: allegro, adagio, scherzo, presto etc. Dacă
până atunci arta sunetelor fusese imaginată ca un
mediu necesar diverselor forme de exprimare coregrafică, fiind vorba de ritmuri şi paşi, din ea – subliminal –
se inocula, profund dominatoare, ideea de spaţiu. Să
observăm totuşi că, abia începând cu Beethoven, muzica traversa o re-conversie subtilă către ideea de timp
şi, subliniere de mare importanţă, timpul devenind o
percepţie a volatilei interiorităţi umane. Fără îndoială,
apriorismul lui Immanuel Kant produsese o puternică
iradiere chiar asupra modului în care, de aici înainte,
avea să fie gândit fenomenul artei sunetelor. Aceasta în
pofida faptului că pentru autorul Criticelor muzica nu
avea un loc privilegiat în ierarhia artelor. Nu la fel se vor
petrece lucrurile în ceea ce se poate numi Poietica muzicală a lui Beethoven care, în esenţă, – prin apropierile
de filozofie şi poezie – avea intuiţii care chiar prefigurau
subtilele estetici ale romantismului in statu nascendi.
În plus, se ştie că la Bonn muzicianul studiase cu un
interes aplicat creaţiile lui Schiller; în biblioteca sa fusese găsit chiar un Mic manual de poezie sau arta de a
deveni poet în două ore (Kleine poetischer Handaparat
oder die Kunst in zweiStunden ein Dichter zu werden –
1823 –Franz Graeffer). Cât despre finalul coral al Simfoniei a IX-a, vizând natura lui poetico-muzicală, notaţiile compozitorului sunt cât se poate de elocvente, căci
vorbesc despre „philosophisches Wort und Tondrama”
(o dramă filosofică în text şi muzică). Esenţa acestei
amplexiuni, se vede bine, cuprinsese chiar Idealul pe
care Schiller îl propunea poeţilor viitorului, adică o
„Ruhe der Volendung” (o linişte a seninătăţii) desigur,
întru fiinţă.4
Iată, prin urmare, în ce s-ar putea exprima lapidar,
unicitatea spirituală şi filosofică a muzicianului Beethoven sub raport cu cei din preajma sa. La nivelul limbajului muzical noutatea era mai mult decât copleşitoare
şi ea s-a manifestat cu precădere prin forţa pe care reuşea să o inoculeze structurilor compoziţionale, acestea,
modelate şi remodelate mereu în fascinante şi proteice
configuraţii. De o însufleţitoare modernitate s-au vădit
şi inepuizabilele lui resurse în sfera travaliului tematic
sau în dinamica succesivă fragmentelor motivice. Spre
edificare, să parcurgem consideraţiile unuia dintre rafinaţii interpreţi şi totodată analişti ai partiturilor beethoveniene, elveţianul Edwin Fischer, cel care referindu-se
la literatura pianistică (32 de sonate, 6 concerte, un triplu concert, o întreagă serie de variaţiuni, compoziţii
pentru pian şi coarde, pentru pian şi suflători de lemn,
fantezii şi diverse alte mici piese) spunea: „Pornind de
la Christian şi Filip Emanuel Bach, atinge în treacăt
lumea lui Mozart, absoarbe puternic pe Haydn şi Clementi şi culminează în capodoperele op. 53 şi 57, pentru ca până la urmă să se îndrepte din ce în ce mai mult
spre transcendental. În cele 33 de variaţii pe tema unui
vals de Diabelli, anticipând printr-o extraordinară viziune
viitorul, Beethoven ne dezvăluie întreaga evoluţie a mu106

zicii, de la Händel până în zilele noastre”5.
Desigur, în lumea comentatorilor fenomenului muzical există şi controverse. S-a afirmat bunăoară că după
Mozart vocaţia angelică a muzicii ar fi intrat într-un vizibil crepuscul. Nu puţini au fost cei ce anunţau chiar o
definitivă ieşire din zona luminozităţii paradisiace a
acestei arte sau chiar o disipare a seninătăţii din timpurile aurorale ale Renaşterii. Pe parcursul întregii istorii
a muzicii, toate schimbările survenite, mai mult sau mai
puţin intempestiv, cauzaseră destul de vehemente contestaţii şi avertizări privind apariţiile sau infiltrările unui
aşa-zis diabolus in musica. Cât despre Beethoven, dat
fiind tulburătorul dramatism cu care îşi rostise adevărurile despre lumea în care trăia, acuzele nu aveau cum
să lipsească. Principalul reproş: adusese umbra demonicului în imperiul angelic al artei sunetelor. Un personaj
al lui Franz Werfel (v. romanul Verdi) nu a ezitat să-l
vadă în el pe „marele Belzebut al muzicii”. Pentru spiritele conservatoare, Simfonia a V-a, cu obsedantele
bătăi în poarta destinului (prefigurate în Appassionata)
deveniseră simbolurile heraldice ale spiritului beethovenian. Şi totuşi, dincolo de asemenea rostiri atât de
profund tulburătoare, se făcuseră auzite şi paginile de
sublime limpezimi şi reculegere interioară ale Missei în
Do major (op. 86), ca şi cele din finalul Simfoniei a IX-a
sau din Cvartetul în la minor (op. 132). Acea Ruhe der
Volendung? (linişte a seninătăţii) venea să răscumpere
într-un fel veşnic-revoltata agitaţie (Straben) beethoveniană datorată şi faptului că ideea poetică pătrunsese
pe teritoriile Eutherpei şi ajunsese chiar să îşi impună o
anume dominaţie. Ba, mai mult, sub semnul fascinaţiilor
ei, compozitorii îşi vor dori chiar o evadare din formele
clasicismului vienez, devenite cu timpul parcă prea rigide. Poezia îndemna/incita către aerul unei tot mai depline libertăţi. Hegel văzuse în toate acestea semnele
unor teribile ameninţări, întrucât se prevesteau încălcări
şi mai grave ale normelor instituite de un Haydn, Mozart
ori Cimarosa, compozitorii pe care îi admirase până la
exaltare în estetica sa. Pe Beethoven, ca muzician, era
incapabil să îl accepte.
Prin urmare, vom înţelege de ce introducerea unui
poem (Oda bucuriei, scrisă de Schiller) într-o simfonie,
Simfonia a IX-a, îl situa pe Beethoven într-un dincolo
de înţelegerea curentă a muzicalului. El spulbera frontierele devenite rigide ale clasicismului vienez şi îi sfida
pe numeroşii adepţi ai muzicii absolute. Aşa se face
că în (de altfel excelent consideratele) analize ale unui
H. Schenker (din care Romain Rolland va cita totuşi copios) – s-a afirmat că vorbele încredinţate părţii corale
„ar fi introduse în chip necuvenit în templul muzicii
pure”, că ele n-ar avea „nicio importanţă şi că acest final
nedisciplinat legilor, unicelor legi ale «muzicii absolute»
ar fi în esenţă inutil.” Romain Rolland, acuzându-l de
anti-sentimentalism înverşunat ce ar reduce muzica la
supremaţia constructivă şi oarecum vidată de omenesc
a formelor, prelua respectivul comentariu cu distanţa şi
inevitabila tentă uşor ironică: „Înţeleg, de altfel, că o
asemenea abatere – şi atât de colosală – a unui Beethoven de la principiile sacre îl stinghereşte şi îl sâcâie,
în mod ascuns /…/ (dar) atmosfera morală în care Beethoven a conceput şi şi-a gândit opera, a încălzit la sân,
toată viaţa, Oda Bucuriei şi, totodată, frumoasa melodie
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în care ea urma să se întrupeze /…/ făceau corp una
cu alta6.”
Chiar din anii tineri, Beethoven, aproape în acelaşi
timp cu Schiller, se apropiase şi de filosofia lui Kant, şi
de poezie. În 1786, anul când a apărut Oda bucuriei,
luase fiinţă Universitatea din Bonn, unde profesorii puneau un accent deosebit pe operele gânditorului din Königsberg. Beethoven avea să fie puternic influenţat de
ideile lui având şi numeroşi prieteni (se întâlnea cu ei
zilnic!) printre kantienii din Bonn. Într-un caiet de convorbiri din 1820, apare notată celebra rostire a filosofului: „Das moralische Gesetz in uns/ und der gesternte
Himmel über uns.”
Prin Simfonia a IX-a, poezia intrase pe o cale regală
în lumile muzicii, provocând totodată o imensă resurecţie a Eu-lui. Odată atinsă de spiritul artei romantice, muzica începea să respire într-o lume a visului, lume ca
nălucă a minţii, bântuită de ceea ce Hegel va spune că
este stihia interiorităţii absolute. Astfel că Eul devenea
– potrivit lui Fichte – subiectul absolut al artei, plasându-se mereu într-un punct de ruptură, de disonanţă
a două lumi disjuncte, lumea reală şi lumea visului.
Viaţa e suferinţă (Leben heist Leiden) decretase Schopenhauer. Poate că şi astfel vom putea înţelege apropierea de poezie iniţiată de Beethoven. El deschisese
acele noi orizonturi prin care arta fără icoane a muzicii
evadase din indeterminabilul ei funciar, depăşindu-şi tenebroasa natură dionisiacă. Impactul cu logosul îi oferise o anume iluminare şi limpezime care îi atenuau
impedanţa faţă de real. Iradiat de lumina universurilor
poetice, limbajul compoziţional îşi cucerea un tărâm situat la graniţa dintre cuvânt şi muzică, acel imperiu evanescent în care – am spune cu Verlaine – „l’imprécis au
précis se joint”. Muzica devenea astfel un ţinut al clarobscurului, scăldat de aura selenară, astrul nopţii devenind chiar semnul heraldic al romantismului. Lumina lui
poseda secrete facultăţi taumaturgice, îngăduind lucrurilor să iasă din aşezarea lor obişnuită şi situându-le
într-o libertate şi o ordine care – cum ar fi spus A. Béguin – este a poeziei. Sub acele divinis influxibus ex alto
totul sălăşluieşte în sine, dar în acelaşi timp şi în afara
sa, dezvăluind chipurile tainice, neştiute şi totuşi presimţite ale lucrurilor. Se mai poate spune că Beethoven
a fost acela prin care muzica s-a transfigurat într-un altfel de a fi al cunoaşterii, cunoaşterea deschisă spre indicibila ubicuitate a visului. Şi astfel s-a luminat orizontul
din care aveau să se nască fiinţările androgine (cuvânt/muzică) ale liedului, creaţii ale unor Schumann
(Mondnacht – Noapte cu lună, Zwielicht – Crepuscul)
sau Schubert (Călătoriile de iarnă) vădindu-se ca veritabile fenomene ale metafizicii, aceea în care Theodor
Lips vedea o Ştiinţă a dorului nostru (Wissenschaft unserer Sensucht).
Dacă, luate separat, muzica şi poezia induc, fiecare
în felul său, o stare de chietudine, amplexiunea lor capătă, aşa cum s-a văzut, un efect tulburător. Prin poezie, spaţiul imaginativ orb al muzicii se ridica în
conştiinţă îmbogăţit de iradiaţiile realului. Prin frumuseţea volatilă a sunetelor poezia intra în metamorfozările
şi subtilele jocuri secrete dintre vizibilul şi invizibilul
lumii, dintre lumina şi tenebrele ei. Vorbind despre poezie şi muzică, să ne reamintim afirmaţia lui Edwin FiSAECULUM 7-8/2020
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scher despre Beethoven, care ar fi anticipat şi „viitorul
şi întreaga evoluţie a muzicii, de la Händel până în zilele
noastre”. Vom înţelege că tot din zarea aceea au răsărit
mai târziu şi Götterdämmerung-ul (Amurgul zeilor) lui
Wagner (hölderliniană titulatură!) şi Also sprach Zarathustra al lui Richard Strauss, dar şi Bruckner şi Mahler.
S-a vorbit în ultima, nu tocmai fericita, vreme despre
un an Beethoven, un an ce ar fi trebuit să-l readucă în
percepţiile contemporaneităţii pe compozitorul care înnobilase lumea cu un imn al păcii şi al libertăţii, imnul
prin care se opunea aroganţei şi vanităţilor imperiale.
Dar iată că şi astăzi, la începutul unui nou mileniu, vorbim despre o civilizaţie pe care aceleaşi vanităţi au împins-o în haosul unei pandemii ce adevereşte într-un fel
aparte întunecatele premoniţii de altcândva ale unui Oswald Spengler, gânditorul ce avertizase că „istoria omului este tragică în totalitatea ei /…/ (şi că) păcatul şi
prăbuşirea omului faustic sunt mai mari decât tot ce au
putut vedea vreodată Eschil şi Shakespeare”. Zi după
zi ne e dat să vedem cum previziunile lui se adeveresc
literă cu literă. Şi asistăm impasibili la „marea modă a
semidocţilor, a adunărilor populare radicale, a marxiştilor şi scriitorilor de literatură etic-socială care se consideră gânditori şi poeţi instaurând o formă complet nouă
şi lipsită de viitor, dar inexorabilă pentru existenţa
umană”7.
E limpede că sub autoritatea instituită în numele Covidului 19 nu va mai fi nicio zi, nicio săptămână şi niciun
„an Beethoven”. Geniul muzicii se va afla în carantină,
dat fiind caracterul instigator al Simfoniei a IX-a. Evident, acel Seid umschlungen, Milionen (Îmbrăţişaţi-vă
milioane) din partea corală incită la încălcări grave şi repetate ale regulamentelor. Nimic nou sub soare! Să ne
reamintim că şi Adrian Leverkühn, nefericitul erou din
romanul Doctor Faustus al lui Thomas Mann, îi declarase un necruţător război lui Beethoven şi simfoniei despre care – în lapidara discuţie cu prietenul lui, Serenus
Zeitblom, spunea: „Nu trebuie să fie /…/ nu trebuie să
fie ce-i bun şi nobil, ceea ce se numeşte omenesc /…/
tot ceea ce şi-a găsit simbolul desăvârşit în Simfonia a
IX-a trebuie luat înapoi. Eu voi lua înapoi.”
Şi este evident, asta se face acum! Se ia înapoi! În
marile săli de concert, în elegantele şi fastuoasele teatre de operă s-a aşternut tăcerea, luminile s-au stins.
Imposibil de spus când şi dacă se vor mai putea reaprinde vreodată. Orchestrele, formaţiile corale, colectivele teatrale au devenit cele mai periculoase focare de
infecţie!!! Civilizaţia? Nicio problemă: va supravieţui prin
manelişti! Pentru aceştia nu s-au instituit, nu s-au găsit
(?!) restricţii şi nici mijloace să-i oprească.

1
Bernard Shaw, Despre muzică şi muzicieni, 1969,
Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, p. 79.
2
Apud Guy Bernard, L’art de la musique, 1961, SEGHERS, Paris, p. 277.
3
Bernard Shaw, op. cit., p. 80.
4
Romain Rolland, Beethoven – Marile epoci creatoare –
Simfonia a IX-a, p. 73.
5
Edwin Fischer, Sonatele pentru pian de Beethoven,
1966, Ed. Muzicală a Uniunii Compozitorilor, Bucureşti, p. 11.
6
Romain Rolland, op. cit., p. 64.
7
Spengler, Oswald, 1996, Declinul Occidentului / Untergang des Abendlandes, Craiova, Ed. Beladi, p. 57.
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Rodica Lăzărescu

MIHAIL SADOVEANU – 140

ÎN TINDA AMINTIRII

– Caut în scrierile Domniei Voastre elemente autobiografice. Puţinele găsite, fixate în copilărie, ne descoperă „un bunduc gras, rotund ca o minge”, cu „ochişori
de gânsac” şi „un cap mare, cu puf balan, care circula
pe picioare iuţi numai la patru palme de pământ”,
trăindu-şi, vorba ceea, copilăria copilului universal…
– „Mulţămesc Domnului Dumnezeu că am avut copilărie.”
– Din acei ani de început, care ar fi cea mai veche
amintire?
– „Cea mai veche amintire a mea se leagă de soarele de primăvară. […] probabil prin 1892.”
– Să adăugăm şi amintirile, la fel de parcimonioase,
legate de mama Profira, de tata, de „bunicuţa” şi… cam
atât dacă ar fi să facem un inventar al notelor autobiografice din prozele Domniei Voastre!
– „Desigur, în foarte multe din nuvelele mele e vorba
şi de simţăminte şi amintiri proprii, mai ales de amintiri
din epoca îndepărtată a copilăriei. Aceasta însă nu e
autobiografie, e cu totul altceva. Am fost şi eu copil, am
fost nebunatic, am alergat spre viaţă. Dar, în afară de
momentele pe care le-am fixat în psihologia mea de
copil, nu am fost ispitit să mă autobiografiez niciodată
după ce am ieşit în larg.”
– N-aţi simţit această tentaţie nici când era la modă
vorba „viaţa mea e un roman”?
– „Eu nu m-am autobiografiat niciodată, n-am crezut
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că sunt un personaj de roman. În romanul meu Oameni
din lună, există însă un personaj, un profesor, Eudoxiu
Bărbat, a cărui atitudine în faţa vieţii mie, personal, îmi
place. Eudoxiu acesta are o structură sufletească deosebită de cea a semenilor săi, e un om care priveşte
altfel viaţa.”
– Aveţi şi o explicaţie a acestei opţiuni?
– „Eu am urmat însăşi evoluţia umanităţii. Astăzi sunt
un om de şaizeci de ani, nu mai pot fi deci ceea ce eram
în urmă cu treizeci-patruzeci de ani. Tocmai de aceea
cred că instinctiv, nu m-am reprezentat în niciunul din
eroii mei.”
– Să înţeleg că nu aţi fost ispitit nici să transpuneţi
în romane chipurile unor oameni cunoscuţi, să „fotografiaţi” realitatea?
– „Nu. Niciodată. Observ, dar nu copiez viaţa.”
– Puteţi dezvolta?
– „În literatură nu se poate fotografia. Pentru fotografierea oamenilor e nevoie de gazetari sau de critici,
a căror misiune este să explice anumite personagii.
Adevăratul scriitor creează altfel. Omul luat din viaţă,
din viaţa reală, cu gândul de a-l reprezenta în chip
exact, e un strein pentru scriitor, un om care-şi alimentează existenţa după legile lui. Scriitorul trebuie să facă
însă altceva. Întocmai ca şi pictorul, el nu trebuie să prezinte aspectele exterioare ale anumitor personagii, ci,
în primul rând, semnificaţiile lor interioare. Eu […] mi-am
creat o lume a mea, o lume proprie, fără a fi servit de
personagiile fixate în registrele stării civile.”
– Cu alte cuvinte, refuzaţi orice raportare a operei literare la realitate?
– „Există în orice creaţie urma unor încheieturi ale
realităţii, dar atât. Restul e invenţie, fantezie, prelucrare.
Se pot folosi diferite puncte de plecare: o idee, un tip, o
convorbire, în jurul cărora creatorul poate construi.”
– Şi atunci, din ce creşte romanul?
– „Din ceea ce asimilez, prin prefaceri interioare care
n-au formulă, materialul iese la iveală, după ani şi ani,
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Într-un mieriu amurg de toamnă, în foşnetul arămiu
al frunzelor şi-n pocnetul castanelor, sub un cer de-un
albastru adânc, brăzdat ici-colo de plutirea ireală a funigeilor, l-am poftit în tinda amintirii pe bădia Mihail Sadoveanu la un taifas de taină… Imaginaţi-vă lungi
momente de tăcere, când ochii bădiei se scufundau în
aburul depărărilor, dincolo de spaţiu şi de timp, întrerupte din când în când de glasul molcom, cu dulci inflexiuni de vorbă moldavă, plutind fără ţintă prin aer
asemeni firelor mătăsoase de funigei…
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în construcţii care nu amintesc originea lui prin caractere particulare. Romanul, mai ales, îşi are viaţa lui specială şi argumentaţia necesară. Scriitorul este dator să
adune elemente de adevăr. De utilizat, le utilizează cum
ştie şi cum poate. Eu nu urmăresc niciodată stările generale, fiindcă acesta este rostul sociologiei. Urmăresc
acele elemente de adevăr fără care o carte este hibridă,
fără căldură şi fără rădăcini în realitate. Se face o astfel
de literatură astăzi, neglijându-se satisfacţia pe care o
datorezi cititorului. O carte care nu-ţi procură bucurii
imediate, cu facultatea de a se repeta în viitor la ocazii
de evocare a vieţii şi eroilor, nu poate răspunde ţelului
pentru care este scrisă.”
– Vrând, nevrând, romanele istorice se raportează
totuşi la o realitate mai mult sau mai puţin cunoscută
asupra căreia e absolut necesară o documentare.
– „Mă întrebi care e procedeul meu în găsirea izvoarelor istorice şi utilizarea lor? Ele provin mai întâi din
frecventarea muzeelor, din lecturile cărţilor călătorilor
străini pe la noi – şi mai e apoi istoria vie, transmisă de
generaţii întregi şi stratificată în adâncuri. […] În privinţa
romanului Hanu Ancuţei, […], şi în ceea ce priveşte evocarea vieţii din epoca de pe la 1850, când au loc evenimentele de acolo, am izvoare fie din amintiri, de pildă
din cele ale tatălui meu, cu care am stat de vorbă, sau
aduceri aminte personale. // […] În ce priveşte romanele
vechi, Fraţii Jderi, plasat în secolul al XV-lea, şi Zodia
Cancerului, plasat în secolul al XVII-lea, m-am folosit
de cronici, legendele poporului, limba poporului şi de
amintiri personale. Dar izvorul cel adevărat e tot poporul
nostru, care nu s-a schimbat decât foarte puţin şi e tot
cel antic – adică sufletul lui a rămas acelaşi în decursul
veacurilor. Izvoarele naturale au fost aşadar poporul şi
cronicarii; în ceea ce priveşte limba vorbită, Niculae
Costin şi Miron Costin, unii de la care am învăţat mai
mult; mai puţin Dimitrie Cantemir, care e cel mai îndepărtat de limba populară, pe câtă vreme Neculce, care
e şi cel mai talentat, e cel mai apropiat de limba vorbită,
pe care o şi reproduce în scrierile sale.
Aşadar, mai întâi printr-o inducţie, pentru ca apoi să
intervină aportul personal pentru crearea limbii şi a atmosferei de epocă.
Ştii izvorul Divanului persian, unde am reluat o poveste populară tipărită? Ei bine, pentru a da cărţii un
sfârşit în care să triumfeze elementele de adevăr şi de
bine, am ales povestea filozofului ce se duce să cunoască o curtezană.
Ştii de unde m-am inspirat? Din literatura Talmudului, adică dintr-o naraţiune de acolo, povestită mie de
cineva care ştie citi ebraica, întrucât am mulţi prieteni
evrei. Aşadar, pentru a marca semnificaţia spirituală şi
morală a cărţii, am ales povestea aceasta aşa de frumoasă în esenţa ei – ca o concluzie.”
– În afară de „o idee, un tip, o convorbire, în jurul cărora creatorul poate construi”, ce-i mai trebuie scriitorului spre a-şi ridica creaţia, unde trebuie căutat „aportul
personal” de care vorbiţi?
– „Arta e esenţial de conţinut şi expresie. Desigur,
nu orice fapt divers poate deveni subiect pentru scriitor.
Semnificaţia şi sentimentul ordonează materialul. EleSAECULUM 7-8/2020
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mentele vii ale vieţii se ordonează din nou, creând o
lume aparte, sub o lumină specială şi c-o argumentaţie
personală. Unde ochiul obişnuit nu vede decât întâmplări banale, artistul poate descoperi raporturi noi, până
la supranatural. La aceste raporturi noi, la unghiul sub
care sunt văzute faptele, se adaugă instrumentul de exprimare. Aceste daruri alcătuiesc talentul poetului.”
– Şi în lipsa lui?
– „O literatură ca să existe, trebuie să aibă la bază
talentul, indiferent de crezuri sau mode literare. Pentru
mine, nu există literatură nouă, ci literatură scrisă cu talent, care, oricât ar fi de bizară, ţinând seama de nevoile
şi resorturile complicate ale sufletului, îşi găseşte justificare, şi literatură scrisă pentru epatarea mulţimii, literatură care, nefiind opera talentului, nu-i literatură.”
– Deci putem vorbi de talent ca despre condiţia sine
qua non a creaţiei?
– „Fireşte, întâi cer scriitorului talent şi orice talent
are felul lui de a se exprima, de a crea şi lucra. În procesul acesta eu nu am a mă amesteca, am însă a-i cere
socoteală pe urmă şi a aprecia creaţia lui din punctul
meu de vedere.”
– Vorbiţi de talent. Dar inteligenţa?
– „Inteligenţa pentru artist e un lucru secundar. Inteligenţa valorifică, fără îndoială, însă am cunoscut şi cunoaştem artişti de inteligenţă mediocră. Artistul are
nevoie de atâta inteligenţă cât îi trebuie ca să-şi valorifice talentul. Dacă are prea multă, e ameninţat să devină critic, ca un vin care, la un moment dat, se
transformă în oţet. (Comparaţia e a lui Balzac).”
– Înţeleg că scrierea romanului presupune (şi) o serioasă perioadă de acumulări (sufleteşti), o anume experienţă de viaţă. Putem vorbi de o vârstă biologică
optimă scrierii romanului?
– „Un roman, evident, se poate scrie la toate vârstele
şi îndată ce ai voinţă şi uşurinţă la scris. Romanul adevărat însă cere împlinirea mai multor condiţii de care
sunt legate şi frumuseţea artistică, şi viaţa, şi trăinicia
romanului. În afară de talent şi o structură socială proprie, care să-i facă apariţia cu putinţă, romanul cere şi
o însemnată cantitate de rezerve sufleteşti din partea
scriitorului. Valoarea operei este în strânsă legătură, e
în raport direct chiar cu acumularea de valori spirituale
şi etice, acumulare care nu-i cu putinţă fără multe generaţii de cultură.”
– Pare un fel de… iniţiere acest proces de acumulări, ce presupune un soi de ritual. Cum a decurs
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această pregătire în cazul dvs.?
– „Iniţierea mea s-a făcut prin poezie şi instinct […];
taina ce m-a pătruns e mai tare decât viaţa, pentru că
vine de la cei morţi, şi – în lumea aceasta – morţii poruncesc celor vii. // Ştiu, este şi-o formă admirativă a tot
ce-i pitoresc şi artistic la băştinaşi. Întrucât în acest domeniu nu sunt în joc interese – acestei atitudini i se
poate spune patriotism. Îndată însă ce apar, alăturarea
de manifestările frumosului, problemele grave până la
tragic ale vieţii materiale, fiul nu mai cunoaşte pe tatăl
său şi pe maica sa. // Aceasta e o altă înţelegere, geamănă cu cealaltă, care m-a îndemnat şi mai mult să justific şi să argumentez neîncetat pe eroul meu de
predilecţie, ţăranul român.”
– Sintetizând, îi puteţi răspunde nedumeririi lui Ibrăileanu – „Nu înţeleg de unde le mai scoate…”?
– „Le scoteam dintr-un rezervoriu umplut cu nemiluita în ani şi ani, în toată copilăria acum atât de depărtată, în perioada secundară a pământului.”
– Ne-am întors la anii mai de început, de care, probabil, se leagă şi amintirea primelor încercări literare.
Topîrceanu se fălea cu o poezie patriotică („Săriţi cu
toţii, fraţi români, / Să dăm năvală în păgâni!”), Domnia
Voastră ce ne puteţi recita din „producţia” acelor vremuri?
– „Mai bine ştiuca îndată, / Decât Cosânzeana la
anul, ori niciodată!” „Această mediocră manifestare literară a fost urmată de altele, de aceeaşi calitate.”
– Dezamăgitor pentru cel care va trăi ca nimeni altul
poezia priveliştilor înconjurătoare!
– „Poezia de care eram înconjurat, pe care o respiram în orice clipă, încă nu se vădea, ci se stratifica
încet-încet în fiinţa mea cu seminţele ei, aşteptându-şi
timpul.”
– Reţin totuşi că această „manifestare literară”, cum
îi ziceţi, are ca subiect/temă o întâmplare legată de
fapte pescăreşti! Spuneţi-mi, rogu-vă, ce a fost mai
întâi: vânatul sau literatura?
– „Căutând a stabili în trecut raportul dintre pasiunea
mea cinegetică şi primele manifestări literare, găsesc
că întâi a fost vânatul şi că pe urmă a venit literatura. E
foarte probabil că prima pasiune mi-a luminat înţelegerea şi a chemat pe cealaltă.”
– Cum asta?
– „Expediţiile mele vânătoreşti provocaseră în parte
(eu bănuiesc că provocaseră în total) această atitudine
nouă de uimire în faţa fenomenelor vieţii, de atenţie faţă
de ceea ce e o minune necontenit schimbătoare”.
– Ziceţi „o minune necontenit schimbătoare”, iar eu
care credeam că natura e veşnic aceeaşi, găsind aici o
justificare a amplelor descrieri din romanele istorice, de
pildă!
– „Se înşală cine crede că o privelişte e aceeaşi văzută în aceleaşi condiţiuni; că răsăriturile, amiezile şi
amurgurile se repetă; că clipele curg monoton. Cine e
atent vede şi aude pururi altceva…”

Aici se aşternu una dintre lungile tăceri, pe care
n-am îndrăznit să o curm prea repede, fiindu-mi limpede
că în clipele acelea bădia Mihai lua „parte la viaţa tai110

nică a stâncii, arborelui, smeurei şi ferigii”.

– Maestre, în fond şi la urma urmei, ce este sau
ce-ar trebui să fie romanul?
– „Am convingerea că romanul, în ultimă analiză,
trebuie să fie ce era basmul mamei ori al bunicii în copilăria noastră. Preocupările de ordin sociologic, istoric,
politic, în orice caz, să nu fie manifeste, ci să fie rezultat
firesc al împrejurărilor vieţii. Astfel că să nu avem sociologie, arheologie, istorie romanţată, ci să avem o istorisire simplă şi curată a împrejurărilor vieţii – aşa cum,
de altfel, a fost în toate timpurile. // Natural, nu vreau să
fac din asta o dogmă; mai mult mă explic pe mine însumi.”
– Şi literatura în general?
– Literatura „trebuie să fie oglinda sufletului unui
popor, fără nicio altă preocupare. Literatura noastră, oricât de ispititoare ar fi problemele altei literaturi, trebuie
să-şi păstreze caracterul ei etnic, care s-o individualizeze în ansamblul literaturii universale.”
– Acestea fiind zise, dacă ar fi să trageţi linie şi să
purcedeţi la o evaluare a cărţilor Domniei Voastre, cum
ar arăta „clasamentul”?
– „Aici pot să-ţi răspund foarte simplu. Aprecierile
mele asupra cărţilor scrise de mine sunt aproape inexistente. N-am o judecată definită a acestor cărţi, nu le
apreciez în chip deosebit. O carte mă înfierbântă şi mă
stăpâneşte numai până o scriu. // În timpul acesta, simt
o adevărată nevoie fiziologică de a-mi aşterne gândurile
pe hârtie. // După tipărire, totul se linişteşte, mă detaşez
cu totul de cartea apărută şi aproape că nu mă mai interesează.”
– De-ar fi totuşi să schimbaţi ceva, să rescrieţi…
– „Sunt foarte puţine cărţile care m-ar ispiti să le
scriu din nou […] Ele nu mai sunt însă ale mele, au intrat în patrimoniul literaturii, nu-mi mai aparţin şi, de altfel, nici nu pot fi schimbate”.
– …să desfiinţaţi…
– „Sunt în trecutul meu literar lucruri pe care eu însumi aş fi dispus să le desfiinţez. Dar nu se mai poate;
trebuie să port această ghiulea a păcatelor tinereţii.”
Îmi vine să replic: dar mai ales ale senectuţii… Ghicindu-mi parcă gândul, îi aud glasul tărăgănat întors din
cine ştie ce depărtări:

– „Toate cărţile mele au izvorât însă dintr-un suflet
emoţionat şi sincer, aşa încât, privite din acest punct de
vedere, ele şi-au avut la timpul lor valoarea respectivă
în raport cu omul. Am spus că altul am fost la treizecipatruzeci de ani şi că altul sunt acum. O carte pe care
am scris-o la douăzeci de ani, acum, dacă aş relua subiectul, aş scrie-o poate cu totul altfel. Alta fiind acum
înţelegerea artistului în faţa vieţii, alta experienţa, alta
intensitatea şi rezonanţa fiecărui subiect, este foarte firesc ca astăzi să privesc unele lucruri din tinereţe cu un
ochi oarecare nemulţumit.”
Înspre apus soarele ca un gălbenuş se prăvălea
spre linia orizontului, scufundându-se într-un caier de
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nori. Se auzea ca din alt tărâm un cântat de cucoş. Un
foşnet se încreţi prin aer, clătinând firele de funigei, apoi
se încurcă în crengile pomilor din faţa cerdacului. Pe
cer se văzu clipocind făclioara unei stele. Bădia Mihai,
cu totul absent, se scutură imperceptibil ca străbătut de
un fior, rostind parcă numai pentru sine sau poate ca în
faţa unui judecător suprem:

– „…Am trecut de la impulsivitatea copilăriei la reflexia omului matur şi am ajuns la o anumită înţelepciune
în faţa vieţii. Este o atitudine de înţelegere şi îngăduinţă,
cu desăvârşire ostilă violenţei şi intoleranţei. Aş putea
spune că în această evoluţie am rezumat umanitatea în
dezvoltarea, în progresul ei.”

N-am cutezat a tulbura clipa aceasta de împăcare
cu sine şi cu lumea. M-am ridicat tiptil, lăsându-l pe

Iordan Datcu
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bădia Mihail Sadoveanu în tinda amintirii învăluit în tăcerea-i fabuloasă…

Au fost folosite citate din Mihail Sadoveanu: „La noi la Viişoara”, în „Opere”, vol. 3, ESPLA, 1955; „Anii de ucenicie”, în
„Opere”, vol. 16, ESPLA, 1959; „Cele mai vechi amintiri”, în
„Opere”, vol. 12, ESPLA, 1958, precum şi din interviurile: Vasile Netea, Vremea, anul XIV, nr. 677, 6 dec. 1942, p. 5; Mihail
Şerban, Adevărul, anul L, nr. 16203, 18 nov., 1936, p. 3; Ion
Biberi, Lumea de mâine, 1946; Camil Baltazar, Universul literar, anul LIV, nr. 13, 15 apr. 1945, pp. 8-10; M. Sevastos, Adevărul literar şi artistic, anul XI, nr. 623, 13 nov. 1932, p. 1;
Constantin Pelmuş, Adevărul literar şi artistic, anul IX, nr. 468,
24 nov. 1929, p. 1; Valer Donea, Adevărul literar şi artistic,
anul XV, nr. 804, 3 mai 1936, p. 5, interviuri preluate din Romanul românesc în interviuri. O istorie autobiografică. Antologie, text îngrijit, sinteze bibliografice şi indici de Aurel Sasu
şi Mariana Vartic, vol. III (R-S) partea I, pp. 251-302.

RECEPTAREA CRITICĂ
A EDIȚIEI MIHAIL SADOVEANU,
„OPERE” (I-VIII, 1981-1987)
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Prima întâmpinare a ediției Mihail Sadoveanu,
Opere, ediție critică de Cornel Simionescu, note și comentarii de Cornel Simionescu și Fănuș Băileșteanu,
studiu introductiv de Constantin Ciopraga, a fost dezbaterea organizată de revista „Manuscriptum” (1982,
nr. 4, pp. 177-185), la care au participat Șerban Cioculescu, Al. Piru, Pompiliu Marcea și Niculae Gheran.
După textele acestora se dă comentariul lui Paul Cornea, care înțelegem că n-a participat la dezbatere, intitulat Singurătatea editorului de cursă lungă. Șerban
Cioculescu, în deschiderea dezbaterii, consideră că
Editura Minerva dă „un excelent început” cu volumul
întâi și subliniază că ediția este concepută cronologic.
Referindu-se la câteva scrieri din începuturile lui Sadoveanu și la indicii care încheie primul volum al ediției,
Cioculescu conchide: „Zorii creației sadoveniene primesc astfel proiecția unui amplu examen critic, de bun
augur pentru începutul acestei mult așteptate ediții”. Criticul salută apariția primului volum și în articolul Un remarcabil act editorial din „Scânteia” (14 ianuarie 1982).
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Al. Piru spune că ceea ce editorii au dat sub titlul Începuturi ar fi trebuit să se dea într-o addenda, cu corp mic,
că variantele la Povestiri „sunt superflue, deoarece autorul și-a controlat singur ultimul text dorit de el, iar notele de istorie literară, întocmite de Fănuș Băileșteanu,
cam lungesc vorba. Ideea de a cita toți criticii care s-au
pronunțat despre Povestiri e, desigur, un lux.” După alte
reproșuri, între altele exagerarea meritelor Tragediilor
Galatei, Al. Piru se referă și la indici, pe care îi consideră
inutili. Pompiliu Marcea semnalează critic că segmentul
Începuturi (1897-1904) trebuia să fie dat înaintea volumului Povestiri (1904), că anunțul editorilor că ediția de
opere în 25 de volume este o eroare de calcul, părerea
criticului fiind că dacă editorii vor însoți și celelalte volume cu un aparat critic la nivelul volumului întâi, ediția
ar trebui să aibă un număr de volume dublu și să fie încheiată prin 2050. Stăruind asupra bogăției aparatului
critic din cel dintâi volum, Marcea spune că „trebuie făcută, așadar, o selecție obligatorie”. „Să păstrăm, deci,
adaugă el, măsura și să ne gândim și la ceea ce ur111

mează.” Cât privește comentariile editorului, constată
dădăceli, naivități, relaționări bizare, stângăcii ale comentariului. Stabilirea textului este „extrem de
conștiincios făcută”. Concluzia criticului: „Conchidem că
s-a depus, pentru editarea tomului I din Opere o muncă
enormă, dublată de o conștiinciozitate în afara discuției.
Lipsesc criteriile mai riguroase, capacitatea de
renunțare la un număr de fișe, curajul selecției. Culpa
principală este a excesului. Nu e cea mai gravă, desigur, pentru un editor. Cu timpul, se elimină singură.
Important este ca acest timp să fie cât mai scurt.” Pompiliu Marcea a revenit asupra primului tom în articolul
cu două părți, Sadoveanu într-o nouă etapă exegetică,
în „Scânteia” (nr. 3, 15 ianuarie și nr. 4, 22 ianuarie
1982), aici propunând ca lui C. Simionescu și lui
F. Băileșteanu „să li se adauge încă 3-4, care să intre
imediat «în foc»”. Revine asupra abuzului de ample citate din cei care au scris despre începuturile lui Sadoveanu; lipsa unui „criteriu riguros în selectarea
exegezei, lucrurile par mai degrabă aleatorii”. Încheie
cu obligația editorilor de a tipări toate volumele
anunțate: „Să nu ne mulțumim cu ridicarea temeliilor
unui edificiu, ci să-i ridicăm și cupola, spre a ne instala
confortabil și liniștiți, cu conștiința datoriei împlinite, înlăuntrul lui.”
Paul Cornea, după ce face o apreciere concisă asupra valorii operei sadoveniene și asupra încercărilor de
restituire a ei într-o „versiune definitivă”, îl laudă pe cel
care și-a asumat acest angajament: „Cornel Simionescu, vechi redactor și editor cu îndelungată
experiență, căruia trebuie să-i acordăm [credit] că știe
nu numai ce trebuie făcut, dar și cum se poate face”.
Primul volum al seriei este un etalon, o reușită: „Stabilirea textului – operație de migală și răspundere, fundamentul oricărei ediții critice – e realizată cu înalt
profesionalism pe baza confruntării scrupuloase a variantei princeps cu variantele ulterioare. Notele și comentariile istorico-literare, datorate tânărului și
înzestratului Fănuș Băileșteanu, aduc o bogată
informație despre geneza fiecărei scrieri, ecoul ei în
epocă și receptarea de către posteritate”. Apreciind însă
primul volum al ediției ca „un preambul al unei vaste întreprinderi”, semnalează o serie de exagerări în capitolul de note și comentarii, un „exces de zel”, o
„supraîncărcare, printr-o luxurianţă a comentariului și
aparatului critic, printr-o tendință de exagerare a
proporțiilor”. S-ar cuveni o densificare, o concentrare a
aparatului. De asemenea, crede că cei 19 indici „nu se
justifică prin eventualul folos adus cititorului”. Repertorierea termenilor fără contextele în care apar este o
operațiune nefolositoare. Surplusurile din capitolul comentariilor trebuie privite și în perspectiva volumelor ulterioare, care vor conține scrieri de largă audiență ale
lui Sadoveanu. Referindu-se la termenul de încheiere
a ediției, a celor 25 de volume, criticul se-ntreabă dacă
nu se poate face ceva pentru apropierea finalului.
Aceasta s-ar putea operând o redimensionare a materialului aflat încă pe masa de lucru și îmbogățirea echipei care alcătuiește ediția: „îmi vine să cred că cea mai
eficientă soluție de a grăbi lucrurile, menținând însă
ștacheta la nivelul foarte onorabil deja atins, ar consti112

tui-o organizarea unei echipe în jurul său și sub conducerea sa, cu ajutorul căreia să fie posibilă atacarea concomitentă pe două, trei fronturi”. Își dă seama că „un
anume individualism neo-romantic” nu va conduce la alcătuirea echipei propuse: „Încât sunt toate șansele ca
editorul să-și continue solitar lunga și obositoarea sa
cursă către sorocul deocamdată tivit cu cețuri și aflat
parcă la o neverosimilă distanță. Cu atât mai mult, el va
avea nevoie de încurajare, simpatie și sprijin. Sper că
nu-i vor lipsi.” Sunt întrebări la care noi vom răspunde
mai încolo.
Mircea Anghelescu, în recenziile publicate în revista
sibiană „Transilvania”, „Începuturile” lui Sadoveanu,
1982, nr. 1; Începuturile lui Sadoveanu (II), 1982, nr. 2;
Glose stilistice la Sadoveanu, 1986, nr. 8; Țăranul și soldatul în proza începuturilor lui Sadoveanu, 1987, nr. 4;
„Mariana Vidrașcu”, 1987, nr. 7, laudă ediția, care „promite să fie marea ediție” Sadoveanu și pe principalul ei
realizator, care „a pregătit cu minuția și cu știința consumată a celui care și-a nins tâmplele și și-a sărat sufletul în chiar munca de redactor la, cum se chema,
redacția de valorificare a moștenirii literare”. Acesta este
și autorul unui bogat curriculum vitae, care conține și
germenii substanțiali ai unui portret caracterologic.
Observațiile critice ale recenzentului sunt minime, ele
reducându-se la unele semnalări privind unele greșeli
din domeniul biografiei scriitorului și la absența unor termeni, ca justiție, din bogatul indice. Accent principal
pune însă recenzentul pe sublinierea temelor care fac
obiectul primelor volume ale ediției, pe mărcile stilistice
ale acestora, pe atenția scriitorului la esențe:
„Esențialitatea literaturii sale, sub raport artistic și în primul rând stilistic, este ceea ce izbește chiar în textele,
imperfecte, ale «începuturilor»”. Pe baza examinării tuturor reeditărilor unei opere, se desprinde travaliul prozatorului, care „aplică textului un proces firesc de
rafinare artistică, în cadrul căruia va apărea tendința de
particularizare a expresiei, de moldovenizare și autohtonizare a ei la nivel fonetic și la nivel lexical”. Recenzând, sub titlul Țăranul și soldatul în proza începuturilor
lui Sadoveanu, volumul al treilea al ediției, care conține
scrieri precum Povestiri din război și Amintirile căprarului Gheorghiță, Mircea Anghelescu nu subscrie la opinia
unora care „au văzut în aceste cărți în primul rând imaginea soldatului, fața umană, uneori hazlie, cel mai adesea dureroasă, a vieții în uniformă”, ci se raliază lui
Ov. Densusianu, care a scris că în Povestiri din război
„este vorba tot de țăranii noștri din Moldova”. „Deliberat
sau nu, scrie M. Anghelescu, Sadoveanu își continuă
marea epopee a țăranului român, în care timpul petrecut în uniformă, cu toate durerile și neajunsurile implicate, cu toate momentele dramatice și înălțătoare pe
care le presupune, este numai un episod.”
Z. Ornea a scris sistematic, în „România literară”,
despre evoluția ediției Sadoveanu în 1904, 1985, nr. 52,
Fenomenul Sadoveanu, 1987, nr. 5, Sadoveanu în
1906-1907, 1988, nr. 21; Sadoveanu în 1908, 1991,
nr. 41; Ediția critică M. Sadoveanu, 1996, nr. 43, nota
generală a recenziilor sale fiind elogiul ediției și alcătuitorilor, cu deosebire al lui Cornel Simionescu: „În toate
alcătuirile ei, ediția lui Cornel Simionescu impune prin
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seriozitate, informație copleșitoare, acribie filologică și
surprinderea detaliului semnificativ. Totul dovedește
deci monumentalitate, forță și știință de carte”. Aceeași
laudă și pentru modul cum au orânduit editorii variantele, care „sunt așezate, cu siglele de rigoare, toate la
locul lor, inclusiv cele din ediții de masă, unde se crede
că intervențiile au fost ale scriitorului. Iar lectura atentă
a acestui corpus de variante impresionează efectiv prin
cantitatea imensă de travaliu consumat, pentru că a
presupus colaționarea, migăloasă, cu toate edițiile anterioare. Aceeași impresie de seriozitate și rigoare impune și secțiunea de comentarii, unde Cornel
Simionescu e ajutat, foarte bine, de Fănuș Băileșteanu”.
Remarcată este, totodată, schița biografică, existentă
în fiecare volum, și ea contribuție a lui Cornel Simionescu. Fiecare recenzie acordă spațiul cel mai mare comentării scrierilor sadoveniene și receptării lor la
apariție și mulți ani după aceea. Unele însemnări ale lui
Z. Ornea privesc ritmicitatea apariției volumelor și
intenția, la un moment dat, a principalului editor de a
sista apariția ediției. Asupra acestei din urmă chestiuni
vom reveni mai încolo.
Un alt comentator al ediției, care a scris despre ea
în anii 1986, 1987 și 1988, incluzându-și apoi textele în
volumul său, Lectura prozei (1991, pp. 26-47), a fost Ion
Vlad. Scriind mai întâi despre primele două volume,
apreciază că este vorba de „o veritabilă ediție”, că „întreprinderea [este] anevoioasă și până acum îndeplinită
în mod exemplar de Cornel Simionescu și colaboratorul
său”. Remarcă, de asemenea, schițele biografice și notele explicative asupra ediției, comentariile fiind „remarcabile ca bogăție de informații, acribie și lecțiune exactă
a versiunilor și variantelor”. Volumele cel dintâi și cel de
al doilea îl determină să afirme că ediția „se anunță ca
un proiect aflat sub semnul rigorii și al unei serioase
judecăți istorico-literare”. Multe pagini din considerațiile
criticului sunt bogate în observații privind lumea operei
sadoveniene, motivele povestirii, profilul naratorului/naratorilor, „muzica indicibilă” a operei, schemele narative,
evocarea romantică a trecutului, autenticitatea discursului narativ, invariantul narativ. Examinând în 1988, volumele IV și V, scria că „avem privilegiul descoperirilor
și al refacerii destinului unei mari opere. E un fapt important și un act de cultură”.
Un lingvist, Gavril Istrate, în articolul Sadoveanu
într-o ediție nouă, din „Cronica” (1982, nr. 15), crede că
indicii de la volumul întâi se rezumă la volumul Povestiri,
nu și la opera de început. Crede și el, ca și Paul Cornea,
că s-ar cuveni să se apeleze „la câțiva colaboratori tineri, îndrăgostiți de opera lui Sadoveanu, cu ajutorul cărora s-ar putea lucra, concomitent, la mai multe
volume”. Într-un alt articol, Sadoveanu în ediție critică,
apărut în ziarul ieșean „Opinia” (10 ianuarie 1992), când
apăruseră șase volume din ediția Cornel Simionescu,
semnatarul laudă corectitudinea îngrijirii textului: „Ediția
lui Cornel Simionescu are un merit care mi se pare fundamental. Textele reproduse n-au suferit nici o omisiune, nici o amputare și ele nu sunt umbrite nici de
greșelile de tipar, atât de numeroase în alte ediții. În ultimul volum (al VI-lea!), în care sunt incluse cărțile O istorie de demult, Duduia Margareta și Oameni și locuri,
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n-am descoperit nici măcar o singură greșeală de imprimare.” Semnatarul a scris și alte recenzii, pe care nu
le-am descoperit.
Paul Cornea spera că editorul se va bucura de încurajare, simpatie și sprijin. Nu s-a înșelat: în afară de
aceia pe care i-am amintit până acum, adică Șerban
Cioculescu, Al. Piru, Pompiliu Marcea, Niculae Gheran,
Z. Ornea, Mircea Anghelescu și Ion Vlad, au apărut și
alte articole, care au meritul de a fi atras atenția asupra
ediției. Gheorghe Suciu, în articolul Împărăția Sadoveanu, din „Luceafărul” (1981, nr. 49), exultă: „La o
operă grandioasă – un plan de editare grandios!” Vasile
Fanache, în Sadoveanu – opera omnia, din „Steaua”
(1982, nr. 2), laudă sistemul de indici, sperând că în volumele următoare vor fi adăugate un indice tematic și
unul terminologic. Nu este de acord cu schița biografică,
pentru că ea „fragmentează viața scriitorului în douăzeci
și cinci de părți (conform volumelor prevăzute)”. Urmând modul în care este fragmentată viața scriitorului,
și studiul introductiv al lui Constantin Ciopraga ar fi trebuit redus la începuturile scriitorului. Liviu Grăsoiu, în
recenzia Mihail Sadoveanu: Opere I, (Începuturi
1891-1904) Povestiri, critică indiferența posesorilor de
rubrici permanente față de ediție, pe care o explică prin
lipsa curajului de a se angaja la un demers ce presupune „o muncă uriașă, o devoțiune ieșită din comun, un
profesionalism dus la superlativ și o detașare totală de
ceea ce înseamnă spectacolul cotidian al gloriei literare”. Totuși, adăugăm noi, trei cronicari literari, Mircea
Anghelescu, Z. Ornea și Ion Vlad nu pot fi acuzați de
indiferență. Dar aceasta se va vedea după articolul lui
Liviu Grăsoiu. Valeriu Râpeanu, în articolul O nouă
ediție Sadoveanu, din „Flacăra” (nr. 11, 14 martie 1986),
laudă fără rezerve ediția alcătuită de cei doi: „Cea începută acum de confrații Cornel Simionescu și Fănuș
Băileșteanu este o adevărată ediție critică. Impresionează înainte de toate prin onestitatea alcătuirii ei. Autorii folosesc toate sursele bogatei bibliografii
sadoveniene în mod selectiv, deși ar fi de dorit ca un
spirit critic mai accentuat să se facă simțit atunci când
se expun opiniile celor care au scris despre opera lui
Sadoveanu. Avem acum pentru prima dată imaginea alcătuirii operei lui Sadoveanu în timp și în spațiu, a receptării ei, și prin această ediție începem să-l
cunoaștem cu adevărat pe autorul Baltagului.” Sultana
Craia, în articolul „Opera omnia”, din „Contemporanul”
(1986, nr, 37), apreciază, în anul când apăruse volumul
al doilea al ediției, că aceasta „reprezintă un adevărat
eveniment, nu numai pentru că Sadoveanu se bucură
de o nedisimulată audiență, fiind o creație cu
«rezonanță universală», ci și pentru că este vorba despre o întreprindere editorială de o extremă dificultate”.
Teodor Vârgolici publică articolul, semnificativ prin titlul
său, Un fapt de cultură de însemnătate națională, în
„Viața Românească” (1987, nr. 4), același critic revenind, peste câțiva ani, cu alt articol, Sadoveniana, în
„Adevărul literar și artistic” (1998, nr. 7), când ediția
ajunsese la al optulea volum. Cronicarul scrie că sunt
„aplicate ireproșabil” criteriile elaborării unei ediții critice
și își exprimă convingerea că ediția prezintă toate
garanțiile că editorii ne vor oferi „ediția critică de
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excepție pe care o merită opera marelui nostru prozator”. N-avea de unde să știe că după volumul pe care îl
recenza ediția va fi sistată definitiv. Mircea Popa, în articolul Sadoveanu în ediție critică, din „Steaua” (1987,
nr. 6), laudă cele două volume apărute ale ediției, care
„trebuie salutată cu imensă căldură și tratată cu tot respectul cuvenit”, cele două volume dând „mari speranțe
și încredere în munca de viitor”. „Criticul și istoricul literar – scrie autorul articolului – se poate declara de asemenea pe deplin satisfăcut, atunci când urmărește
notele și comentariile istorico-literare ale volumelor,
schițele biografice sau numeroșii indici de locuri, persoane și personaje ale creației sadoveniene, pe baza
cărora se pot redacta diferite studii de specialitate, în
esență ediția anunțându-se de pe acum de foarte bună
calitate.”
Toți cei care au lăudat ediția au pus accent pe caracterul ei științific, pe bogatul aparat critic care o
însoțește, totul conducând la ideea că ea se adresează
specialiștilor. O schimbare de paradigmă aduce articolul
Nicolae Manolescu despre... Sadoveanu în prima ediție
critică, din „Tribuna României” (nr. 318, 15 iunie 1986,
p. 12), în care scrie că ediția se adresează, totodată, și
cititorului obișnuit: „Trebuie să spun totuși că o ediție
critică nu e numai o treabă pentru specialiști. Câștigul
valabil pentru toți cititorii îl reprezintă garanția de corectitudine a textului. Nicio ediție nu poate pretinde să ofere
această garanție înainte de a exista o cercetare critică
a manuscriselor și a textelor tipărite în reviste și în volume. Dar chiar și «aparatul» ne poate învăța multe lucruri. Răsfoirea lui ne oferă cea mai bună imagine a
laboratorului de creație al unui scriitor și a receptării
operelor lui în critică.”
Întâmpinată, cum am văzut, cu multă prețuire, criticile care i-au fost făcute nefiind altceva decât sprijin în
mai riguroasa, mai sistematica ei alcătuire, ediția îngrijită de Cornel Simionescu și Fănuș Băileșteanu n-a mai
apărut după volumul al optulea. Unele nemulțumiri ale
celui dintâi transpar din câteva cronici literare. Astfel, al
doilea volum a apărut la patru ani după primul; la o
distanță de trei ani de volumul al șaselea a apărut cel
anterior; Z. Ornea, recenzând volumul al șaptelea, a
scris că primele cinci volume au apărut târâș-grăpiș,
adică mai mult rău decât bine; același cronicar literar a
scris, în articolul Sadoveanu în 1908 („România literară”, 1991, nr. 41): „Știu că editorul, dl Cornel Simionescu, se întreabă dacă trebuie să continue ediția. Aș
îndrăzni să-i reamintesc sfatul de acum câțiva ani, când
sastisit de ingerințele cenzoriale și financiar-administrative, voise să abandoneze ceea ce cu atâta temeritate
începuse. Ediția aceasta trebuie necondiționat continuată”. Mircea Anghelescu, recenzând volumele al patrulea și al cincilea, semnalează unele „supărătoare
accidente de ordin formal, sau extern ediției, cum este
incredibila micșorare a formatului seriei cu un centimetru începând cu volumele în chestiune”.
Ca unul care am fost redactor la Editura Minerva,
știu că ediția în cauză a apărut în contextul restrângerii
titlurilor incluse în planurile de apariții, al piedicilor sistematice puse de cenzorul Mihai Dulea și de contabilii
de la Centrala Editorială, al restricțiilor, aproape
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interdicțiilor la care erau supuși redactorii de a colabora
la editurile la care erau angajați, în condițiile în care editurile, cu excepția Editurii Politice, primeau tot mai
puțină hârtie de tipar, mai puțină și mai slab calitativă.
Am văzut, la Biblioteca Academiei Române, un exemplar dintr-un volum al ediției tipărit pe mai multe sortimente de hârtie, deci un exemplar doboș.
Dar și altceva a contribuit la sistarea continuării
apariției ediției. Despre acest altceva a scris Nicolae
Manolescu în articolul Sadoveanu, azi („România literară”, nr. 41, 17-23 oct. 2001): lipsa de interes față de
opera lui Sadoveanu după moartea lui, față de omul Sadoveanu. „Prima ediție critică, datorată lui Cornel Simionescu, scrie criticul, a părut să facă, în sfârșit, dreptate
unei opere excepționale și masive, tipărite însă haotic,
piratate deseori, nimănui cunoscută integral. Din nefericire, după 1989, ediția s-a oprit la volumul al optulea,
nedepășind anul 1912, al nuvelei Bordeienii, din lipsă
de fonduri și chiar de interes”. Concluzia criticului: „Sadoveanu nu merită a fi pus la index, deși cinica nepăsare cu care a întâmpinat oroarea comunistă și calmul
olimpian cu care a beneficiat de favorurile unui regim
care-i interzisese pe Blaga, Hortensia Papadat-Bengescu, Vasile Voiculescu, Ion Vinea, Ion Barbu, ca să
mă refer doar la câțiva care mai erau în viață în anii ’50,
sunt condamnabile fără circumstanțe atenuante”. Comentariul criticului este ceva mai lung.
Pentru a sintetiza motivele sistării ediției de la Minerva, reamintim cele scrise de Z. Ornea: „ingerințe
cenzoriale și financiar-administrative”, și Nicolae Manolescu: „lipsă de fonduri și chiar de interes” pentru opera
aceluia pe care regimul comunist l-a tratat cu toate onorurile, care a fost considerat „colaboraționist”.
Cornel Simionescu a fost împiedicat să editeze integral ediția critică Mihail Sadoveanu, Opere, care, încheiată ar fi fost opera vieții sale de editor.
Avem şi mărturisirea redactorului de carte al ediţiei,
Daciana Vlădoiu: Cornel Simionescu a sistat apariţia
ediţiei pentru că, de fapt, el ducea tot greul, el alcătuia
singur ediţia, contribuţia lui Fănuş Băileşteanu fiind minoră.
De mai mare succes nu s-a bucurat Cornel Simionescu nici cu ediția, de la Chișinău, M. Sadoveanu,
Opere alese, o antologie care urma să însumeze, cum
se preciza pe coperțile celor cinci volume publicate,
între anii 1993 și 1998, în 22 de volume. Nu știm de ce
nici aceasta n-a apărut în numărul de volume anunțat.

Casa memorială din Vânători-Neamţ
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Maria Margareta Labiș

aniversări

LABIŞ – 85

CRUCE DE FLORI
Atunci, vântul morții viscolea în alai
Zăpadă și sânge printre roți de tramvai.
Tras de palton și împins nemilos,
Peste tampoane reci cu capul în jos,
Vedea îngrozit cum zburau înapoi,
Scântei scăpărate din părul vâlvoi.
Cine era, Doamne, cine era
Păgânul acela care-l tot împingea?
Atunci, în lunga lui noapte de dor,
Spera să se-amâne ultimul zbor,
Nu accepta cumplita osândă,
Măduva ruptă, osia frântă.
Dar rugul aprins de roșia stea
Îi ardea trupul, sufletul ardea,
Zi după zi și noapte de noapte,
Așa cum prevestise el în carte.
Atunci, un înger i-a dăruit aripa nemuririi,
Ca sufletul liber să zboare
Spre oaza mult visată,
De la izvorul mântuirii ...
Din jarul trupului, stins în pământ,
Din cenușa rămasă-n țărână,
Adusă târziu, la noul mormânt,
A răsărit, deodată, mălinul.
Tăiat de atâtea ori
De coasele unor neștiutori,
Mălinul a înălțat, iară și iară,
Trei ramuri, cruce de flori în primăvară.

fratelui meu

PRO

Nicolae Labiş şi sora sa, Margareta
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ALEXANDRU MACEDONSKI – 100

(14 martie 1854-24 noiembrie 1920)

„Dar când patru generații peste moartea mea vor trece,
Când voi fi de-un veac aproape oase și cenușă rece,
Va suna și pentru mine al dreptății ceas deplin,
Ș-al meu nume, printre veacuri, înălțându-se senin,
Va-nfiera ca o stigmată neghiobia dușmănească,
Cât vor fi în lume inimi și o limbă românească.”

George Corbu Jr.

ALEXANDRU MACEDONSKI
SAU DESPRE STILISTICA DEDICAȚIEI
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pe care îl întâlnim în numărul din aprilie 1883 al revistei
„Literatorul” semnând Al. Gh. Djuvara amplul poem
Noaptea de Martie dedicat Poetului Th. Șerbănescu,
care începe cu versurile de factură romantică:
– Ași vrea s-o strâng în brațe! Atât e de frumoasă
Că-mi plec privirea tristă sub ochiul ei focos,
Și cât de albă-i fața – Prin noaptea-ntunecoasă
S-ar zice că lucește un astru luminos!
Între atâtea mărturii și documente, reunite sub incitantul titlu Facsimile, din 1975 (pe a cărui primă filă inPRO

Referindu-se la fantezia remarcabilă pe care Alexandru Macedonski o dovedea și în solicitările de a obține
de la diverși potentați ai zilei fonduri necesare unor
anunțate și iluzorii proiecte editoriale, marele său exeget, Adrian Marino, afirma pe bună dreptate în Viața lui
Alexandru Macedonski (1966) că volumele trimise purtau autografe savante, încondeieri adulatorii supreme,
ce răsunau adesea în gol. Totuși… există excepții, cum
ar fi o dedicație impregnată de afecțiune surprinzând
valențele definitorii ale diplomatului Alexandru Djuvara
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teligentul gazetar devenit, după un stagiu de anticar
clandestin, istoric literar, L. Kalustian imprima o undă
sentimentală mamei și tatălui meu: Prietenului George
Corbu „otrăvit” de nobila pasiune a documentului și
Doamnei lui, Paulina, consângeana mea, aceste pagini
desuete lângă prețuirea, tandrețea și dragostea lui
L. Kalustian. 27 aprilie 1975), descoperim articolul Pictorul Alexandru Djuvara, ce reproduce un memorabil
portret al acestuia creionat cu multă sensibilitate de
Take Ionescu: Elocința lui Djuvara era elocința unui
desăvârșit vizual. Nici un român n-a făurit mai multe și
mai neprețuite imagini ca Djuvara. Tot temperamentul
lui de artist plastic, care-l dusese în tinerețe la pictură,
se dezvoltă în nesfârșite serii de imagini de o culoare
și de o frumusețe cu adevărat excepționale. Iar originalitatea talentului său era că această bogăție de imagini
nu era miezul, ci numai veșmântul elocinții lui. Imaginile
slujeau ideile și ideile erau abundente, clare, rod al unei
judecăți sănătoase și al unei vaste erudiții în științele
sociale, economice și istorice care sunt temelia însăși
a oricărei erudiții politice.
Acum, imaginea proiectată pe pagina de titlu a volumului Excelsior din 1895 (ce se odihnește în liniștea
de schit a bibliotecii mele) se dezvăluie deloc hiperbolică, un veritabil corolar: D-lui Alex. Djuvara, ilustrul orator și eminentul publicist, poetul delicat pe care am avut
plăcerea să-l cunosc odinioară și pentru care am conservat o sympathie sinceră, spre amintire. A. Macedonski, Clopotarii Noi 72, 1895, Buc.
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Veridicitatea celor dăltuite de Macedonski în această
inscripție, necunoscută până acum, va fi atestată peste
mai mult de un secol și de către strănepotul celui omaSAECULUM 7-8/2020
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giat, Neagu Djuvara (venerabilul istoric care pe cartea
Amintiri şi povești mai deocheate, din 2009, avea să-mi
scrie: Pentru Dl. George Corbu Jr., marele colecționar,
cu cele mai bune gânduri. Neagu Djuvara 15.12.2009),
într-un interviu luat de Filip-Lucian Iorga în 2005, publicat în revista „Erasmus”, unde își amintea cu nostalgie
despre Alexandru Djuvara, scoțând în evidență exact
esențele acestei caracterizări fidele:
Fratele mai mic al bunicului, Alexandru Djuvara, născut în 1858, a fost și mai înzestrat decât el, a făcut și
pictură la școala lui Théodore Rousseau, de la Barbizon. I-a cunoscut pe mulți dintre pictorii impresioniști și
a fost prieten cu Grigorescu și cu Mirea […]. După ce
și-a luat licența în drept, Alexandru s-a apucat de pictură și s-a ridicat deasupra simplului amatorism, lucru
pe care îl scrie și Petru Comarnescu. Are câteva tablouri care sunt, din păcate, ținute în pivnițele Muzeului
Național de Artă. Când a venit în țară, destul de tânăr,
pe la 25-26 de ani, Alexandru s-a implicat imediat în politică, a devenit deputat in 1885, la 27 de ani și a primit
câteva luni concediu, pentru a-și termina doctoratul în
drept, la Paris. Apoi, a continuat să îndeplinească
această demnitate până în martie 1914, când s-a prăpădit destul de tânăr, la 55 de ani. Acest Alexandru Djuvara a fost un foarte bun avocat, ministru de mai multe
ori și un foarte bun orator. Unii spun că a fost unul dintre
cei mai mari oratori din generația lui, iar I.G. Duca scrie
despre el: „Pentru mulți, cel mai mare orator din
generația sa” […].
Trebuie spus că a făcut și poezie, mai întâi în jurul
cercului lui Macedonski. Alexandru Djuvara a fost chiar
Președintele Comitetului Societății Literatorul Brăila
(cf. Alexandru Macedonski, Opere, vol. III, Academia
Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă,
2007).
Pentru că destinul scriitoricesc al poetului Nopților
coexistă cu cel al revistei „Literatorul” într-o concentricitate elastică, vom zăbovi asupra sentimentelor sale
calde față de V.A. Urechia, cel care fusese, începând
cu ianuarie 1883, Președinte de Onoare al Societății
Revistei „Literatorul”, dar și unul dintre martori la căsătoria sa cu Anna Rallet-Slătineanu din 24 februarie
1883, fapt pe care aceasta îl rememorează într-un interviu acordat în „Universul Literar” din 10 decembrie
1938 gazetarului curios, sacerdot al anticariatului românesc postbelic și prieten statornic al familiei noastre,
Radu A. Sterescu. Aceste făclii afective scânteiază
dintr-o scrisoare inedită, izbândă bibliofilă a tinereții
mele, posibil adresată Anei, cea de a treia și ultima soție
a lui V.A. Urechia:
Chère Madame,
Je vous exprime tous mes remerciements pour votre
inépuisable bonté et qui m´a toujours été si précieuse.
Quant à la gloire dont vous parlez, si gloire il y a, le
poète la doit en majeure partie à la délicate Muse qui a
inspiré feu V.A. Urechia, le très illustre maître que je regrette tant et dont j’ai voulu garder vivants en ma mémoire les traits mi – animés de bonté mi gentiment
caustiques, et le feu des yeux en l’eau grise des eaux
du Léthé éteint et sombré.
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Cum Macedonski a fost, după cum scria G. Călinescu în Istoria literaturii române de la origini până în
prezent (1941), înconjurat mereu de o ceată de barzi
pe care-i laudă regește și care-l venerează ca pe un
Buddha, dar și un paria total, definind ceea ce ar reprezenta o personalitate accentuată sau, în termeni matematici, asimptotică, s-a găsit de multe ori în postura de
a fi ținta unor epigrame, cum ar fi cea compusă cu mult
har de Ion I. Pavelescu, fratele lui Cincinat (acesta
coautor împreună cu maestrul al piesei de teatru Saul),
și publicată în Epigrame și epitafuri (1925):

MAESTRULUI MACEDONSKI
Maestrul recita cu foc
Celebrul său „Calvar de foc”!
Pe când mai palizi decât varul
Discipolii urcau calvarul...
Această bijuterie de spirit a fost prilejuită de apariția
la Paris în 1906 a romanului Le calvaire de feu, specie
de imn frenetic al simțurilor (după cum spunea același
G. Călinescu), pe a cărui pagină de gardă a exemplarului aflat sub privirile mele autorul silabisește
convențional, mai mult ca sigur către Iorgu Metaxa:
Spre sympathică amintire d. G. Metaxa. A. Macedonski,
1906. Iorgu (diminutiv al grecescului Gheorghios) era
un avocat fără pasiune, econom și din puținul lui câștig,
cuminte administrat, își putea plăti „luxul” de a fi consumator la „Terasă”, în compania mult admirată a scriitorilor, precum îl prezintă Claudia Millian, soția poetului
Ion Minulescu, în Cartea mea de aduceri aminte (1973).

PRO

Car je n’oublierai jamais, Chère Madame, ce que
Urechia a été, et ce qu’il a été surtout pour vous, un
rayon de soleil tombé dans la vie avec la douceur bleue
des bleuets de Mai dans les blès.
De toute façon vous restez ainsi pour moi une fée –
presque la fée, la seule!– et pour combien d’autres encore. Ainsi, chère Madame, que vous le vouliez ou non,
ce sceptre tant délicat vous appartient de droit, et vous
le garderez, car il est à vous et quelques uns nous sommes encore là pour le savoir...
Ma femme me charge de ses meilleurs compliments, et moi, Madame, je vous baise les mains, très
respectueusement et suis en toute dévotion.
Votre obéissant, A. Macedonski, 1908, 23 Juin, Bucarest, 14, Rue Popa Rusu.
Suntem îndemnați să facem această supoziție fiindcă la Arhivele Naționale, în fondul Alexandru Macedonski 1812-1941, se află o scrisoare descrisă astfel:
Scrisoarea Anei Urechia către Alex. Macedonski în care
îi comunică, că a intervenit pe lângă nepotul său în vederea examenului pe care urmează să-l dea un protejat
al acestuia (Orig. fr). Faptul că această misivă este datată 20 iunie 1908 (deci anterioară cu trei zile anticipatului răspuns), limba în care este redactată, precum și
primul pasaj încărcat de gratitudine al poetului se înscriu în logica evenimentelor, făcând asocierea aproape
de necontestat.
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Plonjând în accidentatele reliefuri ale epigramei sau
vorbind cumva de funie în casa spânzuratului, a existat
un schimb de replici rimate între Cincinat Pavelescu și
Alexandru Macedonski, un miniduel de o rară incisivitate, impulsul inițial fiind generat de o epigramă caligrafiată de Cincinat pe uluitorul exemplar oferit cu o
dedicație somptuoasă datată 11 iunie 1934 Brașov, pictorului Eustațiu Stoenescu și dobândit de la legendarul
anticar Alexandru Enescu, exemplar care conține mai
mult de cincizeci de intervenții olografe în text (epigrame, corecturi, adăugiri și file manuscris trufate),
aceasta fiind o variantă discret diferită (vers 2, pe în loc
de în și vers 4, fincă în loc de fiindcă) față de cea publicată în revista „Brașovul Literar” numărul 19-20 din august 1934 în articolul Amintiri literare (vezi mai departe).
Tot aici, autorul descrie cu mult umor ocazia în care
i-a adresat maestrului această epigramă, precum și
consecințele ei imediate, relevând încă o dată priceperea lui Macedonski de a mângâia strunele sufletești ale
celor apropiați, cel mai adesea pentru a putea traversa
perioade de acute lipsuri materiale:
După o serată dată în strada Dorobanți la domiciliul
maestrului care-și serba onomastica, în ziua de Sf. Alexandru, am fost obligat să improvizez și eu 4 versuri în
onoarea sărbătoritului care propusese, în salonul plin
de rude nobile și de literați de toate vârstele și categoriile, ca autorul celui mai reușit catren, să fie proclamat
prinț al poeților precum, de curând, fusese ales, la Paris,
Léon Dierx de un număr mare de scriitori. N-am avut ni-
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ciodată o natură lingușitoare, așa se și explică pentru
ce, cu toate legăturile mele variate și puternice, n-am
ajuns decât procuror de curte la Brașov, pe când alții,
mai mlădioși și mai practici, au suit toate treptele măririi,
ale bogăției și ale gloriei. În seara aceea, în loc să fac
maestrului versuri elogioase ca toți ceilalți, i-am făcut o
epigramă, mi se pare că a fost chiar întâia mea epigramă. Pe când căutam o inspirație, văd în fundul salonului un dulap de cărți cu două rafturi goale. Ca să nu
se observe lipsa cărților vândute, pentru ca invitații să
fie bine ospătați, amfitrionul așezase în rafturile goale
o colivie, pe care o înveselise, altădată, cântecul unui
canar.
Și când mi s-a dat cuvântul, în stupoarea generală,
am citit aceste versuri necuviincioase, care au căzut ca
o dușe rece peste entuziasmul facil al musafirilor veseli:
Maestrul nostru are o boală:
Îi plac sticleții. Dar în dulap,
Văd colivia că șade goală
Fiindcă sticleții îi are-n cap!
A fost un freamăt legitim de indignare. Un scriitor din
provincie, înalt și solid, a propus să mă arunce după
balcon în stradă. Dar maestrul, om de societate, a aruncat vina pe oboseala mea. Sosisem cu o jumătate de
oră înainte de la Sinaia, și venisem pe bicicletă. Epigrama aceasta a avut însă și un epilog.
M-am dus a doua zi să-l iau pe tata acasă de la
birou. Era inspector general la C.F.R. Birourile tracțiunii
se găseau imediat lângă academie, acolo unde s-a instalat biblioteca publică, în Calea Victoriei colț cu Sfinții
Voievozi. Era aproape 12. Eram mascat de o bibliotecă
turnantă. Maestrul Macedonschi intră. Se duce la biroul
tatălui meu și-i spune: „D-le inspector general, nu știți
ce mi s-a întâmplat aseară, de ziua mea? Fiul d-tale,
Cincinat, m-a dezonorat făcându-mi în fața soacrei
mele, d-na Slătineanu și a unei numeroase adunări, o
epigramă care m-a zăpăcit așa de mult c-am și uitat că
azi la ora 1 am scadența unei polițe de 500 lei care
amenință să mi se protesteze”. Tata a înțeles. A sunat
pe d. Poenaru, casierul C.F.R., și i-a spus să plătească
imediat polița poetului. „Îi făgăduisem fiului meu să-i
ofer o bicicletă englezească care costă tocmai 500 lei.
L-am pus, maestre, în amendă, și n-o să i–o cumpăr
decât la vară”. Eu m-am făcut ghem după bibliotecă și
am auzit cum poetul a plecat vesel și mulțumit. Când
m-am dus seara, mă iertase și ne-am reluat colaborarea la „Saul”, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
Fapt este că – regrete? remușcări? – insultătoarea
epigramă n-a fost inclusă de autorul ei în unicul, celebrul său op, Epigrame (1925).
Acesta a fost Alexandru Macedonski, declanșatorul
unor reflecții amare despre condiția poetului datorate
aceluiași Cincinat Pavelescu, extrase din susmenționatele Amintiri literare:
Maestrul Macedonschi a fost desigur cel mai mare
boem al generației sale [...]. În viață a fost hulit, uitat și
nesocotit. După moarte, târziu, gloria a început să-i surâdă. Pentru mai toți poeții, gloria e o floare târzie care
nu înflorește decât pe morminte.
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Maria Nițu

ȘTEFAN GOANȚĂ

(11 martie 1933-19 octombrie 2010)

„ZODIA ȚÂRULUI” ÎN PARATEXTE

(Născut în satul Nuntași, jud. Constanța, copilărind
la Nisipuri, jud. Dolj, urmărit de dosarul politic și tot exmatriculat de prin facultăți, la București, Cluj, se
stabilește ani mulți în jud. Sălaj, din 1960, la Casa de
Cultură din Zalău, de unde se pensionează, după 1990.
Caută o oază de liniște pentru scris, pe care o găsește,
în 2003, într-o casă patriarhală la Liebling, jud. Timiș,
unde inima îi cedează însă în 2010. Aici, soția Irina
Goanță a înființat în același an, împlinindu-i gândul,
„Asociația Ateneul Cultural Ștefan Goanță”. Cu o biografie incandescentă, globe-trotter prin țară, Ștefan
Goanță, membru al Uniunii Scriitorilor Filiala Cluj, a
rămas în afara... „geografiei literare”. Deși un prozator
de o forță rară, este uitat de USR Cluj, nu e asimilat de
USR Timișoara, ca fiind... „venetic”, Bucureștiul nu-și
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citește decât odraslele... Al cui este de fapt? când Uniunea Scriitorilor ca mare familie nu există decât pe clanuri?!)

Romanul Zodia Țârului a apărut în 1998 (Editura Didactică și Pedagogică, București) cu o prefață de Irina
Petraș.
Prefețele, postfețele, adnotările, mottourile, titlul și
subtitlul, prologul și epilogul etc. sunt un fel de paratexte
care ghidează lectura, amplifică expresiv conotațiile textului propriu zis.
După aprecierile Irinei Petraș, acesta ar fi cel mai
bun roman. „Cred că ne aflăm în fața celei mai bune
cărți a autorului și, poate, a uneia dintre cărțile de proză
cel mai bine scrise ale ultimului deceniu.” Chiar dacă
apăruse Altarul de nisip, debutul editorial, o distopie singulară, în șarjarea comunismului cu omul său de tip
nou, întru alienare până la robotizarea extremă. Și nu
apăruse încă romanul Cartea Frumoasei sau Marele
Nespus și nici trilogia Popescu E Napoleon.
PRO

După debutul editorial din 1993, cu romanul Altarul
de nisip, Ștefan Goanță continuă să scrie febril, într-un
ritm vertiginos, parcă dintr-o răsuflare, „cu sufletul la
gură”.
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Șansa autorului a constat în faptul că lectura n-a mai
fost cu privirea „superficială și judecata pripită”, ci pe îndelete, cu „creionul redactoricesc” ascuțit conștiincios,
pentru o abordare responsabilă a redactorului de carte.
Îi recunoaște originalitatea detașată: „Am căutat nu modele, căci originalitatea e puternică și evidentă, ci atingeri”. Astfel, găsește similitudini cu „maniera
cinematografică a lui Marin Preda din «Întâlnirea din pământuri» (cu rădăcini în nuvelele și povestirile lui Caragiale, dar și cu un iz voiculescian abia perceptibil)”.
Unele „atingeri” invocate pe parcurs (Nicolae Velea,
Horia Pătrașcu, Emilian Bălănoiu) sunt însă foarte străvezii față de masivitatea scrisului torențial al lui
Șt. Goanță.
Recunoaște că „este o proză uimitoare, captivantă,
de o efervescență expresivă grea de sens”. Punctează
filiația cu realismul magic sud-american: „Detaliul, abundent, cotropitor, multiplu, are un realism de o generozitate magică, precum în proza sud-americană”. Este o
filiație într-adevăr marcantă, dovadă că avem și noi
mitic arhetipal de tezaur, și resurse auctoriale întru exploatarea-i în forță, în manieră fabulos fantastică.
Romanul propriu zis are peste 400 de pagini (autorul
se manifestă plenar doar pe spații largi!) şi este alcătuit
din trei părți. În plus, experimental, din insurgența față
de discursul tradițional, pentru a da particularitate epicului, încadrează romanul propriu-zis în jaloanele clasice „prolog” și „epilog”, însă într-o poziționare inversă,
ca laturile unei rame-oglindă, ce multiplică perspectivele
receptării. Acestea se substituie unul altuia, derutant,
ca un clenci de provocare la lectură: pe post de prolog,
textul „În loc de sfârșit”, iar ca epilog, textul „În loc de
început”, scrise cu litere aldine, întru distingere, ca adiacente textului propriu-zis.
Autorul se inserează ca personaj auctorial, în epilog,
iar comentariile sale, de autoreferențialitate, dezvăluie
intenția sa de documentare chiar în satul lui Țâru, pentru a face din el personaj de carte.
Aceeași tehnică a includerii autorului cu intențiile
sale de documentare, ca paratext, apoi pre-text și apoi
inclus în text, în trama romanului (familiară în practica
discursului modern) apare și-n Cartea Frumoasei, când
autorul merge ca reporter cu microfon, magnetofon etc.
în satul Frumoasei, să caute „Marele Nespus”, devenindu-i eroinei chiar confident și urmaș legatar, delegat
să-i scrie povestea.
Pseudo-prologul (se poartă romane care încep cu
sfârșitul, cu moartea eroului) completează romanul și
totodată e ca un compendiu. Secvența poate fi un
preambul al romanului, dar, în același timp, publicată
independent, ca o nuvelă de sine stătătoare, omonimă,
în care personajul e prezentat la momentul final, moartea sa, un bătrân la 80 de ani.
Personajul central, anunțat din titlu, Zodia Țârului,
apare de la început, din prima frază, ca prim cuvânt al
eposului: „Țâru stă pe banca din fața casei și înjură”.
Pare să intre în scenă un personaj ca oricare altele, mai
țâfnos e drept, dar din tiparul clasic al lumii știute cu
bune și rele. Tovarășul său e Mutu, pe care-l mai înjură
„cu dragoste și respect” – un ciot, piciorul de lemn, „singura parte din trupul lui care nu l-a durut niciodată”. Se
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inserează, din fragmente, o descriere fizică: mic de statură, când e să se scarpine „cât e el de puțin, cu o mână
se ajunge peste tot”, urât, cu „gura foanfă”, capul „gogoloiul țuguiat fără fir de păr”, „bărbia nefiresc de
ascuțită”, respins de săteni, nu-l lasă să bea apă din
fântână că ar mânca mortăciuni.
Treptat, din amănunte despre înfățișarea fizică – recipient pentru trăsăturile psihice, realizăm hidoșenia sa
totală. În stilul său dens, autorul nu se repetă, folosește
mereu alte sinonime când se referă la personaj, care
arată dezgustul și marginalizarea, schimbând perspectiva auctorială, în stil indirect liber: când din cea a preotului : preotul e jignit de „vorbele nebunului”, „fărâma de
om care e Țâru abia i-ar ajunge până la brâu”, „nu-l miră
cutezanța stârpiturii”, „nu trebuie să-ți pui mintea cu
spurcatul”, „îl lovește în plin gâjâiala de râs a neisprăvitului” etc., când din perspectiva sătenilor, ori din perspectiva celui din afară, spectatorul care asistă la
proces: „pocitania aia cu coadă și cu cornițe abia întrezărite sub piele, ascunse ca ghearele pisicii”. Romanul
propriu-zis e într-o atmosferă de illo tempore, în afara
timpului istoric, de la facerea lumii și disputa dintre
Dumnezeu și Necuratul, într-un ancestral și arhetipal
devenite familiare prin implantarea ficțională a epicului.
În treacăt, apare o aducere mai apropiată în timp, după
Primul Război Mondial. În final, personajul moare (a
câta oară?!), de fapt, dispare în noapte, în acea atmosferă de realism magic și fantastic mitologic, în negurile
satanice, pe armăsarul lui (zgripțuroaica din basme călare pe o mătură) „se-nfige în noaptea neagră ca o săgeată și mai neagră”. E un final provizoriu. Provizorat
anunțat de fraza finală, care aduce romanul în timp istoric concret, familiar, va reapărea la doi ani distanță,
după al Doilea Război Mondial, după ’45-’46, la venirea
rușilor cu noua teroare, a bolșevizării sub pretextul eliberării, „tot călare, dar pe un armăsar cu totul și cu totul
de fier și țintat în frunte și în coaste cu stele roșii. Ca
om al satului, a sărit primul de pe tanc și a deschis larg
porțile să năvălească eliberarea”.
Toată perioada care ar urma până la căderea comunismului este eludată, închisă între paranteze. Explicitarea lor este expediată în epilogul „În loc de început”,
unde aflăm despre el din povestirile sătenilor, cu rememorări ale isprăvilor „spurcăciunii”, despre cum l-a spintecat pe Borțosul ca să-i distreze pe ruși, despre
strânsul cotelor, când Țâru, cu un miros afurisit, se
ducea drept în locul unde mai avea omul ascuns
grâușor de sămânță ori pentru coliva de Paști, și nici
bob nu mai rămânea; la pomana lui Stalin a spart biserica nouă abia terminată, că celei vechi îi dăduse foc,
și a îmbrăcat odăjdiile popii să-i facă slujbă comunistă.
Acest epilog, în parte, pare eterogen, distonând cu
întregul masiv al romanului. Pare corp străin, ca dintr-un
alt „film”, expediat neconvingător, față de atmosfera
„grotesc-arhetipală” (Irina Petraș) a textului propriu-zis.
Ideea este însă foarte generoasă: de simbioză a timpurilor, grotescul comunist își are rădăcinile în Răul ancestral.
Moartea lui Țâru, prezentată în prologul „În loc de
sfârșit”, completează ca un arc de decenii în timp, peste
întreg regimul comunist: e în perioada postdecembristă,
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după Revoluția din 89, când apele tulburi au scos la
iveală gunoaiele, duplicitările.
Astfel că romanul, în întregul său, în determinanta
imediat istorică, de la Primul Război Mondial, rotunjește
aproape un secol, cu toate tarele sale: Țâru – simbol al
Răului ancestral, triumfător în omul de tip nou, comunist.
Epilogul „În loc de început” repoziționează întreg romanul, te face să-l reiei într-o cheie nouă de lectură:
Țâru ca stafie de tip nou, comunist (definită de Marx),
stafie care „cutreiera peste tot” dar n-o văzuse nimeni,
infiltrându-se insidios în mental, o stafie care bântuia
omenirea și o bântuie în continuare. O alegorie, o parabolă a pericolului fatal, pentru că o stafie, deși vânată,
nu poate fi ucisă.
Autorul descoperise în Țâru stafia pe care o căutase
ani de zile, care-i bântuise adolescența și apoi, din
umbră, întreaga viață, obsesia din anii de liceu, din perioada istorică în care „dacă te aliniai sub drapelul roșu
și sub lozincile mobilizatoare ajungeai fie în vârf, fie în
prăpastie, depinde încotro te așezai cu fața”.
Obsesia autorului pentru „omul nou de tip comunist”,
o parabolă la extrem, o vizualizare horror a comunismului are o explicație și în atâta amar de ani de hărțuire
comunistă, care i s-a infiltrat în existență încă din copilărie (ca bau-bau pentru copilul închis în pivniță și
amenințat cu omul negru, dacă nu ascultă), ca o stafie,
și n-a scăpat, ca un blestem, de acel dosar, care i-a
marcat destinul. Refularea de atâția ani, în
subconștient, naște monștri, ia forma odiosului extrem.
Cum devenise ca un coșmar al subconștientului, acum
se eliberează de el, defulează totul în scris, scoate pe
nări toate flăcările iadului comunist, exorcizează balaurul care-i înghițise toți anii tinereții, „scriam parcă împins
de îndârjirea unei răzbunări prea mult timp refulată”.
Toate ororile înfăptuite de Țâru din perioada comunistă se pliază perfect și slujesc ideii sugerate drept
cheie de lectură: Țâru omul perfect al comunismului.
Copiii din sat îl huiduie pe Țâru cu sloganul devenit folcloric postdecembrist: „Ole, ole, ole, Țârulescu nu mai
e!”(cum e finalul și-n Altarul de nisip, la răscrucea dintre
două lumi).
Fără acest final lămuritor, ca punct de pornire, Zodia
Țârului ar fi putut rămâne citit în cheia grotescului, a
personajului monstru, fantastic, de thriller, pandant la
Jack Spintecătorul.
Toată reprezentarea anterioară fizică, drept pocitanie cu coadă și cornițe ca Necuratul, amintește de o butadă de folclor, unde comunismul e asimilat cu dracul,
chiar mai afurisit decât el: „ei he hei, nu-i dracul chiar
atât de... roșu!”.
De fapt, cum nimic nu e nou sub soare (un truism),
„toate-s vechi și nouă toate” (Eminescu, Glossă), doar
metamorfozările sunt după calapodul epocii, ideea
omului nou e veche de două mii de ani.
E revizuirea personajului Țâru, ca un produs al Răului atavic, din timpul primordial, reactivat în monstruozitatea comunistă/fascistă. Acest final cu cheia de
decodare din perspectiva omului comunist este pandant
la multiplicarea lui Tovionescu din Altarul de nisip (toți
întorceau capul auzind apelativul „Tovionescu”). Țâru
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voia să-i facă Țâroaia nenumărați Țâri vânjoși, în timp
ce sătenii se-ngrozeau de așa înmulțire. Deși Țâroaia
moare, iar nunta se transformă-n înmormântare, satul
se umple de „țâri”. În sat, când se-ntreabă de Țâru:
„Care Țâru, bre, că sunt mai mulți!” Ăla mort era în pământ, păzit bine să nu iasă „blestematul”, dar senmulțise sămânța de „țâr”! „Cu sau fără voia lui, Țâru-și
trăia a doua viață fără să fie martor la ea. O amestecase
în a celorlalți”. Dacă se-njurase inofensiv „mânca-te-ar
moartea”, acum se-njura eficient, rău prevestitor
„lua-te-ar Țâru”, „Țâru lui de tăciune dat în porumb!”
Dacă porecle de când lumea, „al Lupului”, „al Ursului” ori chiar „al Vacii”, „al Boului”, erau purtate cu
nonșalanță, porecla „Țâru” era de nesuportat, ieșea cu
bătaie, ori se răspundea la fel, astfel că au ajuns să fie
zeci de „Țâru” și despre fiecare te asigurau că era chiar
„țâr sadea”.
Țâru era „celălalt”, dar în fapt era un „alter ego” respins, „în fiecare individ pândește un mic Machiavelli,
scopurile și mijloacele sale”. Fiecare sătean spunea
ceva spunându-se în același timp pe sine. Fiecare se
lăuda că l-a omorât și de două ori, dar degeaba.
Mottoul este despre „obârșia înțelepciunii”, din „Pildele sau proverbele lui Solomon”.
Dacă luăm ca punct de pornire ideea că
Înțelepciunea a fost lucrarea lui Dumnezeu înainte de
toate celelalte, și apoi însoțitoare la tot ce a făcut ulterior, înseamnă că totul are rost și sens, fiind făcut cu
înțelepciunea alături (chiar și absurdul), nimic nu e fără
un temei, oricât de fantastic și absurd ar părea, astfel
că și apariția lui Țâru și orice întâmplare imaginată în
roman și localizată în această lume creată de Dumnezeu are rost și sens.
Care ar fi deci rostul și sensul venirii lui Țâru în comunitate? Să o spele de păcate?!
Să-i arate cât de păcătoasă e prin multiplele evocări?! Ori să arate că nu e totuși Sodoma și Gomora, în
comparație cu Țâru e încă umană, merită să trăiască,
nu merită potopul, ori focul?!
Ideea Focului care distruge întru nouă renașteri
apare și-n Patul de zăpadă, unde focul distruge la final
totul, ca să renască din cenușă. În Zodia Țârului focul
e la început, în reversul negativ, focul asimilat de forțele
Răului, ca armă a distrugerii. Țâru e trimis din focul iadului tocmai să-i facă să-și vadă păcatele, să-și simtă
pe propria lor piele ticăloșiile.
Întru funcționalitate, trebuie soluționată dilema dacă
e de-al satului sau nu.
Istoria lui Țâru, ca „geniu al Răului”, pune în dezbatere relația individ/ societate, în coordonate metafizice,
sub spectrul disputei dintre Dumnezeu și Necuratul. De
cine e trimis? Și pentru ce?
Care e originea Răului?! Où le Mal?! Răul este din
exterior sau din interior?!
Cum a triumfat Răul, aflat în gena fiecărui individ și
învingător, paradoxal, peste societatea – care e individul la plural?! Contra ideii creștine „iubește-ți aproapele”, societatea se lasă infestată de Rău, dominată de
duhul rău din sine, contribuie la înflorirea sa, îi asigură
victoria devenind, sinucigaș, Sodoma și Gomora.
„De ce de fiecare dată Țâru se-ntorcea?” „Îi pria în
PRO
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bălegar gras”, asta deveniseră toți sătenii, care
conștientizau lucizi: „ne-am putregăit, satul miroase a
mort, rai pentru bălării și șobolani”. Această implementare a Răului corespunde perioadei comuniste: boala
intrată în oase cu colectivizarea n-o mai scoate nimeni,
nu mai are leac
Pe parcursul romanului, preotul, cel care l-a îngăduit
în sat, caută să explice legătura cu satul, sensul venirii
sale, nemulțumit de constatarea că toți sătenii sunt
furați de cele trupești și uită legătura trup/suflet: „Poate
că Dumnezeu i-a mutat aici pe Țâru și pe femeia lui tocmai pentru ca oamenii să se uite la ei ca într-o oglindă,
și să vadă cum le va arăta mâine propriul chip de dinăuntru și pe dinafară”. Țâru era alegoria Răului interior,
hrănit din sine, preotul nu credea „în diavol ca ființă pământeană, credea în rău, fiindcă răul îl vedea crescând
în oameni”, „doar cei înfricoșați de propriile lor fapte, cu
duhul slăbit de temeri, îl vedeau pe Necurat ca pe un
trimis să-i ia”, cei al căror suflet ticăloșit se transformă
în bălegar „bun să învlăstărească rădăcinile tuturor ispitelor”.
Și în epilog se subliniază această idee, a Răului interior, chiar conștientizat de săteni, de aici dorința de a
se salva, a exorciza Răul din ei, prin Țâru trecut în carte
– asta și cu un scop în plus, paideic și profilactic, din
grijă pentru generațiile următoare. Oamenii se duc, dar
cărțile rămân și, când ei n-or mai fi, copiii nu or mai
învăța decât din cărți. Profesorul de română chiar adunase compuneri cu titlul „Țâru”, avea și un dosar voluminos: „Introducere în țârologie. Țâru – țârismul actual
– al doilea val”.
Sătenii povesteau atunci, nu se mai rușinau de ce
au fost, pentru că nu mai era nimic ca altădată, nu mai
erau oameni ca brazii și pe dinăuntru, nu doar pe dinafară „mai e ăsta sat pe-un gând și pe-o lege? E vavilon
curat”, „se treziseră buimaci într-un Babilon rural și-și
trăiau inconștient propria babilonie” .
Unii ocoleau, voiau să uite „Să uite ce? Pe Țâru, pe
ei, cei care fuseseră alți ei în anii lui Țâru? Cine fusese
mai vinovat?”.

PRO

Pseudo-epilogul evidențiază și un alt pilon central în
construcția alegorică a romanului, în tandem cu Țâru,
ca doi atlanți: personajul „Ăla” (Alain).
Acesta deschide o perspectivă paralelă în percepția
romanului, dovadă a complexității, a ambiției autorului
de a cuprinde în parabolă totul. Anvergura analizei e observată și notată „en passant” și de Irina Petraș în
prefață: „Niciuna dintre relațiile importante pentru omul
sfârșitului de mileniu nu rămâne în afara fluxului romanesc”.
Comunismul nu e singura plagă a secolului 20. Condamnând comunismul – o plagă ucigătoare, nu înseamnă că acceptăm, în „evoluția” societății, starea de
lucruri care-l înlocuiește, înlocuind un ucigaș cu altul.
Un topor cu un joagăr.
Ăla (Alain) era cel care murise de „tuinăceală” la cap
de atâta carte. „Prea multă învățătură înghesuită în cap
se încinsese plesnise și înmâlise și părțile bune.” Toate
perorațiile sale sunt din citate diverse, „era un monstru
unicat gigantismul intelectual capabil să filtreze rapid și
SAECULUM 7-8/2020
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necruțător toată cultura omenirii, stocase și vărzuise
totul ca apoi să ajungă la o vomă cosmică”. Nu e vorba
de cultura și inteligența umană cu funcție ziditoare, ci
sclipirea minții malefice. Aparține altui timp și spațiu, nici
el nu-și știa originea (ca și Țâru, venit de nu se știe
unde), „de aceea considera lumea oamenilor un fragil
provizorat, care abia pâlpâie, imobilizând virtuțile materiei prime, slobozind, în schimb, gălăgios, numai
dejecțiile spirituale ale acesteia.”
E alegoria nihilismului, a aneantizării oricărei valori
(„rinocerizare”), a distrugerii totale: nu se mai putea recupera nimic „totul trebuia readus la punctul zero, redus
zero și de aici, Demiurgul profesionist trebuia să dea un
nou start”, nu era o absurditate teoretică, evident, ci o
demență agresivă. E numit și el cu sinonime care se
completează, se înavuțesc reciproc, ca-ntr-un boule de
neige: „Nihilistul”, „Mastodontul”, „Rinocerul”. Profetic,
se prevestește era când, paradoxal, mintea umană prin
propriile-i sclipiri, prin tehnologizare și teorii aberante
apocaliptice, provoacă propria-i distrugere. Nu somnul
naște monștri, ci nesomnul, lipsa dialogului cu
subconștientul, ritmul tot mai galopant și lacom al
rațiunii, deși „graba strică treaba”. Înțelepții analfabeți
din satul lui Țâru decretau mintos că nu proștii fac prostiile cele mai mari, ci deștepții, deșteptăciunea va
mânca lumea, nu vreo ciumă o va decima, ci o lume
distrusă de mintea de om, supertehnologizantă
„Demența dobândită a ultimelor decenii prolifera”. Nu
mai erau ridicole, ca de minte de om nebun, notațiile
„Monstrului”, era timpul lor. „Cumplită lectură! O nebuloasă debordând de furie și crez fanatic în apocalipsa
și noua geneză, ambele deja comandate!”.
Ăla (Alain) nu era la polul opus al lui Țâru: era reversul aceleiași monede: amândoi trudeau (oare muriseră?) și Țâru și Ăla, unul practic, celălalt teoretic, pe
șantierul Apocalipsei și al Noii Geneze. „M-am întors la
masa mea de lucru și mi i-am așezat pe unul la stânga,
pe celălalt în dreapta” (Zalău, mai 1998).

*

Așa cum Altarul de nisip e consonanță cu Orwell
1984 – distopie a comunismului, la extrem, Zodia
Țârului e tandem la Ferma animalelor a lui Orwell, o altă
distopie, într-un timp al animalelor-monștri. (Deși, în
„evoluția” omului din regnul animalelor s-a ajuns la butada: „cine face comparație om-animal aduce o mare
jignire animalelor”: animalele nu sunt atât de monstruoase, nu sunt criminale, nu ucid și nu chinuiesc gratuit, doar din plăcerea voluptoasă a răului, ele omoară,
dar din necesitate, din lupta pentru supraviețuire). E o
hiperbolizare în rău. Infernul dinainte de Creație, când
forțele Răului și Binelui colcăiau de-a valma în haosul
increației, în virtualul creației ce avea s-o ia razna.
Animalele sunt monștri, dinainte de domesticire, iar
după domesticire mor! Țâru era depășit de comunism,
moare ca o vrabie, de moarte bună. În firescul lucrurilor,
are urmași demni, până-n postcomunism, astfel că și-a
îndeplinit misiunea.
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Ioan Adam

DUILIU ZAMFIRESCU
RAPOARTE DIPLOMATICE
(4)

[1]
Bucarest
No. 324 din 14 august [18]96

Domnule Ministru,

În momentul în care mă pregăteam a Vă da informaţiuni complementare cu privire la projectul de căsătorie
al Princepelui de Napoli, primesc telegrama E.V.
No. 142421.
Se pare că, în adevăr, m-am înşelat în puţina temeinicie ce am pus pe projectul acesta. Vă rog însă să binevoiţi a lua în considerare că nu am avut niciun mijloc
de a-mi schimba convingerea personală, deoarece, nu
numai atunci, dar nici chiar acum, nimeni în Italia, fie în
cercurile de la Curte, fie la Consulta, nu îndrăzneşte să
prezinte projectul căsătoriei A. S. Regale ca un lucru
bine hotărât. Cel puţin aşa stau lucrurile până acum.
Dacă la 5 August E[xcelenţa] V[oastră] ştia în mod pozitiv că această căsătorie se va face, sunt indus a crede
că informaţiunile Sale izvorau de-a dreptul de la obârşie.
Întru cât priveşte lipsa complectă de orientaţiune, –
dacă înţeleg bine sensul cuvintelor, vă cer voie a crede
că aci e probabil mai mult o insuficientă expunere a
chestiunei, din parte-mi, decât o lipsă totală a simţului
lucrurilor. – În adevăr, am avut onoare a Vă prezenta
faptele, din punct de vedere al orientaţiunei politice, ca
o apropiere între Curţile Italiei şi a Rusiei. Trebuie să
adaog că această apropiere se face fără intervenţiunea
Franciei, a cărei acţiune în Abyssinia a devenit din nou
agresivă către Italia în ultimele timpuri, şi chiar fără voluntarul simțimânt al Princepelui Labanoff2, ale cărui
sentimente antiitaliene sunt bine cunoscute, încă de
când era la Ambasada din Viena.
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Iată acum informaţiunile ce mă credeam dator a Vă
comunica:
Cu ocaziunea inaugurării Expoziţiunii3 din Veneţia
de anul trecut, Principesa Elena de Montenegro a fost
prezentată Suveranilor Italiei. Se pare că, în special,
M. S. Regina a fost viu impresionată de frumuseţea
Principesei Elena, căreia a exprimat dorinţa de a o revedea la Quirinal unde, în adevăr, după câtva timp, a şi
venit cu sora sa mai mică, Anna, şi cu Principesa mamă
Milena, izbutind a intra cu totul în bunele graţii ale
M. Sale. Prin urmare, chiar de la-nceput, projectul
acesta de căsătorie are toată simpatia Reginei (ceea ce
era foarte important pentru o actuală şi o viitoare Regină a Italiei) şi aprobarea Regelui.
Nu ştiu însă dacă tot astfel se poate zice şi despre
lumea politică a Italiei şi în general despre simţimântul
public.
Din punct de vedere al oamenilor politici, cred că nici
Dl Crispi nici Dl di Rudinì nu sunt încântaţi de o asemenea alianţă, cel dintăi din cauza cunoscutelor sale veleităţi asupra Albaniei precum şi a rolului ce crede că
Italia este chiemată să-l joace în rezolvirea problemei
balkanice, cel de-al doilea din cauza aspiraţiunilor sale
aristocratice engleze şi a îngrădirei libertăţii de acţiune
în Orient, iar amândoi din cauza sarcinelor ce o asemenea alianţă o va aduce Italiei, fără să-i aducă în schimb
niciun avantagiu. –
Din punct de vedere al opiniunei publice, alianţa
casei de Savoia cu casa Principelui Njegosch de Montenegro e o adevărată scoborâre. Dacă n-ar fi toată popularitatea de care se bucură dinastia în clasele de jos
şi mai cu seamă sentimentul atât de omenesc al înclinării tinerilor unul către altul, – în clasele dirigente projectul căsătoriei de faţă a fost considerat la început ca
o idilă, menită să rămână pentru A.S. Regală o dulce
amintire, iar acum, când pare a lua toate proporţiunile
unui eveniment sigur, e considerat ca o eroare, deoaPRO
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rece în Italia, ca şi peste tot, lumea deprinsă a gândi socoteşte că soarta unui principe ar fi supraomenesc de
fericită dacă ar putea să unească în sine toate privilegiele ce le dă tronul unui singur ales cu toate simtimântele şi emoțiunile ce le acordă natura tutulor muritorilor
în contra intereselor colective. – Am avut ocazie a vorbi
cu mai mulţi oameni politici, cu vechi parlamentari, pe
toţi i-am auzit făcând cam aceleaşi consideraţiuni,
anume că dinastia în Italia are prea mulţi duşmani pentru ca să nu caute a se întări prin alianţe de familie. –
Iată acum câteva detalii asupra călătoriei A.S. Regale.
Principele nu a plecat din portul Napoli decât în ziua
de 12 August, aşteptând terminarea unui obiect preţios
comandat Casei Confalonieri din Milano, spre a-l aduce
ca dar Principesei Elena. A.S. Regală este însoţit de
Generalul Terzaghi, Maiorul Viganoni şi Căpitanul Merli.
Yachtul Gaiola se va opri în portul italian Reggio Calabria, de unde se va îndrepta spre porturile coastei albaneze, atingând Yallona, Antivari şi rămânând la
Cattaro4, unde A. S. Regală se va coborî pentru a
merge la Cettinie. – Întru întâmpinarea A.S. Regale vor
veni din Cettinie Principele moştenitor Danilo5, Ministrul
Resident al Italiei, precum şi un Colonel rus, Dl Radoruki. În acelaşi timp se va compune un corp de 24 oficeri, foşti elevi ai şcoalei militare din Modena, cari va
forma garda de onoare a A.S. Regale. –
Mă grăbesc a comunica E.V. aceste informaţiuni,
cari nu au caracter oficial, deoarece la Consulta nu se
confirmă nici se infirmă ştirile relative la căsătoria P[rincipe]lui de Napoli, rezervându-mi a Vă comunica data
oficială de îndată ce o voi cunoaşte-o.
Binevoiţi etc.
Bucarest
No. 443 din 5/17 nov. [18]96

[2]

D[omnu]le Ministru,
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Regele1 Serbiei soseşte la frontiera Italiei în ziua de
24 nov. stil nou şi la Roma în ziua de 25, însoţit de aceleaşi persoane ce l-au acompaniat în vizita făcută auguştilor noştri suverani.
După informaţiunile de la Consulta, M. Sa va petrece, în formă oficială, două zile în Roma, unde va fi
oaspetele M. Sale Regelui Umberto2, la Quirinal. Serbătorile ce se vor da în onoarea sa nu sunt încă stabilite. Contele Gianotti, Prefectul Palatului, a sosit de-abia
ieri în capitală. Astăzi, D[omnu]l Boghicevici, Ministrul
Serbiei, trebuia să vadă pe D[omnu]l Gianotti spre a se
înţelege asupra detaliurilor ceremonialului. Până acum
pare stabilit că va avea loc un prânz de gală, cu marii
demnitari ai Statului, la care nu se ştie de va fi invitat şi
corpul diplomatic, şi o revistă a garnizoanei din
Roma. –
Regele Alexandru va pleca de la Roma la Napoli,
unde va petrece o zi sau două; de la Napoli se va înSAECULUM 7-8/2020
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toarce la Roma, in incognito, şi va coborî la Hôtelul Quirinal, unde locuieşte D[omnu]l Boghicevi[ci]* (a cărui reşedinţă principală e la Berlin, fiind acreditat pe lângă
ambele Curţi). Cu modul acesta, M. Sa va putea fi primit
de Papă. Tratativele cu Vaticanul relativ la această vizită
s-au urmat la Viena între D[omnu]l Simici şi Nunţiul
Apostolic.
Vizita M. Sale Regelui Serbiei la Vatican ar avea un
scop greu de definit deocamdată dacă n-ar fi provocată
pe de o parte de dorinţa firească ce se naşte în spiritul
fiecărui Suveran temporal de a aduce omagii Suveranului spiritual al atâtor milioane de catolici, iar pe de alta
de ambiţiunea, foarte legitimă, a Vaticanului, de a constata în faţa lumii marea sa înrâurire morală chiar asupra popoarelor şi suveranilor necatolici. Cred însă a nu
fi departe de realitatea lucrurilor, atribuind un scop ceva
mai depărtat dar şi mai concret acestei vizite, care ar fi,
din partea Regelui Serbiei, de a intra în bunele graţii ale
Sanctităţii Sale, pentru cazul eventual când Suveranul
serb s-ar căsători cu o principesă catolică, ai cărui copii
ar trebui să devină ortodocși, iar din partea Vaticanului
de a semna un concordat cu guvernul serb. Acest din
urmă scop mi-a fost confirmat de dl. Boghicevici.
Ziarele locale, vorbind despre vizita Regelui Serbiei
la Vatican, anunţau că M. Sa, la întoarcerea din Napoli,
va descinde la Ambasada austriacă de pe lângă Sfântul
Scaun, – ceea ce nu ar fi fost admisibil şi ceea ce de
altminteri a fost infirmat de dl. Baron Pasetti, pe care
am avut onoare a-l vedea astăzi. –
Comunicând E. V. cele ce preced, profit etc.3
*

În manuscris Boghicevi (n. ed.).

[3]
Bucarest
No. 328 din 4/16 iuliu [18]97

D[omnu]le Ministru,

Isprăvind de discutat şi de votat budgetele Statului,
joi 3/15 iuliu curent s-a închis prima Sesiune1 a Legislativului XX a Camerii Italiane. –
Cu ocaziunea discutării budgetului Ministeriului Afacerilor Străine, Dl Marquis Visconti-Venosta a rostit discursul pe care am onoare a-l înainta E.V. aci alăturat,
în rezumat, după jurnalul l’Italie.
Actualul discurs al Ministr. Af. Străine nu aduce, în
chestiunea Orientului, nimic care să nu fie cunoscut
E.V. din precedentele rapoarte ale D[omnu]lui Ministru
Lahovary2.
Făcând bilanul actualei sesiuni parlamentare, se
poate zice despre Camera actuală, în raport cu cea trecută, că a fost stearpă. Deşi majoritatea de acum este
aleasă sub Ministeriul Rudinì3, ea nu a ajutat Cabinetul
întru împlinirea reformelor organice pe care le anuncia
Preşedintele Consiliului în discursul său program, și Ministeriul el însuşi, deşi are în sânul său oameni cu un
caracter politic bine determinat, nu a cerut majorităţilor
decât suma de muncă necesară orcărui Minister de Afa125

ceri, mulţumindu-se cu votarea budgetelor şi cu câteva
legi fără nicio importanţă.
Toate actele însemnate ale Ministeriului Rudinì relative la afacerile din Africa, la îmbunătăţirea situaţiei cu
Francia, la Sicilia, au fost aduse la împlinire cu Camerele alese sub guvernul trecut. Pe când cu actualele Camere, Dl di Rudinì nu a putut trece nici reforma legii
militare, nici legile Dlui Luzzatti4 relative la circulaţiunea
băncilor de emisiune. –
Această curioasă situaţiune e datorită lipsei unei majorităţi omogene. Pentru a guverna cu Camerile de astăzi, Dl di Rudinì trebuia să prezinte, să retragă, să
modifice projectele sale de legi, după cum cereau interesele celor trei grupuri ce compun, cu al său, majoritatea: Giolitti5, Zanardelli6 şi Cavallotti7. – De aceea, s-a
şi zis, chiar de la începutul sesiunei actuale, că Dl di
Rudinì, şeful partidului dreptei, este astăzi prizonierul
politic al oamenilor de stânga, ba chiar al radicalilor şi
socialiştilor.
Primiţi etc.
Către Constantin I. Stoicescu1

Bucarest
No. 482 din 26/8 Xbre [18]96

D[omnu]le Ministru,

Mă grăbesc a răspunde la nota No. 20862 din
22/4 nov. ’96 prin care Ex[celenţa] V[oastră] îmi face
onoarea a mă informa că M.S. Regele, Augustul nostru
Suveran a binevoit a-i încredinţa portofoliul Ministeriului
Afacerilor Străine, – aducându-i la cunoştinţă că încă
din ziua primirei telegramei No. 20861 am comunicat
verbal D-lui Marquis Visconti-Venosta2 şi am telegrafiat
consulatelor dependente de această Legaţie formarea
noului cabinet şi numirea Ex[celenţei] Voastre la Departamentul Afacerilor Străine.
Puteţi compta, D-le Ministru, pe tot devotamentul
meu în raporturile ce însărcinarea mea mă cheamă a
avea cu D-Voastră. Ca întotdeauna, voi pune în serviciul intereselor ţărei toate modestele mele mijloace. –
Fericit de a intra în relaţiuni directe cu E.V. am
onoare a o ruga să binevoiască a primi3 etc.
Către Al. Marghiloman1

Chiffré
Bucarest
No. 640 din 28 nov. [1900]
Personnel
Excellence Marghiloman
Bucarest

Agrément Mr. Fleva2 sera probablement accordé ces
jours-ci. Il est utile que B.T. le présente comme grand
ami Italie sans trop insister sur le reste. Quant à l’audience Mr. Catargi, le gouvern[ement] italien se conformera au désir du gouvernement roumain, mais en
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même temps le Secrétaire Gl. m’a laissé comprendre
qu’une audience privée serait plus indiquée. La difficulté
se présentera à propos du gr[and] cordon dû à Mr. Catargi3, la Cour italienne ayant pour régle constante de
ne l’accorder qu’après au révolu de mission à Rome.
Le Roi a donné son agrément nomination Mr. Fleva.
Z.

Note

Către Dimitrie A. Sturdza

B.N.R., Ms.10945.
Nr. 324 din 14 august [18]96

[1]

1. În telegrama nr. 14242 din 2/14 august 1896 prim-ministrul și ministrul de Externe Dimitrie A. Sturdza îi reproșa lui
Duiliu Zamfirescu „lipsa completă de orientare” politică în legătură cu mariajul principelui Vittorio Emanuele de Savoia cu
prințesa Elena de Montenegro. Raportul de față este o palinodie a tânărului diplomat care își recunoaște, cam cu jumătate de gură, greșeala. Exista însă în raportul 319 din
5/17 august 1896 un amănunt care îl disculpă într-o anumită
măsură. Raliindu-se opiniei publice din Italia, secretarul de
legație se îndoise de șansele proiectului matrimonial respectiv, dar semnalase și „un fapt nou [care] ar veni să dea o
aparență de posibilitate projectului”, acesta fiind tocmai călătoria principelui italian la Cettinje, capitala principatului Muntenegru.
2. Alexandr Labanoff-Rostovsky, prinț și diplomat rus, în
acel moment ambasadorul Imperiului Țarist la Roma.
3. Referire la Bienala Internațională de Artă de la Veneția,
a cărei primă ediție a avut loc în 1895, inițiatorul acestui eveniment fiind primarul localității, Riccardo Selvatico. Bienala a
avut un destin longeviv, fiind și azi un bun prilej de prezentare
a valorilor artistice contemporane.
4. Cattaro (Kotor), port din Muntenegru.
5. Danilo Aleksandar Petrović-Njegoš (1871-1939), prinț
moștenitor. Era fiul cel mai mare al regelui Nikola I de Muntenegru și al reginei Milena Vukotić.
B.N.R., Ms. 10945.
Nr. 443 din 5/17 nov. [18]96

[2]

1. Aleksandar I Obrenović (1876-1903), rege al Serbiei din
1889 până în 1903. Înclinația lui spre puterile și valorile occidentale (vizita lui la Vatican stă mărturie), în detrimentul Rusiei
pravoslavnice, i-a adus ostilitatea organizației teroriste „Mâna
neagră”. Nu s-a însurat cu o principesă catolică, cum presupunea Duiliu Zamfirescu, ci cu Draga Milicevici (1861-1903),
fostă doamnă de onoare a reginei-mamă Natalija. Măritată cu
Svetozar Mašin, a divorțat de acesta și s-a căsătorit cu Aleksandar Obrenović la 5 august 1900, exercitând o influență nefastă asupra acestuia. Diferența (mare) de vârstă dintre cei
doi soți a scandalizat opinia publică. În noaptea de 10-11 iunie
1903, un grup de ofițeri conduși de colonelul Dragutin DimitriPRO
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jević a pătruns în palatul regal și a ucis bestial, cu săbii și pistoale, cuplul regal, trupurile mutilate fiind aruncate de pe balcon pe un morman de bălegar.
2. Regele Umberto I di Savoia se afla pe tronul Italiei din
9 ianuarie 1878. Era un înfocat partizan al Triplei Alianțe.
3. Textul e ciorna unui raport a cărui formă finală nu am
putut-o identifica. În varianta oficială trimisă lui D.A. Sturdza
figura, desigur, și formula protocolară de încheiere.
[3]

B.N.R., Ms. 10945.
Bucarest, Nr. 328 din 4/16 1897

Concisul raport trimis premierului Dimitrie A. Sturdza
dovedește capacitatea secretarului de legație de a sintetiza o
sesiune legislativă plină de contradicții și confruntări între diferite facțiuni din parlamentul italian al timpului. Istoricii și
analiștii politici care au examinat ulterior etapa au rezumat-o
în termeni similari.

1. Prima sesiune a celei de-a XX-a legislaturi a Camerei
italiene s-a desfășurat între 5 apr. 1897 şi 15 iul. 1898. Bilanțul
ei a fost într-adevăr „sterp”.
2. Alex. Em. Lahovary (1855-1950) era din martie 1893
ministrul plenipotențiar al României la Roma. Va rămâne în
acest post până în 1899.
3. În 10 martie 1896, după dezastrul de la Adwa, venise
iar la putere marchizul dì Rudinì, care a organizat la 21 martie
noi alegeri. Compoziția parlamentului rezultat în urma acestui
scrutin era eterogenă, ceea ce a generat numeroase dispute
și puține decizii. Premierul a fost un oportunist, încheind
alianțe succesive cu liberalii și radicalii, schimbând mereu
compoziția guvernului, fără a-i întări autoritatea.
4. Luigi Luzzatti (1841-1927), economist și om politic italian, reprezenta partidul Dreapta istorică. Între 11 iul. 1896 şi
29 iun. 1898, a fost ministrul Trezoreriei, portofoliu pe care l-a
deținut de mai multe ori. Prim-ministru între 31 mart. 1910 şi
30 mart. 1911. A inițiat reforme sociale și financiare importante, puse în aplicare de alte guverne.
5. Giovanni Giolitti (1842-1928), om politic liberal. Primministru: 15 mai 1892-15 dec. 1893; 3 nov. 1903-12 mart.
1905; 29 mai 1906-11 dec. 1909; 30 mart. 1911-21 mart.
1914; 15 iun. 1920-4 iul. 1921. În practică a fost un centrist,
căutând mereu un echilibru între antiteze.
6. Giuseppe Zanardelli (1826-1903), jurist, exponent al
partidului Stânga istorică. Președinte al Camerei Deputaților
(5 apr.-14 dec. 1897; 16 nov. 1898-25 mai 1899), prim-ministru (15 febr. 1901-3 nov. 1903).
7. Felice Carlo Emanuele Cavallotti (1842-1898), politician, poet și dramaturg. Reprezentant al extremei stângi. A
murit ucis în duelul cu conservatorul Ferruccio Macolo, director la Gazzetta di Venezia. Orator impetuos, popular.
Către Constantin I. Stoicescu

B.N.R., Ms. 10945.
Bucarest, nr. 482 din 26/8bre [18]96

PRO

1. Constantin I. Stoicescu (1852–1911), jurist, gazetar și om
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politic liberal. Apreciat de Dimitrie A. Sturdza, a cărui „fațadă”
a fost adesea, a fost de-a lungul carierei titularul portofoliului
la Lucrări publice (4 oct. 1895-21 nov. 1896; 18 iul.-22 nov.
1902), Externe (21 nov. 1896-26 mart. 1897), Justiție (1 oct.
1898-30 mart. 1899; 14 febr. 1901-18 iul. 1902). Agricultură,
Industrie, Comerț și Domenii (22 nov. 190214 dec. 1904). Raportul lui Duiliu Zamfirescu, cam obedient, e o încercare de
captatio benevolentiae.
2. Emilio Visconti-Venosta era ministru de Externe în cabinetul italian condus de Antonio Starabba, marchiz dì Rudinì,
între 11 iul. 1896 şi 1 iun. 1898.
3. V. nota 1.
Către Al. Marghiloman

B.N.R., Ms. 10945.
Chiffré
Bucarest
Nr. 640 din 28. nov. [1900]
Personnel

Telegrama cifrată trimisă de Duiliu Zamfirescu, în acel moment însărcinat cu afaceri la legația română din Roma, este
răspunsul la altă telegramă, tot cifrată, având numărul 21695
din 25 nov. 1900, prin care i se cerea să accelereze
formalitățile de acordare a agrementului pentru Nicolae Fleva,
ca ministru plenipotențiar al României în capitala Italiei. Pe
plan intern Fleva era compromis după scandaloasa „afacere
a fânului” și se căuta o soluție de a fi expediat peste hotare
până se va domoli agitația din țară. Soluția pare să fi fost propusă chiar de Duiliu Zamfirescu într-o scrisoare către Titu Maiorescu din 31/13 nov. 1900: „Dacă acest om amenință să facă
opoziție și dacă fuziunea nu este o vorbă goală, atunci un post
în străinătate este singurul mijloc de a vă scăpa de el [...] Mie,
personal, îmi este indiferent cine va veni aici. Situația politică
însă îmi pare că reclamă depărtarea imediată a lui Fleva din
țară”. Probabil că rezolvarea a fost agreată și de Al. Marghiloman, care avea relații apropiate cu Titu Maiorescu.

1. Al. Marghiloman (1854-1925) era ministru de Externe
în guvernul P.P. Carp 1 (7 iul. 1900-13 febr. 1901). Subalternul
său de la Roma avea atunci o părere bună despre el, comunicată tot lui Titu Maiorescu în 2/15 sept. 1900: „Cred că M.
este un bun Ministru de Externe, cu minte equilibrată și cu
noroc. Merge ceva cam departe în unele, cu aerul unui Cancelar de Mare Putere”. După episodul Stratilescu, când Marghiloman a cerut imediata punere în disponibilitate a lui Duiliu
Zamfirescu pentru proteste contra rechizițiilor „sălbatice” din
vara lui 1913, opinia acestuia s-a schimbat radical, în însemnările secrete începute în 1914 existând un portret devastator.
2. Nicolae Fleva (1840-1920) făcuse parte din cabinetul
conservator G. Gr. Cantacuzino în calitate de ministru al Domeniilor, Industriei și Agriculturii (11 apr. 1899-7 iul. 1900). La
sfârșitul anului 1900 a plecat la post la Roma.
3. Referire la Al. Catargiu, care era încă ministrul
plenipotențiar al României la Roma. În noiembrie 1900 era în
concediu și-i scria lui Duiliu Zamfirescu „că sacrificiul ce i se
cere, de a părăsi Roma, e cam mare, dar că probabil îl va
face; nici într-un caz însă nu înainte de martie sau aprilie viitor”. A trebuit să-l facă mult mai repede...
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Gligor Haşa

(2 ianuarie 1938-7 martie 2020)

„XERXES”, DE DUMITRU VELEA

128

Perşii lui Eschil, elementul liric predomină. Celelalte
componente – dramaticul, sublimul, anecdoticul, fantasticul –, sunt dozate cu măsură. Senzaţionalul ţine de
mitic şi dă patina de culoare pentru o epocă situată între
preistorie şi istorie. Patricidului şi matricidului din piesele
marilor tragedieni greci le ia locul incestul, care nu era
socotit un păcat în Persia şi în Egiptul Antic. Aproape
fără excepţie scenele sunt fastuoase, indiferent de numărul personajelor care apar în ele, şi au menirea de
a trezi în cititor (spectator) nelinişte, frică, spaimă,
groază, admiraţie, sublim. Mai cu seamă lirismul are
forţă şi strălucire, cucereşte şi impresionează, merite la
care contribuie substanţial şi vocabularul bogat, nuanţat, metaforizat şi simbolizator nu doar pe alocurea. Cu
ajutorul lui, Dumitru Velea creează imagini sugestive, în
ton nobil şi emfatic şi, arare, în spirit folcloric românesc.
În centrul gândirii filosofice şi teologice, Dumitru Velea
îl aşază pe Ahura Mazda, un Zamolxis al persanilor, reprezentând pe lângă alte atribute şi justiţia divină. Xerxes, ca şi grecul Agamemnon, este victima orgoliului
său, el nesocotind limitele fixate de destin condiţiei
umane. Eroul crede într-o justiţie divină şi de aceea
caută permanent justificare în vechile mituri.
Piesa lui Dumitru Velea e altceva decât s-a mai scris
pe la noi şi place prin forţa imaginaţiei creatoare, prin
siguranţa simţului dramatic, prin ştiinţa dozării scenice
a materialului epico-dramatic îmbibat de lirism. Piesa e
concepută epopeic. Autorul sintetizează o întreagă culPRO

În anul Olimpiadei de la Atena şi într-un timp supertehnicizat, când miturile sunt reiterate în real ori demitizate, când teatrul – ca de altfel literatura în general –
îşi caută modalităţi noi de manifestare pentru a găsi o
formă posibilă de întoarcere la lectură, Dumitru Velea,
poet, eseist şi dramaturg, vine în librării, dacă vreţi, cu
o piesă monumental, accesibilă scenei doar în marile
amfiteatre sub forma unor spectacole de sunet şi lumini,
având în culise regizori de talia lui Ciulei sau Purcărete:
Xerxes, subintitulată Dramă istorică în două părţi. Editura Sitech din Craiova a săvârşit, credem noi, un gest
de curaj şi un act de mare şi necesară cultură pentru
un popor care cincizeci de ani a supravieţuit prin cultură,
cartea şi teatrul fiind nişte supermani care au sfidat şi
demascat Sistemul.
Dacă Perşii lui Eschil, piesă care a provocat pâraie
de lacrimi în amfiteatrele greceşti prin sentimentul sublimului, îl avea ca erou exemplar animat de dorinţa de
a egala zeii pe apărătorul Atenei, Dumitru Velea s-a
oprit în schimb asupra lui Xerxes şi a epocii sale, evenimentele care oferă substanţă lirică, dramatică, etică
şi filosofică petrecându-se la Susa, capitala Imperiului
Persan, după pierderea bătăliei de la Salamina.
După lecturarea celor aproape 200 de pagini, am
consultat cu precauţie bibliografia şi mai ales Istoriile lui
Herodot, mai apoi am recitit Perşii de Eschil şi numai
după aceste demersuri am început să scriu cronica unei
lucrări literare inedite, îndrăzneţe, captivante. Ca şi în
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tură persană, bogată şi tulburătoare, dintr-un spaţiu
geografic ce se întinde de la Indus la Hellespont, precum şi o mulţime de mituri şi mitologii care le preced
sau le alimentează pe cele biblice. Chiar şi acest aspect
sau această dimensiune a operei ne convinge că autorul nu a conceput-o pentru transpunere scenică, ci pentru, eventual, un grandios spectacol de sunet şi lumini
într-un amfiteatru de la Efes, Atena sau Italia. Sau, de
ce nu, pentru o epopee cinematografică în care să coexiste sau să acţioneze împreună mijloacele cinematografului cu specificitatea teatrului grecesc antic, fastul
palatelor de la Susa, deşertul cu oaze, desfăşurările de
trupe pe mare şi pe uscat, ceremoniile sublime, revărsarea de perle şi aur.
Este neîndoielnic faptul că Dumitru Velea a studiat
şi a sintetizat un vast material bibliografic, pornind de la
Istoriile lui Herodot până la Vechiul Testament, Friederich Nietzsche, Jung, Jean-Marie Casal, Mircea Eliade,
Constantin Daniel, ca să-i numim doar pe câţiva. În manieră dramatică, prin dialoguri şi monologuri, Dumitru
Velea face istoria unei epoci şi a unei culturi indoeuropene altfel decât prin obişnuitele cărţi de popularizare
ştiinţifică, având drept punte de reper Codul de Legi al
lui Hammurabi, Poemul lui Ghilgameş şi alte mari
poeme filosofice persane. Altfel spus, piesa-roman ne
oferă să citim în registru emoţional tot ce s-a tradus şi
s-a scris la noi despre civilizaţia persană. De mirare ni
s-a părut că pe parcursul a 200 de pagini (dacă punem
la socoteală şi iconografia de la sfârşitul cărţii), textul
reuşeşte să răspundă celui de-al doilea motto cu care
se deschide volumul: „Dintre atâtea mii de oameni nimeni nu era ca frumuseţe şi statură mai demn decât
Xerxes însuşi să aibă în mână această putere” (Herodot, Istorii, Cartea a VII-a CLXXXVII). De fapt, piesa
este istoria sintetizată a apariţiei şi dispariţiei unei imense şi tulburătoare civilizaţii (culturi) care stă la baza gândirii moderne. Autorul ne poartă prin lectură în timp
mitic, în care muritorii convieţuiau cu zeii. Sub semnul
zeilor se înfruntau două mari civilizaţii, cea persană,
care avea în spate câteva milenii, şi tânăra civilizaţie
grecească a Olimpului şi Atenei. Personajele, „multe şi
puţine după cum se întrupează”, zice autorul, devin pe
parcurs puternice simboluri sau mărci de referinţă pentru toate domeniile unei culturi cu mare forţă de cucerire
şi asimilare. Un loc aparte îl au personajele care întrupează dimensiuni ale omenescului proiectat în zeiesc,
precum Xerxes fiul marelui Darius, Atossa fiica lui Cirus,
Artystona văduva lui Darius, Parmis, Masistes fratele lui
Xerxes, Zautarul sau Profetul, crainicul, tălmăcitorul de
vise, olarul, grămăticul, cioplitorul, făurarul. Uriaşa armată este prezentă în piesă prin personaje-simbol. Nu
pe ultimul loc se află în distribuţie animale sacre: calul,
cămila, boul, câinele.
Piesa este fără tăgadă rezultatul unei laborioase documentări şi acumulări la îndemâna unui om de teatru
complet. De aceea chiar şi indicaţiile scenice devin
poeme sau tuşeuri prin culoarea de epocă.
Piesa este structurată pe două părţi alcătuite din
câte nouăsprezece tablouri ce se succed crescendo,
chemate unul de altul printr-o permanentă luptă a conSAECULUM 7-8/2020
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trariilor: viaţa şi moartea, lumina şi întunericul, soarele
şi luna, zeităţi faste şi nefaste.
Acţiunea este plasată şi în cetatea Sardes, reşedinţa
provinciei Lidia, nu departe de Efes, şi în Susa. Efesul,
minune a minunilor, cu vestitul Templu al Artemisei, devine în piesă personaj simbolic pentru cultura grecească şi pentru forţa Atenei. De la Susa până aici
pornea un impunător drum de treisprezece mii de stadii,
o cale regală împodobită cu portaluri, hanuri, cu temple
şi statui, care lega toate oraşele de pe ţărmul ionian.
Poate că şi prin astfel de informaţii lectura, ajunsă la
capăt, creează senzaţia de saţietate, de împlinire. Una
este să citeşti Istoriile lui Herodot, alta e să citeşti un
roman de epocă şi cu totul altceva e să citeşti epopeea
dramatică a lui Velea. Ceea ce face din piesa lui Dumitru Velea o lucrare interesantă şi originală în cultura
noastră, este talentul poetului, gândirea filosofului ce îl
dublează, calităţi care reprezintă liantul unei arhitecturi
dramatice impresionante. Sunt memorabile, spre exemplu, invocaţiile către zei, către astre, nu puţinele cântări
ale cântărilor care slăvesc frumuseţea, iubirea, curajul,
dreptatea etc. Autorul stăpâneşte secretele regiei şi realizează tablouri vivante memorabile, de un dramatism
care uneori atinge sublimul. Viziunea scenică e panoramică, sintetizatoare, servită de un limbaj poematic
prin excelenţă, de aceea lectura face loc închipuirii, fanteziei, chiar reveriei. Piesa slăveşte cultul eroilor, cultul
morţilor, cultul naturii, cultul prieteniei, al datoriei, al sacrificiului. Pe de altă parte îndeamnă la meditaţie asupra
unor tare omeneşti: trufia, laşitatea, gelozia, lăcomia,
trădarea. Capitolele, câte 19 în fiecare parte, au titluri
simbolice, purtătoare ele însele de mesaje. Umbre care
vorbesc şi aduc mesaje, suflete care se reîntrupează,
tulburătoare procesiuni, zei tutelari vieţuind printre oameni, visarea ca o altă formă a vieţii precum şi tălmăcirea ei, devenită principală preocupare a unor iniţiaţi;
suita de interdicţii, de tabuuri, atât de necesare astăzi
(sacralitatea apei, a focului, a vegetaţiei etc.) dau coloratură piesei, învăluind-o în mantie de mister. Lor li se
adaugă scene de groază, de sacrificii, datini şi obiceiuri
cu ecou în illo tempore. O carte care cu plăcere se citeşte, iar cine o citeşte se înţelepţeşte.

Notă:
În această primăvară, a plecat spre stele poetul, dramaturgul, prozatorul, publicistul, editorul Gligor Haşa, născut la
2 ianuarie 1938, în satul Tău, comuna Roșia de Secaș, județul
Alba.
Absolvent al Facultăţii de Filologie a Universității din
Timișoara, a debutat în 1962 cu două povestiri. A publicat,
printre altele, volume de proză scurtă (Stejarul corbului alb,
1984), romane (Comoara lui Decebal, 1881; Septembrie cu
măști, 1985; Sceptrul lui Decebal, 1986; Răbdarea pietrelor, 1987; Biciul lui Dumnezeu, 2005), publicistică (Amiaza
unei iubiri, 1989), studii și eseuri eminesciene (A cuteza
curtezană, 1998; Muntele fără poteci, 1999), monografii,
piese de teatru (Mingea fermecată; Fata vânătorului), culegeri de folclor (De la Hațeg la Zarand, 1969), parodii, fabule,
epigrame, pamflete (De toate despre ne(toți), 2006) ş.a.
Membru, din 1990, al Uniunii Scriitorilor.
În memoria sa, publicăm acest text inedit, păstrat în arhiva
scriitorului Dumitru Velea.
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Cornel Ungureanu*

CORNELIU VELȚAN
DESPRE AUREL DOBRESCU
(II)

*
Cu ani în urmă l-am rugat pe verişorul meu Aurel Săbăilă,
nepotul lui Aurel Dobrescu, să se ocupe de memorialistica
prietenilor bunicului său. Era de vreo trei decenii la Paris, se
întâlnea acolo cu apropiaţii lui Aurel Dobrescu, dar părea că
timp este. Mi-a adus totuşi câteva dintre paginile lui Corneliu
Velţan – ortografiat uneori Velţeanu Cornel – pe care le publicăm în câteva episoade.
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răniţilor şi bolnavilor dar şi zbir neiertător la cei ce nu-şi
făceau cu precizie îndatoririle. El a scris în sala de aşteptare: „În spital bolnavul este primatul”. Conducerea
spitalului: maghiară sau săsească nu putea să-i găsească nicio învinuire.
O singură dată a fost tras la răspundere când a afirmat că Maniu bine a făcut că a refuzat să declare în
scris că „Românii din Austro-Ungaria nu susţin acest
război”. În urma atitudinii i s-a ridicat imunitatea de mobilizare pentru lucru ca avocat al Mitropoliei din Blaj şi
urgent a fost trimis în primele linii ale frontului contra italienilor. El a recunoscut că a făcut afirmaţia aceea şi a
justificat de ce socoteşte potrivită atitudinea lui Maniu.
A fost totuşi menţinut pentru calitatea sa profesională,
ba a fost şi avansat la gradul de căpitan, trimis chiar
într-o misiune la Praga. În timpul celor şase săptămâni,
cât a durat deplasarea, a fost adus acolo rănit grav viitorul sculptor Medrea pe care îl cunoştea din studenţie
şi pe care l-a operat.
Medrea îndrăgostindu-se de o sculptoriţă i-a cerut
să-l şi căsătorească.
Aurel a avut, de mai multe ori misiunea unor recrutări complementare care se înmulţeau în timp ce războiul nu înceta. A venit odată la Deva, la noi, unde pe mai
mulţi români i-a scăpat de mobilizare prin bunăvoinţa şi
înţelegerea lui.
Nu făcea nedreptăţi, dar nici nu judeca fiecare caz
revizuit decât just, nu cu ură şi rea voinţă cum procedau
medicii unguri. Adeseori spunea, nici când n-am avut
timp mai mult de citit, ca atunci când făcea nesfârşitele
gărzi la spital alături de bolnavii gravi ameninţaţi. Era
însă cam dur cu personalul sanitar, cărora le spunea „şi
voi trebuie să faceţi ce fac eu, în aceste stări cumplite”.
În timpul războiului în fiecare zi de sărbătoare participa
şi el la serviciul divin la biserica ortodoxă – aceasta în
chip de manifestare de român apoi lua parte, alături de
PRO

Aurel era în acest timp un tânăr foarte serios, care
după suferinţa încercată în mediul teologic, nepotrivit
gândirii sale spunea: „În viaţă trebuie să ştii să distingi
ce este important şi util spiritului şi corpului tău dar să
ai şi puterea să-ţi realizezi o cale care să te conducă
spre ştiinţă, cunoştinţă şi onoare”. El nici când nu-şi
pierdea timpul, nimeni nu-l putea scoate din programul
care şi-l făurea aproape în fiecare zi. Sigur că un bărbat
tânăr cu o înfăţişare atât de atrăgătoare şi distinsă era
invitat şi poate chiar ademenit spre activităţi plăcute. El
nu le accepta. Era primul care sosea la munca sa de
toate zilele la spital, bolnavi, studii. Cu o putere de rezistenţă la orice muncă, ca scop principal socotea documentarea profesională. În mare măsură veniturile şi
le folosea pentru cumpărări în special de reviste medicale care îi dădeau informaţiunile utile pentru profesie
şi îndrumări de a îmbunătăţi şi argumenta cultura sa
medicală. Se împrietenise cu şefii confesiunilor religioase: ortodox, româno-catolici, evrei, lutherani, unitarieni, greco- catolici care erau în oraş. Aceştia prin el
aveau un tovarăş doct în credinţă, iar el găsea o bucurie
citind în acest domeniu neregretând că a avut încercarea meritatei suferinţe de la Institutul Teologic. Odată cu
începerea războiului 1914-1918 toţi medicii au fost concentraţi unii pe front, alţii în diferite poziţii de ajutor a sănătăţii şi igienei. Deci cu toţii erau obligaţi o parte din
timp să-l folosească în interes general. Aurel a fost mobilizat la Spitalul orăşenesc unde veneau neîncetat răniţi. Aurel era prim-operator. Era socotit în spital frate al
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protopopul Saftu sau D. Debu – preot – la consfătuirea
parohială. El spunea „muncesc până cad jos, vreau să
văd cât mă ţin puterile”. Organismul puternic nu a ajuns
vreodată la limita puterilor deoarece dormea ca un copil.
Unde găsea în orice poziţie îşi odihnea organismul şi
nervii. Nu l-a văzut nimenea decât zâmbind. Rareori
când găsea câte un minut îşi lua clarinetul – care nu l-a
părăsit nici pe front la Mărăşeşti – şi cânta lieduri nemţeşti, Bach şi câte o doină românească.
A fost caz când obosit a adormit în fotoliu cu clarinetul pe genunchi. Îl adora pe Pasteur dintre marii binefăcători ai lumii şi îşi procura şi informaţii istorice dar
mai ales modul în care opera sa se dezvolta şi se răspândea spre binele întregii omeniri.
Chipul lui von Behring (1901 Premiul Nobel) ca şi
Koch şi Nobel – îi avea în cabinetul său de lucru. Pe un
bărbat ca el, orice îmbrăcăminte arăta bine dar el spunea: nu e elegant să fii elegant, şi se îmbrăca modest.
Cu astfel de atitudine în scurt timp ajunsese să fie
simpatizat şi onorat de tot Braşovul, atât de români cât
şi de saşi şi unguri (mai ales secuii a căror limbă de
asemenea o cunoştea). Era în prietenie cu familia Stînghe, un erudit român cu care plănuise să facă o istorie
a Scheiului. D Baiulescu care era conducătorul Braşovului de atunci şi ginerele bogătaşului Manole Diamandi, au plănuit să înfiinţeze, un punct de ajutor pentru
oameni săraci (fiica lui M. Diamandi, Maria, era o fată
frumoasă, distinsă cu o aleasă creştere, dar fiindcă stătea de vorbă, în mod democratic cu toate femeile de la
piaţă, a primit porecla de „ţaţa miţa” personalitate în
mare cinste la Braşov). Aurel avea o remarcabilă memorie. Dându-şi seama de această calitate, o exersa
aproape zilnic cu poezii şi citate, definiţii care altfel se
cam uită. Îi plăceau reprezentaţii, la care participa, concerte şi serbări culturale. Se împrietenise şi cu Dima,
om de mare cultură şi talent muzical. Deoarece locuia
în casa Mureşenilor (vis-a-vis de vechea primărie din
piaţa centrală), la ei avea biblioteca ce era bogat încărcată cu tot ce românii, ungurii şi saşii au scris în acel
timp completat cu abundenţă şi de documente de a lui
George Bariţiu.
În sala de lectură a lui Mureşanu, adeseori întârzia
reţinut de citire sau de discuţii cu oameni distinşi din intelectualitatea braşoveană.
Îşi avea încă, hainele de student, de la Graz care îl
îmbiau să urce frumoşii munţi ai Carpaţilor. A făcut o excursie cu mai mulţi români tineri şi bătrâni la mormântul
lui Aurel Vlaicu, care căzuse lângă Ploieşti la 1912.
Războiul se înteţea, tânărul medic fiind din ce în ce mai
ocupat. Mulţi îl sfătuiau, că ar fi bine să se însoare, pentru confort şi linişte mai multă. El respingea ideea, motivând că în orice moment, putea să fie trimis pe front şi
ar putea să producă o tragedie familială. Supravegherea lui, ca român combatant politic se accentua, mai
mulţi prieteni români, saşi chiar şi unguri, avertizându-l
să fie mai cu băgare de seamă, să nu se expună. Atunci
când însă un fost pacient operat de el, i-a adus la cunoştinţă că va fi „ridicat” el şi-a lut într-un rucsac, o trusă
de intervenţie chirurgicală, şi urcându-se în locomotiva
trenului către Sinaia, ascuns a reuşit să sară din tren în
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zona românească, refugiindu-se la Bucureşti. A lăsat tot
în urmă, agoniselile, cărţile; de-abia credinciosul său
flaut l-a luat ca mângâiere pentru timpurile grele pe care
socotea, că le va întâmpina curând. S-a refugiat la Bucureşti, la familia Popescu, secretar al „Universului”.
Acest fost preot greco-catolic de la Dumbrăveni, de
groaza ungurilor, a trebuit să se refugieze cu întreaga
sa familie patru fete şi cu un băiat în Vechiul Regat.
Aurel s-a descurcat, grabnic ca medic, sprijinit de
celebrul Toma Ionescu, profesor. Acesta îl cunoştea şi
scrisese două prefeţe la studii tipărite care au fost premiate de Astra. S-a prezentat ca voluntar, în armata română unde a fost încadrat cu grad de căpitan şi
repartizat ca ajutor al doctorului Anghelescu, viitor ministru de instrucţie din Vechiul Regat. Aici l-a întâlnit şi
pe bunul său prieten din Sibiu, Ghiţă Pop, condamnat
la moarte de unguri, şi refugiat care era avocat la Ploieşti şi profesor la Liceul „Petru şi Pavel” din acel oraş.
Tot timpul neutralităţii, Aurel a luat parte la viaţa politică,
prin ziare şi întruniri. Şi aici a avut aceeaşi viaţă de lucru
neîncetat deoarece Tache Ionescu îl aprecia mult şi-l
folosea ca ajutor al lui. Legăturile cu familia din Ardeal,
o făcea prin protopopul Ilie Dăianu, care făcea dese legături cu Blajul, Cera, era ajutat de guvernele Ţării Româneşti. Şi în împrejurările de viaţă din Bucureşti şi-a
păstrat ritmul de viaţă, acum se apropia de treizeci de
ani. Suferea că nu putea fi lângă mormântul bunului său
tată, decedat puţin înainte de refugiul său. Viaţa politică
îl interesa din ce în ce mai mult datorită legăturilor lui
cu Delavrancea, Iorga, Tache Ionescu, dar frecventa şi
unele cercuri germanofile. Tăcerea prudentă a lui
I.C. Brătianu era ceaţa impenetrabilă şi chiar şi cei mai
apropiaţi colaboratori ai lui, nu puteau să aibă o orientare aproximativă. Înarmarea sufletească creştea necontenit, dar cea militară nu îi ţinea rândul. Promisiunile
ţărilor occidentale, din cauza războiului nu se îndeplineau. Însăşi conducătorii oştirii, erau nemulţumiţi de
perspectivele sumbre. S-ar putea spune că aproape
toată ţara era pentru a intra în război alături de Puterile
Aliate. Acest curent popular se întărea în fiecare zi manifestări, conferinţe şi întâlniri politice. Spre surprinderea generală, ministrul Austriei, Czernin cu tărie
răspândea în presa mondială convingerea că romanii
îşi vor ţine promisiunea semnată că ea se va alătura
Puterilor Centrale. Anii de neutralitate au fost şcoală politică folositoare pentru poporul român, pentru întărirea
unităţii şi rezistenţei naţionale. Nici când românii nu au
fost atât de strâns uniţi în cuget şi simţiri, ca în această
epocă cum se spunea de la „opincă până la vlădică”.
Voci răzleţe de opunere ca Rakovski, agent acoperit rusofil şi puţini alţii pentru dorinţa de a fi prezenţi şi interesaţi în chip de opoziţie curajoasă.
Rusia ca de obicei promitea, dar nu contribuia cu
cele promise pentru înarmarea României, deşi ei erau
cei mai feriţi de lupte, în acest război. Anglia şi Franţa
erau atât de strâns încătuşate în lupte încât spuneau
că trimiteau numai cât puteau României. Noul rege Ferdinand, urma cu pietate, politica înaintaşului său şi avea
lângă el puternica şi entuziasta Regina Maria.
Putem afirma că atunci când ţara noastră nu mai
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putea să amâne intrarea în război în 1916, era minunat
pregătită sufleteşte dar cu lipsuri mari în coeficientul
normal de înarmare, Armata a zburat peste Carpaţi, a
fost o adevărată îmbrăţişare între fraţi. România şi-a dat
obolul de sânge pentru a uşura frontul apusean, dar rezistenţa noastră a fost foarte scurtă şi slabă în faţa forţelor aruncate în luptă de Mackensen plus şi plăpânda
armată ungurească. Retragerea făcută de Armata Română pe toată întinderea frontului a fost înţelept organizată dovedind, desăvârşite calităţi militare la
comandamente şi ceea ce întrece această acţiune este
faptul că oştirea nu a intrat în debandadă şi-a păstrat
moralul încrezător. Aici familia regală în întregise a luptat cu hotărâre şi rezistenţă: guvernul I. I. C. Brătianu,
Duca etc. a avut politica cea mai potrivită, speranţe în
viitor şi prezenţă în ajutorarea de fiecare zi a oamenilor
şiostaşilor în suferinţă.
Marii noştri comandanţi ai oştirii: Prezan, Averescu
ş.a. au dovedit abilitate strategică pentru a omite pierderi în special de oameni dar şi de bunuri. Totul era să
nu se ajungă la desnădejde.
Tânărul rege a dovedit calităţi strălucite, nervii lui suportând orice încercări. Prima lui grijă era ca soldatul
să fie pe cât posibil ferit de periculoase circumstanţe.
În dorinţa de a economisi material omenesc a dat şi dispoziţie ca toţi românii care aveau pedepse mari în Ungaria, Austria sau Germania (condamnări la moarte şi
grave întemniţări) să fie cu grabă expediaţi în ţările
aliate (Franţa, Anglia, Rusia).
Ghiţă Pop a fost trimis gazetar în Rusia, Bocu în Anglia, Aurel a făcut întreaga campanie în calitate de
medic de front de prim ajutor, poziţia cea mai periculoasă şi utilă în urma cărei activităţi a fost decorat cu
„Virtutea Militară”. În război era alăturat lui Anghelescu
care îl preţuia ca un tânăr medic curajos şi neobosit.
Era prezent pretutindeni unde era nevoie de un ajutor
medical, dar şi de cuvinte de îmbărbătare. Cum spunea
el: nu rare erau situaţiile când trebuia să-mi fac din cămaşă meşe pentru tratamentul soldaţilor dar şi a populaţiei. Aceasta mai ales după ce venise comunismul,
Lenin îşi răspândise ura şi otrava împotriva omenirii.
Făcea şi acte de curaj temerar exemplu: prietenul
său, viitorul general de artilerie Vasilescu, a fost bombardat timp îndelungat, la binoclu nu se putea distinge
decât nişte dărâmături fumegânde Aurel l-a rugat pe ordonanţa lui Grigore Fenechiu să-l urmeze. Au trecut prin
pericol de bombe şi au ajuns la ţinta unde au putut
scoate vreo zece soldaţi din pământul care îi acoperise
şi îl găsi pe Vasilescu grav rănit. Apoi cu toţi în cursul
nopţii, au reuşit să revină la postul de prim ajutor. Chirurg inegalabil, după lupta de la Mărăşti unde era ajutorul lui Anglescu, puterea lui de muncă şi rezistenţa la
oboseală, l-au ajutat ca 23 de ore să opereze liniştit respectând legile igienice. Trecea de la un caz la celălalt.
Era cu multă grijă să nu schilodească răniţii. Pentru ţinuta lui exemplară a fost decorat în faţa întregului regiment unde soldaţii care îl cunoşteau l-au ovaţionat
puternic.
Retragerea în aşa numitul „triunghi al morţii” adevărat că a devenit triunghi unde pierderi mari de vieţi ome132

neşti s-au întâmplat. Nu este locul să descriem întâmplările înainte şi după aşa numita „pace de la Buftea”,
nici josnicia hoardelor ruseşti comuniste. Aproape miraculoasă trebuie să o considerăm, atitudinea soldatului
român care şi-a păstrat disciplina şi înfrăţindu-se cu populaţia la suferinţă adeseori îşi împărţeau sărăcia şi
amarul. Era înălţătoare, înfrăţirea dintre cei în suferinţă.
De la Rege până la cel mai umil, împărţeau posibilităţile
de supravieţuire. Totuşi au fost şi detractori ai comportării conducerii armatei şi ţării, N.D. Cocea şi alţi care
bine aşezaţi în locuri ferite de mizeria războiului stropeau cu venin şi insulte pe cei care conduceau această
cumplită încercare a ţării. Roata norocului se învârtea
şi iată că nemţii sunt zdrobiţi în are parte cu tehnica militară americană. Zorii speranţei mijesc. Puterile Centrale sunt nimicite şi cer „pace fără condiţii” înjosiţi,
umiliţi se retrag pretutindeni. Popoarele îşi cer autodeterminarea drepturilor peste tot.
În Ardeal armata română la cererea lui Maniu nu vor
putea pătrunde decât după plebiscitul Marii Adunări de
la Alba-Iulia, la care la care am luat parte ca adolescent
de mână cu naşa mea, fiica lui Gh. Pop de Băseşti,
soţia avocatului Fr. Hossu Longin. Atât mama cât şi
naşa mea au făcut parte din cei 1.228 deputaţi, care au
chezăşuit unirea Transilvaniei cu Ţara Românească. La
primirea acestui mesaj Brătianu a spus înălţătoarele cuvinte: „fraţilor vă aşteptăm aproape o mie de ani”. Armata română ajunse la Deva, oraşul meu în ziua de
ajunul Crăciunului (stil vechi 24 decembrie) prin Compania II Vânători de Munte comandat de căpitanul Gabriel Marinescu. Soldaţii erau secătuiţi de puteri atunci
mama mea, prim secretara „Uniunii Femeile române”,
a propus ca pomul de Crăciun întreaga societate românească să-l sărbătorească în comun cu soldaţii fraţi la
cazarmă. După câteva zile ne-a vizitat Aurel, căpitan
medic cu multe decoraţii de merit militar pe piept. Tatăl
meu comandantul gărzii naţionale din oraş a predat
garda. Căpitanul P. Marinescu care a cerut rigoare
desăvârşită în oraş, exagerând astfel pentru că un comerciant, setos de câştig uşor a vândut foarte scump
tricolorul pe care l-a confecţionat, i-a tras în public 25 de
lovituri, în piaţa oraşului. Aurel s-a scandalizat şi l-a reclamat forurilor superioare, spunându-i să nu uite că-i
în Ardeal şi nu într-o colonie înapoiată din Africa. Noi
copiii eram foarte mândri să ne plimbăm cu distinsul ofiţer român care era unchiul nostru. El împreună cu
mama, a făcut vizitele de rigoare la cunoscuţii noştri din
oraş. Aurel a fost solicitat de Consiliul Dirigent, prin
Maniu şi Aurel Vlad să se demobilizeze şi să se întoarcă
la Braşov unde era nevoie de medici, din cauza gripei
spaniole care se spunea ca a făcut în Europa aproape
atâtea victime ca şi războiul. La Braşov s-au regăsit fericiţi cei doi fraţi. Aurel îşi regăsise vechile prietenii, printre care pe Saftu preşedinte al românilor şi pe
D. Baiulescu care fusese numit primul prefect român la
Braşov al României Mari; pretutindeni însoţit de distinsa
sa soţie democrată numită „ţaţa Miţa”. Ea era fiica celui
mai bogat comerciant român avea mijloace financiare
disponibile pentru a alina multe suferinţe, în starea
încurcată de după război. Prin aceste familii Aurel a fost
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invitat la Al. Vaida-Voevod cu ocazia unei vizite a acestuia la familia soţiei sale, originară tot dintr-o familie bogată din Braşov.
Cu ocazia unei comemorări a lui Virgil Oniţiu, decedat în război, organizată de Aurel, a cunoscut personalităţile conducătoare ale politicii şi personalităţi culturale
din Ardeal. Maniu cu memoria sa excepţională şi-a
amintit de acest tânăr care a participat la serbările de
la Blaj, ale Astrei din 1911. I-a cerut să-i caute la sediul
Consiliului Dirigent cu care ocazie l-a convins de deosebitele calităţi ale lui Aurel. Deoarece la Făgăraş şeful organizaţiei, I. Denchea, fusese ucis înaintea adunării de
la 1 Decembrie 1918, de nişte sălbatici, i-a oferit să se
intereseze dacă acel judeţ va fi dispus să-l aleagă preşedinte. Antecedentele lui Aurel ca scriitor, om de ştiinţă, medic cu renume şi luptător viteaz în război, la
care s-au alăturat şi calităţile de om serios echilibrat şi
totdeauna gata să ajute pe cei nevoiaşi a reuşit să fie
ales cu o majoritate mulţumitoare. El se dăruise vieţii
de politician din tot sufletul încât încă înainte de alegerile constituante din 1923, devenise un om de încredere
în Partidul Naţional şi se împrietenise cu Sever Dan, secretarul general al Partidului pe care de asemenea îl
ajută în dificilele sale preocupări. Generalul J. Boeriu îl
susţinea în permanenţă, toată conducerea politică şi
culturală era pe lângă el. Neobosita „ţaţa Miţa” care dintotdeauna căuta să-l însoare şi încă în familia ei: adică
sora ei se măritase cu St. Hagi-Tudorache, unul dintre
fii celebrului bogătaş oltean, care de două ori a plătit din
punga sa „peşcheş”-ul (impozitul sub turci). Din această
căsătorie se născuseră două fiice: Elena şi Marioara.
Acestea crescute la nivelul bogăţiei tatălui lor, aveau
pasiunea pianului. Marioara se fălea ca era mai capabilă decât pianista d-şoara Cionca, celebra pianistă
crescută de Carmen Sylva să descifreze „prima vista”
cele mai dificile partituri. Fată modestă, mama ei o folosea şi la bucătărie cum era moda pentru viitoarele
femei bogate. Să ştie cel puţin mânui cheile, se spunea
în derâdere. Dumitru H.-Teodorache pe care îl ţinuse
regele Carol I de la venirea sa în ţară şi până la moarte
ca preşedinte al Camerei de comerţ din România (Memoriile sunt necesare să fie cunoscute de orice istoric
sau economist) şi el insista să se facă această căsătorie, şi în special Capşa care şi el avea un ginere HagiTudorache. Aurel şi-a fixat reşedinţa la Braşov, lângă
fratele sau iubit şi mătuşa soţiei sale celebra ţaţă Miţa.
Pentru Aurel urmează o epocă de lupte politice
aspre cu liberalii, reuşeşte să-şi apropie făgărăşenii în
aşa fel încât la fiecare alegere reuşeşte să intre în Parlament şi devine un elector de seamă al Partidului Naţional ŞI apoi după unirea cu Mihalache al Partidului
Naţional Ţărănesc. Profesia de medic şi-o cam neglijează. Cititul îi rămase principala preocupare realizându-şi o cultură impresionantă care îl ajută în lupte
parlamentare şi electorale. Îşi menţinuse amabilitatea
şi îşi câştigase prieteni, în diferitele partide politice, la
acest lucru îl sprijinea şi Dumitru C. Teodorache om de
înaltă onestitate şi cel care a executat în mare parte
marea operă de modernizare nu numai a Bucureştiului,
dar şi a ţării aşa cum îi ceruse regele Carol I. În cercurile
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medicale era bine apreciat şi îndeosebi până la moartea
marilor săi protectori, Toma Ionescu şi Dr. Anghelescu.
Era solicitat să ţină conferinţe numeroase. În viaţa de
familie era plin de iubire şi atenţie, iubea copilele sale
Aurica şi Alexandra, cu care din copilărie devenise prieten. Adora amintirile despre tatăl său şi îşi aşezase în
birou portretul. Crucea de asemenea o aşeza în loc de
frunte al locuinţei şi îşi menţinuse după cum spunea el,
obiceiul de a-şi face rugăciunile seara şi dimineaţa. De
asemenea la mesele în familie pentru disciplina fetelor
sale întotdeauna se făcea o cruce reverenţioasă.
Războiul îi răvăşise viaţa şi nu-şi mai regăsise nici
hainele de student; doar flautul fu salvat. Îl păstra cu
prietenie în vitrina din birou. Îi plăcea să povestească
în chip de „bătrân înţelept” încă din tinereţe. Încercase
să-şi scrie memoriile. Nu s-a mai găsit decât o notiţă
despre Maniu care l-a vizitat pe I.I.C. Brătianu afirmând:
„nu doresc ca partidul nostru să devină un partid regional şi de aceea vă rog să vă gândiţi dacă o unire a forţelor noastre n-ar fi utilă”. Acest lucru se întâmplase la
desfiinţarea Consiliului Dirigent. Brătianu acceptase în
principiu ideea, iar Maniu i-a delegat pe Sever Dan,
Gh. Pop şi Gh. Crişan să înceapă convorbiri preliminare. Aurel era ales membru supleant. Furturile de urne
la viitoarele alegeri liberale a făcut că Partidul Naţional
împreună cu mulţi alţi deputaţi să se opună. Partidul Naţional nici nu a luat parte la încoronare.
Aurel era un puternic luptător al Partidului Naţional.
Nici o ademenire nu-l atrăgea. Socotea că avem atâţia
duşmani încât nu ne este permis să rătăcim pe căile intereselor naţionale şi personale. În urma acestei linii în
atitudinea politică, îndeosebi după moartea lui Brătianu
şi a lui Duca, Partidul Liberal se folosea de cele mai
urâte metode pentru menţinerea puterii politice. Sub
conducerea lui Tătărăscu toţi oamenii politici mai de
seamă din Opoziţie erau pe nedrept murdăriţi de noroiul
minciunilor josnice.
Deşi însurat cu o fată foarte bogată şi el câştiga ca
medic şi avea şi venitul de deputat, Aurel era ponegrit,
acuzat de afaceri veroase şi murdare şi înainte de 1926.
Partidul Naţional s-a întărit cu unirea din 1926 în care
Mihalache a adus cu el, se poate spune, crema intelectualităţii din Vechiul Regat. Aurel, fiind elector abil, era
însărcinat, în noul PNŢ să organizeze propaganda în
Ardeal în colaborare cu Vaida-Voevod, Mihai Popovici
şi Voicu Niţescu. S-a hotărât de a introduce între propagandişti toate elementele cu viaţă morală şi cât mai
mulţi tineri şi ţărani. Prezenţă cât mai mare şi deasă în
fiecare judeţ. Rapoarte lunare de la fiecare judeţ despre
activitatea politică şi informaţiuni utile electorale.
Aurel a descoperit la Noul Român, judeţul Făgăraş,
un ţăran Ion Aron de o deosebită vocaţie şi decizie politică. Prin această organizare s-a ajuns în scurt timp la
situaţia că PNŢ a devenit o organizaţie politică vie şi totdeauna gata pentru lupta politică, oamenii fiind orientaţi
complet în situaţii politice. Înţelegerea între Maniu şi Mihalache era desăvârşită, ambii având dese convorbiri
în doi şi apoi convocau conducerea partidului spre verificare a planului lor şi acceptarea sau eventual completarea planului. Maniu avea o deosebită consideraţie
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faţă de I.I.C. Brătianu a cărei personalitate politică o
lăuda cu orice ocazie. Partidul Liberal după uciderea lui
I.C. Duca de legionari, alunecă în haosul politic pe care
l-a instaurat servilismul şi ambiţiile lui Guţă Tătărăscu
şi Compania. Metodele neloiale şi de dubioasă moralitate pe care le utilizau liberalii le-au adus porecla de
„şobolani”. Aproape nici un conducător aparţinând politicei nu a scăpat de injurii, insulte, şi mulţi au fost daţi în
judecată şi chiar arestaţi fără ca vreunul să poată fi găsit
vinovat de organele judiciare. Înainte de 1928 Aurel era
împiedicat să pătrundă în judeţul său, a intrat de câteva
ori doar în straie ţărăneşti. Aurel s-a aşezat între fruntaşii luptători împotriva guvernului liberal a lui Vintilă
Brătianu şi a făcut adunări locale şi judeţene pentru a
cere îndepărtarea generalului şi alegeri libere şi cinstite
Astfel s-a decis să se facă o mare adunare naţională la
Alba-Iulia la 6 mai 1928. În 05.05. a avut loc în Sfatul
conducerii PNŢ discuţii prelungi în urma deosebirilor de
vederi între Maniu şi Mihalache. Primul voia să obţină
votarea unei moţiuni Regenţei, iar Mihalache susţinut
de Aurel şi Sever Bocu, era pentru a întreprinde un
„marş asupra capitalei”. A învins părerea lui Maniu. La
adunarea pe care liberalii numai cu greutate au
admis-o, au participat o sută de mii de cetăţeni între
care şi unguri din Partidul Maghiar „Marşul asupra Capitalei” nu s-a făcut deoarece Maniu a promis că masele
se vor întoarce liniştit acasă dacă se admite adunarea.
Însă propunerea discutată de a merge spre Capitală
a lui Mihalache, Vaida-Voevod, Aurel Dobrescu, Sever
Dan etc., era la început de execuţie, mulţi plecând spre
şosele spre Vinţul de Jos şi alţii spre Teiuş, opunerea
categorică a lui Maniu a fost însă cu greu acceptată.
Regenţei însă i s-a trimis moţiunea prin care PNŢ şi-a
dovedit importanţa politică şi capacitatea de-a realiza
„împrumutul de stabilitate” care nu se acorda unui partid
şi guvern ca cel liberal, neputincios şi care nu termina
să afirme sus şi tare că „prin noi înşine” vom realiza progresul şi liniştea în ţară.
În sfârşit la 10.X.1928 Regenţa înţelegând starea
reală în baza referatului făcut de V. Brătianu a cerut
pentru constituirea noului guvern şi părerile lui Averescu, Iorga de lucru iar Maniu a refuzat să accepte un
guvern naţional asumându-şi întreaga răspundere a guvernării PNŢ.
PNŢ ajunge la guvernare prin alegeri complet libere
cu o majoritate încă necunoscută în istoria politică a României. Începea o nouă epocă. Aurel primise însărcinarea de subsecretar de stat la Ministerul Agriculturii şi
Domenii alături de Mihalache, şeful Departamentului. A
fost îndreptat către această activitate în urma îndelungatei lui campanii pentru drepturile ţărănimii căreia i
se făcuse nedreptăţi ireparabile, prin legea împroprietăririi şi exproprierii, atât din neştiinţă cât şi adeseori prin
necinste. Aurel era socotit capabil şi cinstit să îndrepte
racilele trecutului, ceea ce a dovedit în scurt timp. Aurel
era neobosit în activitate la care contribuia cu suplimente: urgentarea ridicării cenzurii şi stării de asediu.
A contribuit la grabnica pregătire a alegerilor parlamentare, neobosit era lângă Maniu şi Mihalache în acţiunea
lor privind Cartelul cu Social-Democraţii, cu Partidul
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German, cu Partidul Popular Maghiar (dr. Kecskeméti)
şi gruparea gazetarilor independenţi. Alegerile s-au soldat cu victoria categorică a PNŢ, cu 77,76 % voturi, cu
348 locuri de deputaţi din care s-au cedat 9 social-democraţilor, 8 partidului german, 3 grupării gazetarilor şi
2 partidului maghiar. Liberalii obţinuseră 6,55% 13 deputaţi, partidul D. Lupu 2,87% – 5 deputaţi, partidul maghiar – 16% – 16 deputaţi, partidul poporului Averescu
2,4-8% – 5 deputaţi, Blocul Muncitoresc Ţărănesc
1,35%, O. Lanc (cubişti) – 0. Deşi ministrul Aurel îşi păstra legătura continuu cu alegătorii lui, era aproape miraculos câtă putere, sănătate şi voinţă avea acest om
oţelit în suferinţele războiului. Nu numai făgărăşenilor
săi, dar şi tuturor ţăranilor români, saşi, unguri, secui le
dădea tot sprijinul pe care putea. Principiul său călăuzitor era „suntem ţară agricolă şi buna noastră stare depinde strâns de ridicarea ţăranului cât mai grabnic”.
Guvernarea era numita „Guvernul speranţei şi a marilor
realizări”. Ea se nimereşte să înceapă din 1929-1933,
tocmai în cea mai puternică criză a capitalismului atingând grav, întreaga viaţă economică a lumii (producţia
industrială scade cu 37%, comerţul mondial redus cu
circa 65%, şomaj 30 milioane oameni). Realizările PNŢ.
Totuşi au fost remarcabile ajutate de capitaliştii occidentali, considerând că un consilier străin trebuie la BNR
pentru ca să supravegheze timp de trei ani acţiunea de
stabilizare.
În Legea Administrativă din august 1929 descentralizatoare se consideră necesar a se înfiinţa 7 noi unităţi
administrative care controlau şi coordonau activitatea
serviciilor publice pe suprafaţa diferitelor regiuni. Pentru
Ardeal a fost delegat Aurel la directoratul din Cluj. Activitatea lor cuprindea toata administraţia, exceptând armata, justiţia şi politica externă. Aurel a fost printre cei
care au făcut ca în acest timp să se introducă votul femeilor.

(va urma)

Iuliu Maniu
PRO
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Rodica Lăzărescu

SERTARUL CU AMINTIRI

„DE CE LIPSEŞTI DE LA O ÎNTÂLNIRE DE TAINĂ?”

PRO

Istoria elaborării Dicţionarului Scriitorilor Români
este lungă şi plină de obstacole. O găsim punctată, de-a
lungul anilor, în diaristica profesorului Mircea Zaciu. Ultima parte a poveştii, cea de după evenimentele din decembrie 1989, poate cea mai dramatică, transpare şi
din recent apărutele volume 5 şi 6 ale Jurnalului lui Mircea Zaciu (Limes, 2020), o găsim relatată şi de Niculae
Gheran în volumul La spartul târgului. Interviuri şi 75 de
dedicaţii de la Arghezi la Zub (Editura Şcoala Ardeleană, 2020, în colaborare cu Virgil Raţiu).
Desigur, în măsura în care se păstrează şi sunt
scoase la lumină, şi scrisorile ce au circulat între protagonişti conţin referiri la momente unele importante, altele picante cu care a fost presărat lungul drum al
proiectului spre statutul de carte. În contextul amintitelor
apariţii editoriale, facem acum publice trei astfel de epistole care vin să completeze ori să susţină informaţiile
regăsibile în paginile numitelor volume.
Schimbarea regimului politic, accederea în înalte
dregătorii a unora dintre autori, împrăştierea celor trei
coordonatori în lume (Mircea Zaciu în Germania, Aurel
Sasu în Canada, Marian Papahagi prin Italia), lărgirea
ariei de cuprindere a scriitorilor din diaspora, absenţi din
varianta antedecembristă, reducerea drastică a fondurilor, desfiinţarea unor edituri, invazia politicului în viaţa
culturală, dar şi în relaţiile interpersonale („«e o sălbăticie politică inimaginabilă»” scria Al. Cistelecan într-o
epistolă reprodusă în Jurnal), chiar şi „inerţia orientală”
ce ne caracterizează fac din Dicţionar nu doar un „subiect de legende şi zvonuri”, ci şi „o piatră de moară legată de gâtul” profesorului Zaciu. Aşa se face că
„nimeni nu se gândeşte la interesul general (naţional)
al culturii ăsteia de a avea măcar un asemenea instrument de informare”, că-şi pasează unul altuia responsabilităţile, că se dau ocupaţi ori pierduţi prin cele patru
zări.
Şi totuşi, după o îndelungată gestaţie, după poticneli, abandonuri, nervi, deziluzii, DSR a apărut în 1995
la Editura Fundaţiei Culturale Române.
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Scrisorile reproduse acum marchează cele două capete de drum postdecembrist: anul 1991, când se pune
problema reluării lucrului, şi 1995, anul apariţiei DSR.
[1]*

Prof. Mircea Zaciu
Weimarer Str. 24
5300 Bonn 1
Tel. 0228/25.29.02

Bonn, 25.V.91**
Dragă Dom’ Niculae,
Renunţând la „rezumatul capitolelor precedente”, intru direct în tema scrisorii mele: în urma telefonului dlui secretar de stat Vartic, despre care probabil
ştii (despre telefonul lui adică!), am înţeles că problema
Dicţionarului e repusă pe tapet. Că Editura şi Domnia
ta personal aţi fi dispuşi să reluăm lucrul, tiparul etc. şi
că ar fi posibilă o „despăgubire” a tuturor celor păgubiţi
prin distrugerea, în 1986, a volumului I, aflat în tipar.
Mi-am dat acordul de principiu, cum mi s-a cerut. Am
sugerat şi cointeresarea unui mic grup (2-3 inşi) de critici tineri, dispuşi să se înhame la aducerea la zi a informaţiei bio-bibliografice şi, eventual, a completării
glosarului. Desigur că aş dori să fiu prezent măcar la
urnirea lucrării, pentru a pune la punct toate detaliile
tehnice, împreună. Am totala încredere în Domnia ta,
cu condiţia să nu te mai încurci cu fufele de odinioară
de la Editură, care n-au lucrat nimic, îşi dădeau numai
aere şi cred că ne-au şi „turnat” illo tempore; nici cu
G. Pienescu, al cărui „stil” de lucru ar amâna iarăşi la
kalendele greceşti apariţia tomului. Cred că e nevoie de
puţin efort, la care pot fi asociaţi câţiva tineri cu poftă
de lucru şi de afirmare. Oricum, e vorba de un op de importanţă, a cărui lipsă se simte (şi se va simţi) tot mai
mult. Am avea de discutat multe, evident. Mi-ar plăcea
să pot participa direct la lucru, fie şi în trei-patru reprize,
pentru moment ar fi însă, cred, necesar să fiu de faţă la
pornirea trebii. I-am explicat lui Vartic imposibilitatea
mea de a mă deplasa de aici la Bucureşti, din lipsa ba135

nilor necesari. Mi-a spus că s-ar putea ca Ministerul să
onoreze el o atare călătorie. După ce am discutat (el urmând să mă mai sune, dar încă n-a făcut-o), m-am gândit că modalitatea cea mai simplă – ori măcar aşa mi-o
închipui eu – ar fi ca Ministerul să-mi cumpere un bilet
de avion Bonn-Bucureşti şi retur, „open”, urmând ca eu
să scot de aici o.k-ul pentru zbor, când voi fixa (vom
fixa) data călătoriei la Bucureşti. Un asemenea bilet are
o valabilitate de cca 3 luni. Ca să nu pară că aş cerşi
un asemenea favor, am propus ca biletul să mi se deconteze (retragă) din suma „despăgubirii” ori din onorariul ce ar urma să primesc pentru Dicţionar. Ar fi
vorba, deci, de un simplu avans şi de avantajul de a
putea plăti acest bilet în lei (nu în DM, pe care nu le
am!). Mai adaug şi ideea, ce-mi veni ulterior, ca acest
lucru, ori la acest lucru ar putea contribui şi Uniunea
(care are şi ea fond valutar), datorită faptului că Uniunea
e, într-un fel, beneficiara acestei lucrări iar în trecut nu
numai că nu ne-a sprijinit, dar ştii bine că prin fostul ei
prezident ne-a boicotat cât a putut. Cred că şi Uniunea
are o datorie de plătit faţă de noi, la urma-urmelor! Îţi
scriu toate astea fiindcă îl cunosc pe dl secretar de stat
şi îl ştiu cam timid şi puţin descurcăreţ faţă de bucureşteanul ce eşti şi perfectul cunoscător al buzunarelor şi
iţelor administrative. Crezi deci că o asemenea soluţie
e posibilă administrativ? Eu, naiv ca totdeauna, deşi
logic în gândire, cred că da, cu condiţia ca lumea, acolo,
să se fi dezbărat de tot soiul de chichiţe birocratice ale
fostului regim. Te rog deci şi pe Domnia ta să vezi ce
se poate face şi să mă înştiinţaţi în timp util, căci vara
(concediile) bat la uşă.
Îţi mulţumesc, cu mare întârziere, pentru urările de
Anul nou, trimise la Cluj, de unde am recuperat ocazional o parte din poştă, aşa se face că-ţi ştiu şi adresa
(sper, corectă). Sincer, dincolo de avataruri, îmi e dor
să-l regăsesc pe Gheran cel plin de umor şi neistovit
narator. Poate că o seară bucureşteană tot mai e de
sperat!
Ce-ţi face ediţia Rebreanu? Dar băiatul? Trebuie să
fie măricel acum! Omagii Doamnei şi Domniei Tale o
caldă şi prietenească îmbrăţişare,
acelaşi,
Mircea Zaciu

* Text dactilografiat, semnat.
**În vol. 5 al Jurnalului său, la 17 mai 1991 MZ notează:
„Din păcate, vechiul proiect nu ştiu în ce măsură ar mai putea
funcţiona, dacă se realizează planul apariţiei Dicţionarului la
Bucureşti. Scris şi lui Doru Vartic […] Îi explic ce ar trebui făcut
în prima urgenţă, decizându-mă să apelez în extremis tot la
Gheran, dar cu condiţia să nu-şi ia ca asociat pe Pienescu ori
alte edecuri din vechea echipă editorială, ci doi-trei tineri critici.
Îi propun pe Cristian Moraru şi Bogdan Lefter […] Îi propun să
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vin în ţară dacă Ministerul va fi de acord să-mi plătească drumul cu avionul Bonn-Bucureşti şi retur. Mi-ar putea trimite un
bilet dus-întors «open», ca să-l pot folosi când voi avea paşaportul şi când ei vor avea nevoie de prezenţa mea. După ce
am pus scrisoarea, mi-a venit în gând că Uniunea ar fi putut
şi ea să contribuie la plata biletului, fiind vorba totuşi de o lucrare unde e direct interesată şi pe care illo tempore, n-a făcut
nimic să o sprijine.” (p. 161)

[2]*

***

Cluj, 22 martie 1995
Dragă Niculae,
a apărut „Dicţionarul” şi, paradoxal, mi-e atât de
străin. N-aş putea explica acest sentiment de indiferenţă, mai degrabă decât de bucurie în faţa cărţii, dar
el vine cu siguranţă şi din faptul că lumea ei a rămas o
amintire, se stinge, dispare. A existat, e adevărat, însă
atât de orgolioasă, dezlănţuită şi confuză încât nu poate
fi închisă în cripta unei litere. Simt că statuia pângăreşte
mitul: mitul irepetabilei prietenii, al bătăliilor pierdute, al
utopiei şi al înfrângerilor. Uneori e nevoie să te mândreşti cu înfrângerea, pentru a condamna o laşitate generală. Victoria de-acum seamănă cu intrarea triumfală
într-un oraş abandonat. Intrarea unei armii zdrenţuite.
Fiindcă chiar publicând toate volumele vom rămâne
nişte învinşi: împreună cu morţii plecaţi dintre noi şi împreună cu viii plecaţi dintre noi. Probabil ar fi trebuit să
îngropăm manuscrisul într-o bibliotecă publică pentru o
sută de ani. Pentru că povestea lui a fost un fel de „ţiganiadă” a literaturii române. În urmă cu un deceniu nu
l-a vrut nimeni, acum e purtat în cărucior de lux, cu clopoţeii tranziţiei la gât. Aceasta am dorit? Evident că nu!
Dicţionarul era deasupra oamenilor şi a vremurilor; n-a
fost şi nu este contemporan cu contemporanii, nici
măcar cu fluturii, ci cu extraordinarul lor curaj de-a se
naşte doar pentru celebrarea unui anotimp. Dicţionarul
de astăzi aparţine altei vârste, altui anotimp, şi prea romantic spre a-l regreta, şi prea umilitor spre a-l iubi. Legenda lui vie era o dulce răzbunare. Prezenţa cărţii e o
probă de uitare. Viaţa ca o notă de subsol pe care n-o
observi decât la întoarcerea paginii. De ce lipseşti de la
o întâlnire de taină? Am urcat o parte din Golgota împreună, plecaţi sub povara aceluiaşi dispreţ. Ţi s-a părut
prea îndepărtat sfârşitul calvarului sau ai fost împiedicat
să te împărtăşeşti cu plăcuta suferinţă a aceluiaşi vis?
Absenţa numelui tău, dintr-o carte aflată la egală distanţă de inima fiecăruia rămâne, pentru mine, o enigmă.
Iar viitoarele etape ale drumului fără proverbiala ta artă
de a umaniza dramele îmi pare de pe acum o nedorită
aventură.
Te îmbrăţişez, cu dragoste,
Aurel
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* Text olograf.

[3]*
NICULAE GHERAN

***

PRO

Bucureşti, 31 martie 1995
Dragă Aurel,
Îţi mulţumesc pentru toate cuvintele tale, mult prea
frumoase pentru o biată înmormântare osândită să
treacă neobservată printre tarafurile minunatei tranziţii.
Răposatului i-a plăcut mult să cânte şi să râdă, preferând un parastas vesel, decât o cuvântare patetică.
Cel mai important lucru este că „Dicţionarul scriitorilor români” a apărut. Cine, când, cum şi cât a lucrat, nu
mai contează, îndeosebi astăzi când principiul „investiţii
mici, profituri mari” este mai mult decât benefic, alungând pericolul oricăror remuşcări.
Dacă în ultima clipă, un călător grăbit s-a agăţat de
scara Orient-expresului vostru, blocând apoi uşa celui
care l-ar fi putut întreba de bilet, treaba este de resortul
poliţiei feroviare, nicidecum al amiciţiei noastre. Important este că trenul a ajuns la destinaţie.
Se spune că un prieten adevărat la nevoie se cunoaşte. E adevărat. Numai că eu aş mai zice şi altfel:
un prieten adevărat se cunoaşte şi la bucuria amicilor
lui. În ce mă priveşte, împărtăşesc întru totul bucuria pe
care o încercaţi. Din păcate venită mult prea târziu, confundându-se aproape exclusiv cu senzaţia unei eliberări. Şi-apoi, nu uita: pe parcursul anilor, eu m-am
mândrit cu prietenia voastră, fără să târguiesc în vreun
fel avantajele colaborării noastre (mai ales că de toate
dezavantajele avusesem parte, cot la cot). Acum, dacă
una din condiţiile tipăririi – convenită direct sau contactată blenoragic – a fost îndepărtarea numelui meu din
aparatul redacţional, onorează-mă cu gândul că singur
aş fi renunţat la orice relaţie care v-ar fi încurcat în popasul vostru de la Fundaţie.
Mă întrebi retoric: „Ţi s-a părut prea îndepărtat sfârşitul calvarului sau ai fost împiedicat să te împărtăşeşti
cu plăcuta suferinţă a aceluiaşi vis?” Pentru ca apoi să
adaugi cu toată candoarea: „Absenţa numelui tău
dintr-o carte aflată la egală distanţă de inima fiecăruia
rămâne, pentru mine, o enigmă”.
Doamne, Dumnezeule! Să uiţi peste noapte ostilitatea unor bravi români de la Fundaţie faţă de umila mea
persoană? Să nu fi băgat de seamă „amabilitatea” lor
de a mă îndepărta de la orice legătură cu voi şi cu toate
corecturile dicţionarului? Ţi-aduci tu aminte de vreo conSAECULUM 7-8/2020

vocare a voastră la care eu să nu mă fi prezentat?
Pe scurt: nu mă deranjează ignorarea a tot ce am
făcut pentru dicţionar, cu atât mai mult cu cât „ostilităţile”
nu voi le-aţi declanşat, ci doar acceptat, forţaţi de împrejurări. Nu-mi atribui însă şovăieli, plictiseli, pe care
le-aş fi avut în raporturile mele cu Mircea Zaciu, Marian
Papahagi sau Aurel Sasu, indiferent dacă, pe parcursul
vremii, s-au aflat în SUA, Italia sau Germania. Am împins la căruţa nebunilor, fără a mă speria de fluierele
vardiştilor, sau de beteşugul roţilor. La atâtea picioare
în cur, ce mai conta unul? Deşi, ca să fiu sincer, nu prea
mi-a făcut plăcere că l-am primit de faţă cu voi. Aşa că
dacă scrisoarea ta este, poate, reflexul unei remuşcări,
te asigur că prietenia mea faţă de tine a fost şi rămâne
aceeaşi. Crede-mă: ţin la voi mai mult decât la tot „Dicţionarul scriitorilor români”.
Te asigur, Aurel! Nu am orgolii mărunte. Aşa se face
că, după zarva din decembrie, ascultându-l la televiziunea română pe noul ministru Papahagi vorbind despre
carte, mi-a venit sângele în obraz când mi-a pomenit
numele. În definitiv nu-l obliga nimeni s-o facă. Ca şi-n
cazul tău. Numai că el o făcea public, pe când tu într-o
scrisoare. Nu este o imputare, Doamne fereşte, ci doar
o alintare prietenească.
La urma urmei ce contează toate acestea? Parole,
parole…
Îngăduie-mi să-ţi mulţumesc, încă o dată, pentru delicateţea ta sufletească, pentru grija de a te încălţa cu
pantofi de lac, într-o vreme când la modă sunt bocancii.
Fie ca următoarele volume să vă aducă şi mai multe
satisfacţii. Până atunci, felicitările mele.
Niculae Gheran

P.S. Mărturisesc că personal nu ţi-aş fi scris niciodată pe această temă. Cum, fără voia mea, ai deschis
o discuţie ce se vrea închisă, ţi-aş cere permisiunea ca
această corespondenţă să o fac cunoscută şi celorlalţi
camarazi de galeră, Marian Papahagi şi Mircea Zaciu.
Căci, s-ar zice, dosarul de carte al cărţii rămâne deschis. Ce zici?

* Text dactilografiat, semnat.
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Anca Irina Ionescu

MUZICA ROCK ÎMPOTRIVA
TOTALITARISMULUI

I. Cultura alternativă în Polonia. După cum afirmă
filozoful polonez contemporan Leszek Nowak1, sistemul
totalitar se caracterizează prin trei trăsături dominante,
reprezentând domnia absolută a puterii asupra
următoarelor trei domenii ale practicii sociale: 1. mijloacele de producţie; 2. învăţământul, mijloacele de comunicare în masă şi de propagandă; 3. mecanismele
de organizare ale societăţii (partide politice, asociaţii
etc.). Sistemul „celor trei stăpâni”, deşi tipic pentru
regimul comunist, în Polonia a avut anumite „portiţe”,
ceea ce a făcut ca polonezii să se bucure de o relativă
libertate în comparaţie cu confraţii lor din alte ţări socialiste învecinate, precum Cehoslovacia, Republica
Democrată Germană sau Uniunea Sovietică. Iată care
erau aceste „portiţe”: a) activitatea puternicei Biserici
Catolice, b) acordul autorităţilor cu privire la existenţa
activităţii economice mărunte şi a micii proprietăţi agricole, c) legăturile extrem de strânse cu diaspora (un
sfert din polonezi locuiesc în afara graniţelor ţării).
Activitatea literară ilegală din Polonia a reprezentat
aşa cum afirma un cercetător polonez în anul 2000:
„Samizdat był niemal od początku, od połowy lat
sześćdziesiątych,
międzynarodowym
systemem
naczyń połączonych, w którym Polska odgrywała rolę
tarczy obrotowej”2. [Samizdatul a fost aproape chiar de
la început, de la mijlocul anilor 60, un sistem
internaţional de vase comunicante, în care Polonia a
jucat rolul de placă turnantă.]
Polonezii preferă să vorbească despre literatura circuitului secundar (drugiego obiegu), sau literatura
independentă (niezależna), în afara cenzurii (poza
cenzurą). Absenţa termenului samizdat se explică prin
faptul că, începând din august 1980, în Polonia dimen138

siunile şi sfera de cuprindere a activităţii publicistice şi
editoriale în afara cenzurii au crescut simţitor, devenind
semi-profesionistă, ca urmare a activităţii legale
desfăşurate de sindicatul „Solidarność”. Dacă primele
creaţii literare ale unor autori precum Marian Brandys3,
Tadeusz Konwicki, Julian Stryjkowski fuseseră publicate
iniţial numai în câteva sute de exemplare, următoarele
ediţii au trecut întotdeauna de 1000 şi în aceste condiţii
nu se mai poate vorbi propriu-zis de literatură samizdat.
Aşadar, în Polonia literatura era cuprinsă în trei „circuite”: pierwszy obieg (primul circuit) literatura oficială,
drugi obieg (al doilea circuit) şi trzeci obieg, adică literatura din emigraţie.

II. Cultura alternativă în Cehia. În Cehia nu funcţiona
niciuna din „portiţele” existente în viaţa culturală a
polonezilor. Supravegherea poliţiei era mult mai severă,
ca şi în România, maşinile de scris aveau un regim special şi posesorii lor erau obligaţi prin lege să le declare
în fiecare an la poliţie, multiplicarea de texte ilegale se
pedepsea cu ani grei de închisoare. Pe de altă parte,
cehii fiind în marea lor majoritate atei, mişcarea nu se
bucura de sprijinul bisericii şi se adresa unui public relativ restrâns, elitei intelectuale, astfel încât tirajele
lucrărilor publicate au rămas întotdeauna la nivelul de
samizdat.
Deşi o cultură şi o literatură interzise au existat în
Cehia încă din perioada medievală şi a continuat după
aceea mai intens odată cu Dictatul de la München
(1939) şi ocupaţia germană, apoi cu epoca comunistă,
specialiştii propun următoarea periodizare a
samizdatului ceh propriu-zis: 1) etapa iniţiată de
„primăvara pragheză” din 1968, când s-a recurs în
special la manifeste; 2) perioada 1972-1977, când s-a
constituit mişcarea ca atare, s-a conturat şi geografia
editurilor clandestine; 3) anii de maturitate 1977-1988,
de după apariţia Chartei 77. Atunci au apărut şi editurile
care ofereau literatură alternativă în Cehoslovacia, de
exemplu Petlice (Zăvorul) condusă de Ludvík Vaculík,
PRO

Cultura alternativă pentru care în Uniunea Sovietică
s-a încetăţenit termenul general de samizdat a fost
foarte bine reprezentată şi în alte ţări ale fostului bloc
socialist, în primul rând în Polonia, Cehia şi RDG, dar
în fiecare dintre acestea a avut trăsături diferite.

SAECULUM 7-8/2020

Expedice (1975-1989), înfiinţată de Václav Havel şi
Daňa Horáková, Popelnice (Tomberonul, 1978)
înfiinţată de Jiří Gruntorád. Aceasta a publicat
aproximativ 150 de titluri, în special din opera lui Egon
Bondy (1930-2007), iar activitatea editurii a fost
valorificată după 1990 prin înfiinţarea Bibliotecii Libri
Prohibiti, care funcţionează şi în prezent la Praga.

PRO

III. Plastic People of the Universe. Cultura alternativă
cehă prezintă o trăsătură distinctivă aparte faţă de variantele din celelalte ţări socialiste, şi anume legătura
strânsă cu muzica. Cehii sunt un popor deosebit de muzical (au şi un proverb în acest sens: co Čech to muzikant – Orice ceh este muzician). Există un raport foarte
direct între literatura interzisă şi underground-ul muzical, de pildă revista „Vokno” a însoţit în permanenţă
mişcarea muzicală reprezentată de formaţiile Plastic
People, DG 307. Întrucât în Cehia exprimarea revoltei
şi a opoziţiei împotriva regimului erau mai dificil de realizat cu ajutorul cuvântului (rostit sau scris), s-a recurs
la exprimarea printr-un limbaj fără cuvinte, dar extrem
de eficient, căci muzica transmite şi un mesaj subliminal
care lipseşte cuvântului. (Se ştie câtă importanţă se
acordă muzicii în mobilizarea soldaţilor pentru luptă
etc.) Şi astfel în Cehia au luat naştere în anii ’70 mai
multe formaţii muzicale, dintre care cea mai cunoscută
a fost Plastic People of the Universe.
Gruparea a fost înfiinţată, în septembrie 1968, ca urmare a atmosferei de relaxare generate de Primăvara
de la Praga; fondatorul ei a fost chitaristul Milan (Mejla)
Hlavsa (chitară bas, de profesie măcelar) şi primii ei
membri au fost Michal Jernek (solist vocal, clarinet), Jiří
Števich (chitară) şi Josef Brabec (percuţie). Împreună
cu ei cânta ca solist vocal şi canadianul David Wilson.
Şi-au luat denumirea de la titlul unei piese din albumul
chitaristului american Frank Zappa, intitulat Absolutely
Free (1967), şi nu au fost deloc un fenomen singular în
peisajul muzicii alternative cehe, în care activau formaţii
precum DG 307, Umělá hmota (Material plastic), Bílé
světlo (Lumina albă) etc. În perioada 1969-1971 a activat ca formaţie profesionistă pe diverse scene din
Cehia, dar normalizarea impusă Cehoslovaciei prin înţelegerea de la Moscova din vara anului 1968, după intrarea trupelor Pactului de la Varşovia în Cehia, avea
să îi lovească curând şi pe membrii formaţiei.
În 1973 autorităţile le-au interzis apariţia pe scenă şi
imprimarea de discuri. În această situaţie, formaţia a început să activeze în mod semilegal, adesea sub pretextul unor evenimente private ale susţinătorilor ei,
căsătorii, zile de naştere etc. Formaţia interpreta muzică
rock, considerată decadentă de autorităţi, dar mai ales
reuşea să reunească mase mari de tineri care gândeau
altfel decât cerea regimul. Se exprimau cu mijloace artistice, dar erau conştienţi că scopul lor trebuie să fie
dincolo de acestea, reflectând poziţia intelectualilor şi a
artiştilor care se delimitează de lumea în care trăiesc.
Au ştiut să transforme adesea o interdicţie într-un avantaj, de pildă atunci când nu au mai avut voie să cânte
în engleză, V. Brabenec, principalul autor al textelor grupului, a început să compună texte religioase exclusiv în
SAECULUM 7-8/2020
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cehă şi muzică liturgică, iar acestea au avut o şi mai
mare priză la public.
Deşi li se interzisese să mai cânte în limbi străine
(resp. engleză), David Wilson a reuşit să publice un disc
intitulat Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned, distribuit în număr mic în Europa şi în America de Nord. În
pofida numărului mic de exemplare, apariţia discului
marchează un fenomen cu totul aparte în viaţa formaţiei
cehe, care îl diferenţiază de toate celelalte grupuri rock
contemporane: atragerea sprijinului celor mai importante personalităţi disidente ale momentului.
Se impune aici o scurtă comparaţie cu situaţia din
România, asemănătoare sub diverse aspecte cu cea
din Cehoslovacia. Şi aici activa un grup de foarte mare
popularitate – Cenaclul Flacăra al lui Adrian Păunescu.
Atât grupurile disidente rock din Cehia, cât şi Cenaclul
autorizat oficial în România au o trăsătură fundamentală
comună: se adresează în special acelui grup de vârstă
al unei populaţii cunoscut drept cel mai vulnerabil şi mai
influenţabil ‒ adolescenţii şi tinerii adulţi. Autorităţile
erau perfect conştiente de această trăsătură psihologică specifică, iar conducătorii regimurilor totalitare antebelice, Hitler care înfiinţase Hitlerjugend şi Stalin cu
mobilizarea masivă a tinerilor comsomolişti profitaseră
din plin de ea. Situaţia din anii ‘70 diferea prin faptul că,
dacă în România autorităţile reuşiseră să sechestreze
tineretul adolescent şi să-i canalizeze entuziasmul caracteristic vârstei în conformitate cu regulile sale, în
Cehia adolescenţii şi tinerii le-o luaseră înaintea autorităţilor şi aderaseră cu aceeaşi fermitate la propriile idealuri. Cenaclul Flacăra a activat între 1973 şi 1985, când
a fost interzis din cauza accidentului din timpul spectacolului de la Ploieşti, soldat cu mai mulţi morţi şi răniţi.

IV. Plastic People şi disidenţa cehă. Deşi susţinea
că este preocupat numai de muzică şi nu este interesat
de politică, grupul Plastic People şi-a atras sprijinul unor
mase mari de tineri, dar şi al unor intelectuali de prestigiu. Unul dintre aceştia a fost Egon Bondy (Zbyněk
Fišer, 1930-2007), personaj controversat, marxist înflăcărat, a părăsit ulterior partidul, disident permanent răzvrătit înainte şi după 1989, dar şi delator dovedit: pe
baza denunţurilor lui au fost arestaţi fosta lui prietenă
Jana Krejcarová, Miloš Černý (soţul acesteia), filozoful
Jan Patočka, Ivan Dubský (studentul lui Patočka) ş.a.
În anii ’70 a făcut cunoştinţă cu Ivan Jirous, managerul
grupului Plastic People, iar în 1974/1975 formaţia a
scos discul Egon Bondy’s Happy Hearts Club Banned,
majoritatea cântecelor (pe texte ale poeziilor lui Bondy)
fiind înregistrate la castelul Houska. Albumul a circulat
numai în samizdat, în copii de calitate inferioară, pe
care susţinătorii le transcriau în condiţii primitive unul
de la altul.4 Titlul albumului este o parodie după titlul formaţiei The Beatles, Sgt. Peppers Lonely Hearts Club
Band şi aparţine unui emigrant ceh rezident la Londra,
Ivan Hartl.
Formaţia atrăgea zeci şi sute de susţinători, iar momentul culminant al confruntării cu autorităţile s-a produs în ziua de 30 martie 1974, când în sala
restaurantului „Na Americe” din localitatea Rudolfov
139

(lângă České Budějovice) ar fi trebuit să aibă loc concertul grupurilor pragheze Adept, Plastic People of the
Universe şi DG 307. Plastic People, fiind interzis din
1973, nu figura pe afişe, participarea lor fusese anunţată din gură în gură şi pe foi A4 lipite pe garduri. Documentele poliţiei cehe de la data respectivă, speriată în
special de mulţimea tinerilor pletoşi care invadaseră
mica localitate, consemnează declaraţia membrilor Comisiei pentru Păstrarea Ordinii Publice, trimişi să cerceteze situaţia la faţa locului; aceştia susţin că în sală
„cânta deja grupul Plastic People din Praga, împreună
cu DG 307”. Afirmaţiile sunt false, căci cele două formaţii nu au mai apucat să urce pe scenă, iar cei care
cântau erau membrii formaţiei Adept. Procesul-verbal
de constatare al poliţiei afirmă că:
„În sală erau 380 de tineri (după numărul biletelor
vândute), formaţia muzicală interpreta compoziţii foarte
zgomotoase, tinerii muzicieni stăteau în picioare pe
mese. Întrucât grupul nu avea autorizaţie de spectacol,
conducătorul lor a fost somat să le comunice celor de
faţă că, din acest motiv, petrecerea nu va continua şi
să-i roage să părăsească sala. După acest anunţ sala
a fost părăsită fără incidente.”
Adevărul a fost însă mult mai dureros decât reiese
din raportul poliţiei, iar episodul concertului este cunoscut astăzi sub numele de Masacrul sau Abatorul de la
České Budějovice. Tinerii au părăsit într-adevăr sala,
aşa cum reiese şi din înregistrarea originală de la concert, când după cele trei cântece interpretate de grupul

Jan Patočka
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Adept se aude vocea organizatorului care spune: „…Vă
rog să nu faceţi vreo prostie, părăsiţi sala în zece minute… am vrut ca totul să fie în ordine… dar vor veni
imediat lucrătorii… vă rog, în interesul vostru, dar şi în
interesul nostru, în zece minute să părăsiţi sala…”
Tinerii au părăsit într-adevăr sala, dar au rămas în
faţa ei şi aici a început măcelul. Forţele de ordine s-au
mobilizat imediat, au apărut şi lucrătorii de la Şcoala de
dresaj a câinilor poliţişti din apropiere şi a început o adevărată vânătoare de oameni. Tinerii au fost loviţi cu bastoanele, fugăriţi de câini, iar cei care au fugit la gară
pentru a încerca să ajungă la České Budějovice, oraş
mare unde s-ar fi putut pierde mai uşor în mulţime, au
fost întâmpinaţi de un cordon de miliţie şi trataţi cu cea
mai mare brutalitate. Bătaia cruntă a lăsat cicatrice de
neşters în memoria afectivă, după cum mărturiseşte
Josef Vondruška, membru al formaţiei Umělá hmota
(Material plastic): „Am trăit din nou pentru prima dată
spaima pe care o simţeam în copilărie, când ni se arătau filme din lagărele de concentrare ‒ cum treceau
transporturile cu evrei. Până astăzi imaginea aceea din
gară, cu câinii, cu brutele care îi băteau fără milă pe oameni cu bastoanele de cauciuc, rămâne cea mai
odioasă din viaţa mea.” Iar Vratislav Brabenec spune
că „cel mai rău a fost după aceea, în ’77, când au venit
interogatoriile nesfârşite, bătăile constante, când viaţa
noastră a devenit un infern. Aveam uneori şi două-trei
interogatorii pe zi. Acestea dureau de la 3 la 10 ore.”
Ca urmare a evenimentelor din martie 1975, Ivan Jirous, mentorul spiritual al grupului (care a jucat pentru
ei cam acelaşi rol avut de Andy Warhol, slovac de origine, pentru The Velvet Underground, deşi în Cehia
miza era mult mai mare) a scris aşa-numitul Raport asupra celei de-a treia Renaşteri Muzicale Cehe (Zpráva o
třetím českém hudebním obrozeni ‒ aluzie la prima Renaştere Muzicală Cehă, condusă în secolul al XIX-lea
de Antonín Dvořák), care a apărut în exil şi poate fi considerat proclamaţia programatică a mişcării cehe underground, întrucât stabileşte obiectivele fundamentale:
respingerea radicală a oricărei presiuni; respingerea
programului artistic obligatoriu; sublinierea autenticităţii
în viaţă şi în creaţia artistică; delimitarea faţă de structurile totalitare. „Scopul underground-ului la noi este
crearea unei a doua culturi. O cultură care nu va depinde de canalele oficiale de comunicare, de aprecierea
socială şi de ierarhia de valori pe care le stăpâneşte regimul.”
În martie 1976, Jirous l-a cunoscut pe Václav Havel
şi a stabilit cu acesta să vină la următorul concert clandestin al grupului, ceea ce nu s-a mai întâmplat, căci
câteva zile mai târziu, Jirous a fost arestat, împreună
cu alţi membri ai underground-ului muzical. În urma
unei acţiuni poliţieneşti de mare amploare, începută la
17 martie 1976 şi care a durat trei săptămâni, au fost
arestate 19 persoane, printre care toţi membrii grupului
Plastic People, dar şi alţii şi trimişi în judecată. Procesele s-au judecat la Plzen (iulie) şi Praga (septembrie)
şi s-au pronunţat sentinţe privative de libertate între opt
luni şi doi ani şi jumătate (unele dintre ele reduse ulterior la apel). Procesul numit ulterior al grupului Plastic
PRO
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People a fost, în realitate, un proces al disidenţei cehe,
aşa cum a afirmat chiar la ieşirea din sala de judecată
Václav Havel şi ulterior, în 1978, în Puterea celor fără
putere (Moc bezmocných), precum şi filozoful fenomenolog Jan Patočka, în lucrarea intitulată Despre Plastic
People of the Universe şi DG 307.
Charta 77 şi Jan Patočka. Procesul din septembrie
a fost catalizatorul elaborării Chartei 77; sub imboldul
acestuia, V. Havel, L. Vaculík, J. Patočka au redactat la
sfârşitul anului 1976 Charta 77, pe care au proclamat-o
apoi în primele zile ale lunii ianuarie 1977. Tinerii pletoşi
erau prezentaţi de autorităţi drept delincvenţi juvenili
care perturbă liniştea publică, dar intelectualitatea cehă
i-a perceput ca pe nişte luptători împotriva totalitarismului şi pentru libertatea individului. Iar printre intelectualii
de marcă mobilizaţi de Havel în jurul Chartei 77 s-a aflat
unul dintre primii ei semnatari şi purtători de cuvânt, filozoful fenomenolog Jan Patočka. Apropierea este cu
atât mai impresionantă, cu cât Patočka prin preocupările sale era departe de muzica tinerilor pletoşi, mai mult
chiar, o considera imposibil de ascultat, căci lui îi plăceau Bach şi Beethoven. Cu toate acestea, i-a însoţit
în concertele lor din hambare şi din foste grajduri, la
nunţi, la petreceri câmpeneşti, atrăgându-i astfel de partea lor, datorită prestigiului său de savant de renume
mondial, pe cei mai mulţi intelectuali de marcă ai Cehiei.
Se poate spune că filozoful Patočka a plătit cu viaţa
pentru acest sprijin, căci în martie 1977 a fost arestat,
supus unor interogatorii prelungite şi umilitoare şi a decedat la câteva zile după eliberarea din arest.
Festivalul în aer liber de la Trutnov (Woodstock-ul
ceh). Influenţa grupului disident Plastic People a continuat şi după condamnarea membrilor săi, una dintre
consecinţele importante fiind şi înfiinţarea festivalului
muzical în aer liber de la Trutnov, 1984-1987, supranumit Český Woodstock, după denumirea cunoscutului
eveniment muzical din 15-18 august 1969 – sub a cărui
influenţă fusese fără îndoială înfiinţată formaţia rock
cehă. Deşi primele sale ediţii au fost împrăştiate de or-
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ganele Securităţii de Stat, festivalul, organizat sub conducerea lui Václav Havel, a constituit un moment important de unire a forţelor intelectualităţii disidente din
Cehia.

Concluzie. Plastic People aleseseră o formă de protest împotriva regimului care provoca cea mai profundă
frustrare, căci deciseseră să îl ignore pur şi simplu: „Am
devenit duşmanii aparatului de stat pentru că am început să-i ignorăm.” [Josef Janíček, 2009] „Cea mai mare
insultă pentru cineva este atunci când nu-l bagi în
seamă. Atât timp cât te cerţi cu el înseamnă că purtaţi
un dialog. Noi ne purtam în aşa fel, ca şi când acei bolşevici nici nu ar fi existat. Fireşte că aceasta îi enerva.”
[Vratislav Brabenec, 2009]. Iar Brabenec nu este un
muzician oarecare, căci, aşa cum afirmă publicaţia The
Guardian în 2009, mulţi muzicieni rock au predicat în
favoarea revoluţiei, dar puţini sunt aceia care pot afirma
că au aprins scânteia unei revoluţii, iar unul din ei este
Brabenec, saxofonist şi clarinetist al formaţiei Plastic
People of the Universe.

1
Leszek Nowak (1943-2009), filozof, autorul a trei concepţii filozofice: concepţia idealizantă a ştiinţei, materialismul
istoric nemarxist şi metafizica unitară negativistă. A scris 25 de
cărţi şi peste 300 de articole ştiinţifice. A fost membru al Partidului Muncitoresc Unit Polonez (comunist) în anii 1962-1980,
a fost închis în perioada stării de urgenţă, iar în 1980-1995 a
făcut parte din Solidarność.
2
Adam Krzemiński, Archipelag Samizdatu. „Polityka”
nr. 44 (28 octombrie 2000).
3
Scriitor, eseist, ziarist polonez (1912-1998). A luptat în
cel de-al Doilea Război Mondial, după război a activat ca
ziarist la Gdynia, a intrat în partidul comunist, dar a renunţat
la calitatea de membru în 1966, trecând de partea opoziţiei
democrate. În 1976 a semnat „List 101”, expresie a protestului
împotriva schimbării constituţiei Poloniei şi din acel moment i
s-a interzis publicarea lucrărilor.
4
Publicat în Franţa în 1978 şi în Cehia în 2001.
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Brîndușa Novac

CIRCUL ŞI SINCRETISMUL ARTELOR

*

Etimologic, cuvântul circ provine din latinescul circus (elenul kirkos ), termen care definea noțiunea
de „cerc”, la propriu, și de „perfecțiune”, la figurat. Cercul arenei, unde nu exisă obstacole în calea privirii, face
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ca spectatorul să se cufunde simbolic într-o lume fără
limite în timp și spațiu.
Deşi au fost descoperite vestigii din perioada preistorică (desenele din China reprezentând acrobați și dresori de animale, plăcile decorative din Egipt pe care
erau redate defilări de lei, cămile și elefanți, mult controversatele fresce din palatul de la Knossos redând
acrobaţii ale unor femei ce sar peste nişte tauri), nu se
poate stabili cu exactitate dacă e vorba de un strămoş
al spectacolului de circ (în înţelesul actual) sau de un
ritual religios, fiind de presupus că circul cu animale dresate ar fi o degradare, o desacralizare a ritualurilor religioase. Ursarii din spaţiul românesc au conservat
elemente din ritualurile legate de cultul ursului, atestat
în grote din România şi de prin alte părţi din Europa.
Aşa încât azi se acceptă în unanimitate că originea circului trebuie căutată în spaţiul elen, în directă legătură
cu hipodromurile şi palestrele greceşti. Și imaginile rămase din Antichitatea romană înfățișează momente
din spectacolele de circ şi, deşi prin circ romanii înţelegeau cu totul altceva decât se acceptă în zilele noastre,
funcţia acestuia era identică, şi anume de delectare a
spectatorilor. Distracție favorită, alături de luptele de gladiatori, a mulțimilor acelei epoci, numele şi funcţia circului au rămas în celebra formulă panem et circenses,
lansată de poetul Juvenal într-una dintre Satirele lui.
Edificiile impresionante anume construite pentru
reprezentațiile de circ sunt mărturie a locului ocupat de
acest tip de distracție în civilizaţia romană, dar și a popoarelor integrate Imperiului. Arenele aveau capacități
uriașe, adăposteau până la 350.000 de spectatori: Circus Maximus, construit la Roma în secolul al VI-lea î.Hr.
(care se afla undeva între Dealurile Palatine și Aventine
şi avea o lungime de 400 de metri, lățimea de 90 de
metri, putând găzdui până la 250.000 de persoane), Circul Nero, Circul Flaminius. În peninsula iberică, la ToPRO

Noțiune de ordin filozofic-estetic, sincretismul, în
cazul artelor, denumeşte contopirea într-un tot indivizibil
a unor elemente provenite din domenii artistice diferite.
Fenomen cu o vechime milenară, sincretismul originar
comporta și fuziunea elementului estetic cu cel magicreligios, numeroase obiceiuri folclorice conservând
până în zilele noastre reminiscenţe ale acestuia.
Principală trăsătură a manifestărilor folclorice, sincretismul se mută şi în planul artei culte, cea dintâi întruchipare a acestuia reprezentând-o tragedia antică
elenă, mai apoi opera va prelua, odată cu modelul, și
specificul sincretic al acesteia. Va fi cultivat ca ideal estetic de poezia simbolistă – care va fructifica
„virtualitățile sincretice ale cuvintelor”, inclusiv „darurile
lor muzicale” (R. Sommer), în timp ce marii regizori de
film și de circ vor intui că, așa cum Renașterea a însemnat o întoarcere la vechi izvoare, secolul 20 avea nevoie
de un nou limbaj creativ, născut din întrepătrunderea
dintre arta teatrală, arta imaginii, arta muzicală, arta baletului, care să işte un nou tip de feerie vizuală și acustică. În spectacolul contemporan de circ, folosirea
tuturor mijloacelor artistice nu se oprește aici, cheia
reușitei se află astăzi în încorporarea imaginii video.
Conform teoriei spiralei, în zilele noastre am ajuns
din nou în punctul în care divertismentul de masă anulează frontierele și barierele sociale: spectacole populare prin excelență, cinematograful și circul atrag prin
magia lor născută tocmai din simbioza artelor participative: arta regizorală și cea a scrierii scenariului, arta interpretativă și cea scenografică, creația muzicală și
creația cinematografică.
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ledo, 25.000 de cetăţeni se puteau bucura de spectacolele desfăşurate în Circul Roman din centrul urbei.
În vremea lui Augustus, jocurile durau 70 de zile pe
an, iar în secolul al III-lea d.Hr., după două zile lucrătoare urma o zi de circ. Spectacolul includea lupte între
călăreţi, alergări, lupte, sărituri.
După căderea Romei, aceste circuri au dispărut, iar
acrobații, interpreții și dresorii au început să călătorească prin multe orașe ale Europei, la târgurile și bâlciurile locale, astfel crescând popularitatea circului.
Și în Dacia ocupată de romani, la Sarmisegetuza,
un vast amfiteatru găzduia spectacole în spațiul cândva
sacru al dacilor. Dar prima atestare despre istoria circului în România datează din anul 1681, cronicarul Constantin Filipescu-Căpitanul, din Ţara Românească,
descriind un pehlivan despre care amintea că „făcea jocuri minunate și nevăzute pre locurile noastre” și că
„punea în rând opt bivoli și se repezia iute și sărind
peste ei, se dă în văzduh peste cap, și cădea în picioare
de ceia parte”. În 1888, Theodor Sidoli înfiinţează, pe
lângă Cheiul Dâmboviţei, primul circ din București, după
ce prima tentativă, din 1864, eşuase din lipsa fondurilor.
Pe plan mondial, părintele circului modern este considerat britanicul Philip Astley, care, la 4 aprilie 1768,
într-un amfiteatru modern, a pus în scenă o
demonstrație cu cascadorii ecvestre. Anterior acestei
date au mai existat câteva încercări, dar Astley a fost
primul care a creat un spațiu în care a adus acrobați,
clovni și cascadori. Întreprinderea lui Philip Astley a avut
succes, circurile devenind tot mai populare. Un alt moment de răscruce în evoluţia spectacolului de circ l-a reprezentat construcția London Hippodrom, unde animale
sălbatice apăreau în arenă şi unde erau reproduse fenomene incredibile, precum inundații, erupții vulcanice
sau cutremure. Tot lui Astley i se datorează şi Amphitheatre Anglais, ridicat în 1782 la Paris.
Dacă teatrul își are izvoarele în scrierile din Antichitate, circul s-a transmis din generație în generație, prin
puterea exemplului, de-a lungul a sute de ani, până la
apariția „Galaxiei Gutenberg”, care a democratizat
informația și a făcut posibilă răspândirea primelor scrieri
despre lumea circului la sfârșitul secolului al XIX-lea,
pentru ca la începutul secolului XX să se facă trecerea
lină, firească, dinspre artiștii din arenă spre lumea de
pe pelicula de celuloid.

*

PRO

Universul circului este, indiscutabil, unul cu totul
aparte. E un spațiu al contrastelor, unde nimic nu este
obișnuit, mediocru sau monoton. Imposibilul devine posibil într-o lume reală, creată din ireal. Romancierii au
pendulat între fascinație și oroare, între povești cu animale fericite sau oropsite, între acrobați fantastici și accidente mortale, între magicieni miraculoși și șarlatani,
între clovni simpatici și siniștri escroci. Nu oricine s-a încumetat să scrie despre acest incredibil amestec de
cruzime și poezie, de curaj nebun și risc, de aplauze și
lacrimi. Tentante prin potențialul lor spectaculos, mai
toate operele literare inspirate din universul atât de special al circului au fost ecranizate sau dramatizate cu
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imens succes. Iar cinematografia română se poate
mândri cu câteva excepționale asemenea ecranizări.
Elisabeta Bostan a transpus în superbe imagini romanul
lui Cezar Petrescu, Fram ursul polar, într-un lung metraj
în două serii destinat marelui ecran – Saltimbancii
(1981) și Un saltimbanc la Polul Nord (1982) – și în serialul de televiziune Fram (1983). Dramaticul destin al
artiștilor de circ marginalizați de o societate obtuză a
fost admirabil evocat de regizorul Alexa Visarion în
Înghițitorul de săbii (1981), al cărui scenariu este o
adaptare a povestirilor Moartea înghiţitorului de săbii şi
Revoltă în port de Alexandru Sahia, cu ecouri din schiţa
Vine doamna şi domnul general de Gheorghe Brăescu.
De fapt, ambii regizori români au propus tulburătoare
meditații pe tema condiției artistului într-o lume crudă,
incapabilă să perceapă frumusețea și sacrificiul.
Filmele despre și cu circ au adus și continuă să-l
aducă în lumina ecranului pe profesionistul arenei și mai
puțin pe circarul din bâlciurile de odinioară. Mari regizori
au avut antene sensibile pentru receptarea valențelor
Cenușăresei artelor și le-au ilustrat magistral. Au evocat cu predilecție spectacolele de circ din perioada când
se derulau în corturile numite chapiteau-uri, când companiile private peregrinau în lungi turnee, în vagoane
trase de cai sau de camioane, în Europa, transportate
cu trenul în cele două Americi. De la Charlie Chaplin la
Frederico Fellini, de la Elisabeta Bostan la Alexa Visarion, cineaștii care au redat în filmele lor crâmpeie din
strădania artiștilor de circ au reabilitat imaginea publică
a unui spectacol popular prin excelență și totuși prea
adeseori marginalizat.
Privită din afară, viața reală a artiștilor de circ oferă
și ea un spectacol, dar nu în sensul imaginii propagate
de majoritatea operelor literare sau cinematografice.
Dintotdeauna, artiștii arenei au știut intuitiv că pentru a
supraviețui trebuie să fie diferiți de restul muritorilor. Circarii au speculat anumite trăsături ale naturii umane,
apoi și-au inventat și dezvoltat o identitate hiperbolizată,
trăind o existență cu totul ieșită din comun. Acest tip de
comportament neobișnuit i-a ajutat și îi ajută, chiar și în
zilele noastre, să depășească momentele dificile din cariera lor. Nu oricine se încumetă să-şi asume acest stil
de viață fascinant, în care binele și răul coexistă la superlativ, în care la fiecare pas se revelează traiectorii
uluitoare. Depășirea limitelor, naturalețea scenică sunt
indisolubil legate de modul de viață al artiștilor de circ.
Poate tocmai de aceea foarte puțini scriitori și ziariști
s-au aventurat să scrie despre lumea lor atât de specială, să pășească în culisele ei, să o înțeleagă și să-i
descrie emoțiile, virtuțile, dar și perversitatea caracterială a unor personaje nefaste.
Dacă un romancier și-ar dori bizarul pentru scrierile lui, nu ar avea nevoie de născociri, de înfloriri artificiale, totul i-ar fi servit „pe tavă”. Sau dacă ar căuta
emoția puternică, suspansul dus la extrem, l-ar găsi
ceas de ceas în existența celor care respiră sub cupola
circului. Dacă ar dori fiorul poetic sau extravaganța,
dacă ar căuta intrigi și tragedii, ar trebui doar să asculte,
să vadă și să poată descifra dedesubturile, bine as143

cunse, în culise. Dramele de zi cu zi, trăirea pe sârmă,
la propriu și la figurat, exaltarea, frustrarea, solidaritatea
și invidia explică de ce romanele cu povești despre
lumea circului, ecranizate sau jucate pe scene, au avut
atât de mare succes la public. Dacă în lume istoria circului este reflectată în mii de cărți, albume și programe,
în România de astăzi, consemnările despre artiștii de
circ și reprezentațiile lor sunt rare, iar cele despre creatorii spectacolelor de gen sunt practic inexistente. Puținii
scriitori și ziariști care în ultima vreme s-au aventurat în
arena circului și au scris despre artiștii ei au oferit o viziune superficială și nu de puține ori descrierile sunt
ușor persiflante. S-ar părea că maeștrii condeiului nu
știu sau nu vor să se exprime pe această temă, deși ea
este extrem de ofertantă, dovadă numeroasele filme
consacrate de-a lungul vremii circului de marile cinematografii ale lumii. Se pare că nu știu, nu înțeleg și nu găsesc limbajul și tonul unei abordări potrivite. Cronicile
lor adoptă un limbaj voalat, mărturisesc fascinația trăită
ca spectator, dar nu spun nimic despre artiști, despre
performanța și măiestria lor, despre calitățile artistice de
ansamblu ale spectacolului.
De fapt, astăzi există o fractură evidentă între
percepția performanţelor profesioniștilor din lumea circului și ale celorlalte medii artistice. Cei din afară privesc acest univers cu plăcere, dar și cu neîncredere, cu
bucurie, dar și cu teamă, cu interes, dar și cu o anume
superioritate indusă mentalului colectiv de-a lungul timpului și care irumpe insidios în subconștientul nostru.
De pildă, în România postdecembristă, derapajele vieții
politice și scandaloasele ieșiri la rampă ale unor parlamentari au instalat în mass media comode sintagme peiorative, precum circul politicii sau circul din parlament,
de natură să îi jignească nemeritat pe artiștii arenelor.
Totul derivă din lipsa de informație despre evoluția artei
circului contemporan, dar și din necunoașterea istoriei
genului. De-a lungul ultimelor secole s-a creat un curent
de opinie negativ care a marginalizat acest tip de spectacol, acreditându-se ideea că circul nu este artă. Și
totuși, importante personalități culturale au remarcat și
consemnat valorile circului. În 1877, Ioan Slavici scria
într-un articol din ziarul Timpul: „Circul domnului I.D.Ionescu a izbutit a stârni în o mulțime de oameni interes
pentru teatru. A izbutit să creeze un public pentru parterul și galeria Teatrului cel Mare. Acest rezultat poate
fi binefăcător, dar în același timp poate fi stricător. Totul
atârnă de nivelul artistic la care se va menținea circul…
Circul va putea să decază cum adesea îl vedem,
într-adevăr, coborându-se la mascaradele trecutului.”
Slavici se arăta așadar îngrijorat că nivelul de excelență
al unei companii românești de circ ar fi putut scădea.
Situație valabilă și astăzi. Atât timp cât un domeniu artistic nu are susținere financiară, nu se bucură de
înțelegere și ajutor legislativ din partea societății, este
foarte dificil să răzbată și, mai ales, să se mențină la un
nivel înalt. Mai mult, când în domeniul respectiv nu
există forme instituționalizate de învățământ și pregătire
profesională, care să ofere viitorilor artiști o bază
educațională științifică și experiență artistică, se pierd
foarte ușor stelele excelenței. Și cu greu compania
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poate să pășească pe drumul ascensiunii spre
performanțe înalte. În culturile în care arta circului a fost
susținută, cum sunt cele asiatice sau cea din spațiul fostei Uniuni Sovietice, performanțele sunt excepționale,
departe de încercările actuale, firave, ale acrobaților,
dresorilor, magicienilor și clovnilor români. De aceea,
deocamdată, formula viabilă la noi rămâne cea a mixului de circ și varieté, în care arta arenei se împletește
cu actoria, dansul și muzica, întocmai ca în spectacolul
apreciat în urmă cu un secol și jumătate de Slavici.
Spre deosebire de toate celelalte domenii ale spectacolului care implică interdependența artiștilor, circul
este singurul în care majoritatea protagoniștilor își riscă
viața, la propriu. Circul rămâne prin excelență o artă a
riscului, a dăruirii de sine și a sacrificiului, asumate prin
încredințarea propriei vieți în mâinile, în priceperea și în
intuiția celui alături de care artistul intră în arenă, încredinţându-i integritatea corporală și chiar viața. Chiar
dacă, în ziua de astăzi, riscurile profesiei au fost mult
diminuate, prin obligativitatea măsurilor de protecție –
alonje, grilaje etc. –, accidentul mortal poate surveni oricând, sub privirile publicului. Într-un anume sens,
spectacolul arenei de circ a rămas la fel de crud ca în
vremea luptelor de gladiatori. Și parte din tensiunea cu
care spectatorii îl urmăresc ține tocmai de acest
potențial risc. În același timp, ultimele decenii au transformat radical arta circului, adăugându-i neașteptate și
uimitoare valențe estetice. Pe plan mondial, spectacolul
de circ a atins rafinamentul, finețea și eleganța unei arte
care își merită pe deplin locul bine definit printre celelalte. Mai ales astăzi, când numerele de dresură și animalele au fost eliminate din arenă, atractivitatea
domeniului ține exclusiv de partea de spectacol, de
performanța personală sau de grup, de calitatea artistică a ansamblului. Circul de factură tradițională a murit,
trăiască noile formule.

PRO
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lumina românească din voivodina

Eugenia Bălteanu

PREVEDERI CU GUST AMAR

Privirea alunecă
Gândul adulmecă involuntar
Miros de iasomie se revarsă
Nepăsător pe ape întinse
Spre cele patru puncte cardinale
Nimic nu mai e cum a fost
În ziua decisivă de odinioară
În care leii îşi ştiau obârşia
Respectând-o cu pioşenie
După legitatea bine stabilită
Nestrămutată şi indiscutabilă

Nu cruţaseră pe nimeni
Învingătorul fiind cel ce atinsese
Cerul cu braţul întins
Prevederi cu gust amar
Apocaliptic aş spune
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Eugenia Bălteanu (n. Ciobanu, 1948 la Begheiți/Torac)
scriitoare, jurnalistă și traducătoare. După absolvirea școlii
generale în satul natal, urmează cursurile Școlii normale din
Vârșeț, secția în limba română. Este licențiată a Școlii superioare de Pedagogie din Zrenianin. O perioadă de timp a
funcționat ca profesor la Școala generală din Locve/Sân
Mihai, apoi s-a angajat ca ziaristă la Postul de radio Novi Sad
în Redacția programului în limba română. Din 1979, ziaristă
la Casa de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova, redactor-șef și responsabil al revistei „Bucuria copiilor”. A debutat
cu versuri în anul 1958 la „Bucuria copiilor”, iar mai târziu, în
anii adolescenței, va publica la „Lumina”, „Libertatea”, „Tribuna tineretului”, „Glas omladine”. Versurile îi sunt traduse și
în alte limbi. A debutat editorial cu volumul de poezii „Variații
în albastru” la Editura „Libertatea”, Panciova, 1976. La
aceeași editură au apărut și cărțile: „Inevitabilul fluviu”, versuri
(1982), „Concert pentru strada mea”, poezii (1994), „Cascade
de lumină”, versuri (1997), „Ultima poveste înainte de zbor”,
proză pentru copii (1999), „Mona”, roman (2005), „Oglinzi de
mătase”, versuri, Panciova (2006), „Tangoul”, roman (2008),
„Trei anotimpuri”, roman (2008), „Speranța”, roman (2011),
„Măștile din Veneția”, poezii (2013), „Scrisori din Pasadena,
roman (2014), „Drumul Împărătesc”, roman (2016). Trăiește
la Panciova. (Ioan Baba)
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DUBLA CONDIŢIE A LUMII

Vom semăna livezi imense
Pe partea sidefie a cerului
Cea de-a doua parte
Este mereu în întuneric
Pietrele crapă de frig şi teamă
Pe acolo bântuie doar nebunii
Negustorii şi vânătorii de perle

Aşadar
Pe partea sidefie a cerului
Nimic nu doare
Tăcerea e asurzitoare
Ascuţită
Descojită până la miezul perfect

Acolo totul e dor
Tăcerea acuză cu degetul ridicat
Acolo e veşnicie
Afirmă cei ce n-au fost acolo
Dar presupun vag
Aşa cum presupun tot ceea ce rostesc
Absorbiţi de descoperire
Vom aborda
Problemele
Rătăcind stingher
Pe partea sidefie a cerului

Cei ce sunt mereu la pândă
Vor afirma că acolo
E un spaţiu pustiu
Necălcat de picior de om
Doar vulturii şi leii
Stau cu ochii aţintiţi
Spre nisipuri mişcătoare și cer
Noi ştim cu desăvârşire
Că sunt cuvinte vagi
Cu sunet scurt fără înţeles
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Nu vreau să-i aud
Să-i văd pe cei ce cred că ştiu totul
Pe cei ce încearcă de o zi şi jumătate
Să mă convingă în zadar
Că au dezlegat cu privirea interioară
Câteva din enigmele acestei lumi

PRELUDIU ÎN SURDINĂ

Mai întâi stăruia umbra
Celui ce venise
Ca un preludiu în surdină
Auzit doar de cei ce aud neauzitul

Aşteptase miracolul zilei
Dezlegând lucruri deja lămurite
Ştiind precis
Că în aceeaşi scurgere a secundelor
Merele vor plesni de atâta fericire

Comunicându-ne repede
Ce-avea de spus
Ghicind în palmă
Ziua din săptămâna
În care ne-am născut
Venise cu zeci de argumente
Cu convingerea că negreşit îl va găsi
Pe Alchimistul care schimbă-n aur
Plumbul vieţii noastre imperfecte*

*Omar Khayyam

NU ÎNTREBA PE NIMENI

Pentru a trece pe sub curcubeu
Este absolut nevoie
Să te prefaci în fulger
Sau în pasăre

Alegerea ţine de tine
Nu întreba pe nimeni cum să procedezi
Cum să amesteci noaptea cu ziua
Cum să-ţi faci din braţe vâsle
Cum să dizolvi
Simbioza celor două lumi

Schimbă-ţi unghiul de vedere
Fii atent la intersecţii
Află momentul potrivit
Când vei putea
Să te contopeşti
Cu lemnul masiv
În formă de corabie

COLIVIE DIN CEAŢĂ MĂTASE ŞI NISIP

Le surprind câteodată în treacăt
Şi jocul poate începe
Înşir cuvânt după cuvânt
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Ţes pânză de borangic
Mă reazăm pe propria mea conştiinţă
Pentru a nu mă prăbuşi
În prăpastia cotidianului
În clipele fără sens
Sau în plictiseala după-amiezilor
De duminică

Clădesc şi reclădesc
Din cuvinte clădesc
Castele de nisip
Păşesc pe plaje imense imaginare
Până când noaptea nu-mi acoperă umerii
Pânza impermeabilă mă protejează
Precum o reţea de nepătruns
Spre surprinderea mea
Într-o crăpătură a nopţii
Descopăr luna şi cerul înstelat
Ţesut din cuvinte
Adorm sub cerul senin
Cu o senzaţie de bine

A doua zi nu-mi amintesc de nimic
Simt doar prezenţa cuvintelor
(Sunt aproape dar nu le văd)
Ştiu că respiră sub tălpile mele
Nu-mi dau astâmpăr
Şoptesc şi sunt grozav de neliniştite
Într-un moment dat
Sesizez că trebuie să le izbăvesc
Din colivia de ceaţă
Mătase şi nisip

PULSÂND PE RÂND

Rostul întâmplărilor fericite e
În împreunarea sărutului
Şi a palmelor la piept
În semn de rugăciune
Rostul existenţei e
În linişte şi agitaţie
Urcuşuri şi coborâşuri
Asurzitoare
Calme

Rostul existenţei e
În rotirea globurilor de lumină
Atârnate deasupra pânzelor albe
Ţinând loc pereţilor ocrotitori
Înaintea prăbuşirii turnului
În interior
Rostul existenţei e
În protejarea propriei fiinţe
Prin ea trecem risipiţi
Pulsând pe rând

PRO

lumina românească din voivodina
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Victor Ravini

CASTRAVEȚIA
SAU BALAMUCUL VESEL
(V)

Voi, care treceți pragul!

PRO

De atunci, Victor a prins obiceiul să se ducă în fiecare an în hagialâc la Costinești. Însă eu nu m-am mai
dus cu el. Nu știu cu cine s-o mai fi dus la mare. N-avea
nicio importanță pentru mine cu cine se ducea el în concediu și nici chiar pentru el nu avea vreo importanță. Se
ducea cât putea de des și la Năstea, acolo la Bistrița
aia a lui, unde mă lua uneori și pe mine cu mașina. Năstea era idolul lui, mai ceva chiar și decât Freud. Încolo,
nu se mai ducea nicăieri, n-a văzut nimic altceva din
țară.
Năstea ne asigura că el citise toate cărțile de pe
lume, absolut toate. Și desigur că noi nu aveam
competența să verificăm dacă așa era sau nu. Ne-a mai
spus că el cunoștea absolut toate limbile de pe toate
continentele și meridianele, ba chiar și încă vreo câteva
în plus. Nici nu ne-am îndoit de spusele lui. Eu auzisem
de Năstea în copilărie, foarte vag.
Nu mă interesau pe mine palavrele oamenilor mari.
Mă preocupau mai mult praștiile și geamurile vecinilor.
Găinile Zoii, cumnata bunicii mele, săreau gardul la noi
și ciuguleau grăunțele de la găinile noastre. Eu trăgeam
cu praștia în găinile Zoii și le cam nimeream. Găinile să
reau în sus speriate și nu pricepeau aluzia. Continuau
să ciugulească. Zoia mă certa, dar bunica îi zicea Zoii:
– Ia mai tacă-ți fleanca! Ce caută găinile tale în
curtea mea? Dă-le să mănânce! Că n-o să ți le hrănesc
eu! De ce nu i le nimerești, mă, în cap? Să i le arunc
moarte peste gard. Mai antrenează-te! Și vezi să nu-i
scapi Zoii vreo piatră în geam.
Eu pricepeam aluzia și îi nimeream Zoii cu praștia
un ochi de geam de la ferestruica de la pod. Ca avertisment serios. Sau aruncam becuri arse după câinii vagabonzi, de speriam atât câinii, cât și trecătorii. Nu știu
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cu cine o fi semănat fie-mea, care arunca ouă din frigider, de la etajul 12, în capul trecătorilor și al oamenilor
la coadă la carne, în Pantelimon, pe vremea când în
magazine nu se găsea nimic de mâncare și fiecare procura alimentele cum putea.
Victor îmi spunea că Năstea avea nu știu ce boală
gravă și nu mai avea mult de trăit. De aceea se și ducea
așa des la el, că poate era ultima dată când îl mai
vedea. Și uite că Victor a murit, iar Năstea trăiește și
acum.
Tatăl lui Năstea, Papone, cum i se zicea prin oraș,
era cam văr pe departe cu bunicul meu, dinspre partea
aldor ăia ai lui Mieiță Curcă. Se însurase împotriva
voinței Curcăneștilor. De la asta i s-a tras. Și-a ales singur nevasta, nu cum trebuia. Adică nu s-a însurat cu
cine hotărau Curcănoaiele, așa cum se însura lumea
care avea scaun la cap, ca bunicii mei.
Nevasta lui nu a fost acceptată cu drepturi depline
de aldor Curcă și nici din partea astălaltă, aldor Musceleanu. Degeaba a mai trecut ea la ortodoxia noastră, de
la catolicismul ei ori calvinism, sau în ce alt drac de religie la fel de păgână o fi fost botezată. Cine trece de la
o religie la alta se face strigoi. I-au spus lui Papone, însă
el a râs. Și mai era încă ceva. Și mai grav: era unguroaică. Asta chiar că nu i se putea trece cu vederea. Ba
încă și mai rău de așa, dacă mai rău de așa se poate,
da, se poate: nu a avut zestre.
– Cum așa, țață? Să se mărite-n curu’ gol?
Se vorbea că nevasta lui a trecut la ortodoxie numai
de formă, nu din tot sufletul. Ba chiar l-au bănuit și pe
Papone că s-ar fi convertit în taină la religia nevestei.
– Hai! Și asta, treacă-meargă, mai poți să închizi
ochii. La o adică, dacă trebuie, trebuie. Dar fără zestre?
Unde s-a mai pomenit așa ceva? Coate goale. Sărăntoaca! Capră râioasă cu coada pe sus. Dracu a mai
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văzut.
Asta era culmea, inadmisibil. Vedeți dumneavoastră? De aici i s-au tras toate. Și cum a început: Papone
era tânăr ofițer, când cu Unirea Transilvaniei. El a ieșit
din școala de ofițeri, la țanc, când se terminase războiul.
N-a apucat să tragă niciun foc de armă, nici măcar la
exercițiile de trageri, pentru că toată muniția mergea pe
front. Tocmai preluau ai noștri treburile în mână de la
unguri în Transilvania.
Prima misiune militară a lui Papone a fost să preia
gara din Bistrița. El, tânăr ofițer, țanțoș colo, cu chipiu,
elegănțos, intră la postul de telegrafie din gară, cu un
soldat, să-l pună pe ăla telegrafist, că știa să bată în
drăcia aia morse. Tânăra telefonistă sau telegrafistă, ce
era acolo, s-a ridicat și a făcut o reverență, cum făceau
fetele bine educate, nu ca acum, apoi s-a dat la o parte
ca să-i facă loc martalogului de soldat să se așeze. Elegantul ofițer a salutat reglementar și a întrebat politicos
dacă avea cafea, o raritate, după atâția ani de război.
Da, avea. Ofițerul a întrebat-o dacă putea să pună de o
cafea pentru el.
– Și putu! Că așa e unguroaicile, țățico dragă! Putu!
Sărăntoaca! Ce ifose la ea! Contesa de Rupte’n Cur!
ziceau doamnele acelea, de care nu știam prea bine în
ce fel erau sau nu erau rude cu noi.
Când vorbeau de ea, și vorbeau destul de des, nici
nu-i spuneau pe nume, o numeau Pipica. Neamurile au
exclus-o atât pe Pipica, dar și pe Papone. El n-a mai
fost invitat niciodată la vreo nuntă sau la vreun botez.
Era acceptat la înmormântări. Treacă-meargă, la cimitir
oricum nu era nevoie să vorbească nimeni cu el. Nici
nu-l invitau, venea el și singur, ca să nu discute orașul
că de ce n-a venit. La înmormântări se venea, venea
oricine, chiar dacă se măcinau în procese pe la tribunal
sau aveau alte conflicte și mai grave și ajunseseră de
nu mai schimbau nicio vorbă. Nici măcar afurisiri sau
blesteme reciproce. Înmormântările din orașul nostru
erau ca olimpiadele la grecii antici, adică ostilitățile erau
întrerupte pe drumul spre cimitir și erau reluate după
aceea.
Papone cu Pipica nu mai aveau trai în orașul nostru
cu neamurile. Îi izolaseră toți. Papone a vândut niște
case și au plecat, și-au luat lumea în cap. Au plecat,
s-au dus.
– Ducă-se! Duce-s-ar învârtindu-se! zicea bunica.
Să-i văz când mi-oi vedea ceafa!
– Să-i văz când l-oi vedea pe tata! Dădui în cărți și
văzui că n-o să-i mai văz! zicea Zoia, care făcea spiritism cu masa și paharul, că învățase să vorbească cu
spiritele, la un pension franțuzesc pentru fete.
N-a mai știut nimeni de ei. Până la urmă a plecat și
Năstea, pentru că nici pe el nu-l înghițeau. A plecat
după accidentul pe care l-a avut în gară, cu calul. Nu a
plecat cu calul. Cu calul a avut accidentul. Năstea a
moștenit de la Papone o casă veche, o paragină, să întorci carul în fiecare odaie, undeva prin Carpați, tocmai
la dracu-n praznic.
L-am cunoscut pe Năstea prin Victor, în casa lui de
la Bistrița. A lui Năstea, nu a lui Victor. N-am spus la nimeni dintre ai mei că am luat legătura cu Năstea și că
îl admiram la fel cum îl admira prietenul și tizul meu.
148

N-aveam nevoie de comentariile rudelor, cu cine să vorbesc și cu cine nu. Și nici cu Năstea nu vorbeam despre
rudele noastre comune. N-avea rost să pitrocesc bârfele și răutățile din familie.
Eu auzisem că era un blestem asupra lui Năstea,
care i se trăgea de la părinții lui. Ta-so, Papone, s-a însurat la prima lui misiune de ofițer. Năstea s-a accidentat grav tot la prima lui misiune de ofițer. Într-o gară
ta-so, tot într-o gară și Năstea. Păi să nu fie un blestem?
L-a ajuns blestemul, pentru că ta-so se însurase cu Pipica. S-a accidentat mortal, dar n-a murit. A rămas invalid pe viață și l-au pensionat. Nu s-a mai însurat.
– Cine să-l mai ia? Să-l ia dracu!
Prima misiune a lui Năstea a fost să se ducă cu niște
soldați la gară, ca să ia de acolo niște cai transportați
cu trenul și să-i aducă la regiment. L-a pus dracu să încalece pe un cal, acolo în gară. El călărea bine, era cavalerist. Sau jandarm cavalerist. N-are importanță. A
pus șaua pe cal și a încălecat. Să-l vadă cuconeturile
cine era el. Dar locomotiva a șuierat, au țâșnit aburii,
s-a mișcat biela de la roți sau ce a fost, că s-a speriat
calul, s-a cabrat ori s-a scuturat, iar Năstea, luat pe
neașteptate, a căzut din șa. A căzut cu spinarea pe șina
de cale ferată, de a trosnit. Șira spinării i-a trosnit, nu
șina de cale ferată. Acolo a rămas.
L-au luat de acolo cum l-au luat, l-au dus unde l-au
dus și i-au făcut ce i-au făcut. Când i-au scos ghipsul,
au văzut că i-l puseseră rău. Acum nu se mai putea îndrepta nimic. El însuși, Năstea, făcea haz de necaz și
spunea că, în loc să îl fi pus în ghips drept, l-au pus de
rămăsese ca semnul întrebării. Doctorii din orașul nostru erau cei mai buni de pe lume. L-au asigurat că ei nu
făcuseră nicio greșeală și că trebuie să fi fost cumva
propria greșeală a pacientului. Pacientul nu mai avea
ce să zică. A rămas pentru totdeauna ca un semn de
întrebare.
Casa lui Năstea ajunsese o paragină. Nici el nu știa
cât de veche era. Era o hărăbaie mult prea mare pentru
el singur și pentru câinele lui, Kerberos. Nu știu de ce îi
zicea așa, pe grecește. Așa era el cult. Năstea, nu câinele. Și ne-a spus de ce Kerberos al lui avea numai un
cap, iar nu trei, cum ar fi trebuit la așa nume. Nici nu
mai știu ce îndruga el despre câine. Era într-o vale
strâmtă, unde Năstea ne-a spus că n-ajungea soarele
niciodată, printre vârfurile munților și printre nori. De fiecare dată când ne-am dus noi acolo la el, ploua și bătea
vântul. Șuiera vântul, de se zgâlțâia casa din toate
țâțânile. De prin toate ungherele și ascunzișurile ei întunecoase, se auzeau foșnind ființe nevăzute care își
șopteau, iar eu îmi ciuleam urechile și nu puteam să
deslușesc ce ziceau.
Ciuleam urechile, pentru că vorbeau despre mine.
Oricât îmi încordam auzul, nu am putut desluși ce unelteau împotriva mea. Eram sigur că puneau la cale să
mă înhațe. De fiecare dată, eu mai reparam câte ceva,
vreo clanță, vreo balama, vreun prag rupt, însă anul următor era la fel. Năstea îmi spunea că nu avea rost să
mă mai obosesc și că nu puteam eu da timpul înapoi.
Zicea:
– Casa mea deja a început să intre în pământ și oricum o să dispară odată cu mine.
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În casa lui era mai sumbru și mai lugubru decât
toamna sau iarna în afara casei. El însuși râdea și zicea
că Gustave Doré mai bine ar fi venit la el în vizită ca să
se inspire, când a făcut în peniță ilustrațiile la Infernul
lui Dante. Așa era el glumeț. Ăsta era șarmul spiritului
lui. Pentru spiritul lui veneam noi la el, nu pentru casa
lui. Ne întâmpina cu bucurie, cu glume și zicea:
– Cine vine pe drum? Strălucește în jurul capului lor.
Pe cine văd? Nu cumva-s Dante și Virgiliu, care coboară în împărăția umbrelor? Munți, scufundați-vă!
Adâncuri, ridicați-vă! Iată-i că sosesc, au sosit, cei care
au fost departe. Faceți poarta înaltă pentru ei, lărgiți
poarta! îndruga el cu vocea cântată, cam ca la biserică.
Fiți bineveniți cu lumina voastră în negura mea. Intrați,
intrați! Nu vă descălțați! Lăsați-vă pantofii și năravul la
intrare! Pentru voi, casa mea deschisă e!
Cam la fel zicea el de fiecare dată când veneam la
el și ne arăta că scrisese deasupra ușii: Lasciate ogni
speranza voi ch’entrate! tot așa, de-a-ndoaselea, ca pe
poarta Infernului la Dante: Lăsați orice speranță, voi
care intrați! La intrarea în casă, trebuia să cobori o
scară cu trepte de piatră tocite. Ne spunea că atunci
când cumpărase tatăl său casa, scara aceea ducea în
sus. Dar după moartea părinților lui, scara și-a schimbat
direcția și duce în jos. Râdea și spunea că asta era din
cauză că toată casa lui și-a început călătoria în jos, în
pământ, unde se duc toate cele materiale, pe când cele
spirituale se duc în sus, în cer.
– Și cum de aici de la mine nu se vede cerul, cam
asta e. Unde să se mai ducă spiritul? Nu se mai duce
nicăieri, stă pe loc. Stați jos, spirite! Ce beți? Tu bei, or
tu nu bei? zicea el parafrazând to be or not to be din
monologul lui Hamlet. Vă întreb, zise el, că oricum n-am
ce să vă dau de băut.
Desfăcu un dulap plin cu sticle de tot felul, de unde
luă una de whisky și ne turnă în păhărele, zicând:
– M-a întrebat cineva ce beau și i-am răspuns că
beau sânge. Da, vinul roșu e sângele lui Isus Christos.
De aceea eu nici nu mai mor. Uitați-vă la mine! Trec secolele peste mine, cum trece ploaia peste sarcofagul
din curtea muzeului de la Constanța. Cine a spus că o
să murim? Au murit alții, dar noi n-o să murim. Regula
universului este că suntem nemuritori, ca și universul.
Cei care au murit până acum au făcut excepție de la regulă. Excepția confirmă regula. Cu glas șovăitor și suflet
îndoielnic înalț eu cântecul meu de laudă luminii! zise
el aprinzând o lampă cu petrol lampant, cam oarbă.
O ținea cu de-alde astea și cânta în cinstea noastră
cântece de pahar străvechi. Cum pahar străvechi? Cântece străvechi. Cânta și imnul Uniunii Sovietice. După
câteva versuri pe rusește, scuipa cu greață și dădea cu
piciorul în Kerberos, care dormea sub masă la picioarele lui. Îl mai numea și Kerberoski-Scaraoski-Smolski.
Avea un gramofon vechi, cu manivelă, de pe vremea lui
Pazvante, pe care punea plăci cu marșuri funebre.
– Sunt aceleași marșuri care s-au cântat cu cea mai
mare veselie la moartea lui Stalin, zicea el și își freca
mâinile de bucurie.
Ochii lui străluceau diabolici și sclipea în ei lampa
de pe masă. Ne-a spus că Stalin a fost cel mai bun din
toată istoria lumii, pentru că a omorât mai mulți ruși
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decât Hitler și decât toate catastrofele naturale. A pus
de cafea și ne-a recitat în italiană versuri din Divina Comedie a lui Dante. Zicea că știa pe dinafară tot Infernul.
– Pentru că numai în infern e omul autentic și egal
cu sine însuși! ne-a asigurat el. Uitați-vă în oglindă! N-o
să vedeți niște îngeri. O să vă vedeți pe voi. Veți găsi în
oglindă numai eresuri și păcate. Păcătoșilor!
Nu era nicio oglindă în toată casa. Nici măcar lampa
cu petrol nu avea oglindă. Năstea zicea că el era prea
urât, ca să se vadă pe sine în oglindă. Râdea și zicea
că dacă s-ar vedea, s-ar speria de el însuși. La fel, nu
se ducea la biserică, să nu se sperie de el sfinții de pe
pereți. Noi l-am întrebat cum făcea când se bărbierea.
A zis că, în loc să se uite în oglindă, se uita într-o fotografie veche, de pe când era tânăr. Noi am vrut să știm
cum arăta când era tânăr, iar el ne-a arătat o carte
poștală veche, cu Rudolph Valentino, actorul seducător
din filmele mute. Am râs și am insistat să ne arate cum
arăta în tinerețe, iar de data aceasta a scos o fotografie
a lui Bela Lugosi cu dinți de vampir. Bine, nu voia să
știm noi cum arăta el tânăr. Era și asta tot o formă de
narcisism, însă negativ, mi-a explicat Victor.
Năstea ne vorbea despre filozofia lui Søren Kierkegaard. Ne-a spus că Kierkegaard în limba daneză înseamnă cimitir. Stranie predestinare la filozoful stâlp al
existențialismului, să îl cheme Søren Cimitir. Cu așa
nume, ce altă filozofie putea avea? Năstea zicea că numele l-a predestinat. Zicea că numele noastre ne pot
predestina și croi calea. Ne-a mai spus că numele scandinav Søren, Sören sau Soren era înrudit cu numele
persan Soren, atestat în cele mai vechi scrieri antice de
pe vremea lui Darius al lui Istaspe. Avea semnificația
verbului latin surgere = a ieși la iveală. Și că deci este
de origine indoeuropeană străveche, dinainte de
împrăștierea indoeuropenilor și că cei pe care îi chema
așa erau reîncarnări ale celor morți cu mii de ani înainte
sau chiar strigoi, care ieșeau la iveală. Credea că ne
sperie pe noi balivernele astea? Nu ne speriam noi, oricât încerca el. Năstea ne vorbea de existențialism, se
înveselea și începea să danseze singur vals, în tact cu
marșuri funebre:
– Deja eu sunt cel care n-am fost niciodată! Deja tu
ești cel ce-ai să fii cândva. Noi ne înșelăm când credem
că moartea este ceva rău. Așa a zis Socrate. Însă Socrate nu știa că el însuși se înșela. Moartea nici nu este.
E doar o trecere altundeva, către altceva, la mai bine
sau la mai rău, după cum e sufletul fiecăruia, mai bun
sau mai rău. Socrate nu a îndepărtat cupa morții de la
buze. Pe câtă vreme Isus s-a rugat la Dumnezeu în grădina Ghetsimani să-i ia cupa morții de la gură.
– Da, a zis: Eli, Eli, lama sabachtani, spuse Victor.
– Evangheliștii au arătat clar că lui Isus i-a fost frică
de moarte. Pe când Socrate întâmpină moartea de
parcă s-ar duce la un prieten bun. Ăsta era principalul
reproș pe care ultimii filozofi păgâni îl făceau primilor
creștini, iar aceștia rămâneau fără replică și puneau
mâna pe topor. Dragii mei! mai zise Năstea deschizând
larg brațele, ca Isus pe cruce, apoi ridică păhărelul de
whisky de parcă ar fi fost Socrate ridicând cupa de cucută, îl duse la gură, făcându-ne semn să bem și zise:
Eu vă sfătuiesc să așteptați moartea cum așteptați
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vacanța mare. Cum ați pleca în concediu într-o țară îndepărtată, necunoscută, unde va fi mai bine ca aici sau
mai rău. Ca la un hotel de vise rele, sau la un hotel cu
miliarde de stele, acolo sus pe bolta cerească. Dacă le
meritați, merituoșilor! Păcătoșilor! Veți fi primiți și
repartizați după cum v-a fost sufletul și viața pe pământ.
– De aceea unora le e frică de moarte, iar altora nu.
Pentru că știu ei ce îi așteaptă: ce merită fiecare, o răsplată sau o pedeapsă.
– Așa e. Pregătiți-vă din vreme bagajul și voiajul, să
nu vă măture valul de pe covertă pe nepregătitelea!
Năstea a râs sardonic și a zis că noi nu știam nimic
despre moarte. Și nici măcar despre viață nu știam
nimic. Pe când el în fiecare an călătorea pe urmele lui
Dante în Infern. Pe etajera lui cu cărți la îndemână avea
Cartea egipteană a morții, Cartea tibetană a morților,
Cartea morții misterioșilor tochari, epopeea lui Gilgamesh și sumedenie de alte descrieri de călătorii în
lumea de dincolo. El studia zi și noapte aceste scrieri,
iar țelul lui final era să obțină nemurirea. O și obținuse
deja.
– Dante ne asigură că l-a văzut pe Lucifer în fundul
pământului, zise Năstea. Face confuzii. Vă asigur eu că
nu Lucifer domnește în împărăția umbrelor, ci Falcifer.
Eu am constatat asta cu ochii mei, când am fost acolo
în Infern și am văzut. Însă Dante ne-a învățat ceva
foarte important: că drumul spre paradis trece prin infern. Nu numai infernul și paradisul din viața de dincolo,
dar și infernul și paradisul în viața asta, aici. Viața aici
pe pământ e un infern, dar dacă știm să trecem cu bine
prin acest infern, cu fruntea sus și cu spinarea dreaptă,
nu ca mine cu spinarea frântă, vom ajunge în paradis,
încă din această viață. Dacă știm să ne-o facem un paradis încă de pe acum. Să vă spun eu, că știu. Am fost
și am văzut acolo în fundul pământului, că Prometeu și
Lucifer au fost izgoniți și pedepsiți de divinitatea supremă pentru că și unul și altul făcuseră ceva bun pentru oameni. Lucifer este planeta Venus, Luceafărul. E
pe cer, nu poate fi în fundul pământului, cum zice Dante.
Dante nu a văzut bine, pentru că era prea întuneric.
– E steaua care călăuzește ciobanii noaptea cu oile
și care luminează când țăranii munceau la câmp, pe
vremuri, nu ca acum.
– Lucifer nu este cu coarne și destructiv, cum îl
înfățișează sataniștii, a continuat Năstea. Ăia habar
n-au despre ce vorbesc. Lucifer, adică Luceafărul, ca și
Prometeu, au fost favorabili oamenilor și generoși.
– De aceea au și fost zvârliți și condamnați, zise Victor.
– Aflăm de la Plutarh, din Viețile paralele, că
personalitățile cele mai eroice și mai admirabile din Antichitate, care au salvat patria și pe concetățenii lor de
la invazii sau de la alte nenorociri sau care au fost
victorioși în războaie sau au făcut cele mai mari servicii
patriei și concetățenilor, ca răsplată, au fost alungați în
exil, condamnați la moarte sau asasinați mișelește. În
legende, mitologii și în istoria religiilor, la fel. Hercule făcuse sumedenie de lucruri bune și a murit ucis prin perfidie. Meșterul Manole și ai lui, știm cum au murit.
Întotdeauna ucigașii știu să întoarcă totul pe dos și să
își justifice crima, ca o acțiune necesară. Isus a fost cru150

cificat. Sigmund Freud, în cartea lui despre monoteismul lui Moise, spune că Moise a fost ucis de câțiva dintre cei pe care i-a salvat, care au ascuns cadavrul și au
scornit că se urcase la ceruri, ca să nu fie pedepsiți. La
fel s-a întâmplat și cu profetul Ilie, din Vechiul Testament. La fel au fost asasinați și conducători de țări, cum
ar fi Burebista, Henric IV al Franței, Kennedy sau alți
șefi de state, care au făcut ceva bun pentru ai lor. Ludovic XVI făcuse multe lucruri bune pentru francezi, mai
bune decât oricare alt rege. Nu s-a ținut cont de asta și
a fost decapitat. Asta e soarta eroilor salvatori și a
personalităților luminoase din istorie. Mâna nevăzută a
istoriei ucide personalitățile cele mai capabile și mai generoase, care fac bine omenirii.
– Istoria nu se sfiește să ucidă cu o mână văzută,
am zis eu. Cezar a fost asasinat în văzul tuturor. Mihai
Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Horia, Tudor Vladimirescu și mulți alții au fost uciși fățiș, nu pe la spate.
– Kennedy este destul de controversat, zise Victor.
– Și uciderea lui e controversată. Dar n-are a face.
Oamenii buni, inventatorii, creatorii, constructorii, ca
Manole sau Prometeu și Lucifer, sunt vlăstare desprinse
din Big Bang și deci fac parte din legea entalpiei, a
Creației. Periculos este numai Falcifer, ucigașii și cei ce
împing omenirea spre rău, adică foarte mulți conducători politici. Ăștia sunt elemente din legea entropiei, a
distrugerii. Sataniștii îl adoră pe Falcifer, distrugătorul,
nu pe Lucifer, cum cred ei. Sataniștii fac confuzii, iar
confuzia e o metodă de distrugere.
– Ei fac răul și își închipuie că fac binele, zise Victor.
Ei răstoarnă valorile de-a-ndoaselea, ca și pentagrama
bună în pentagrama rea.
– O să vadă ei pe dracu’! Mă mir și râd când văd
cum se sfâșie lumea în mii de bucățele! zise Năstea,
puse o placă pe gramofon și învârti manivela. La fel dau
eu la manivelă zilnic întreg universul, că altfel s-ar duce
dracului toată șandramaua, cu soarele, luna, planetele
și cu stelele de pe cer. Dau și dau la manivelă, pentru
că Dumnezeu nu mai dă la manivelă de mult, a obosit
sau e dezgustat. Ăștia o să distrugă viața de pe pământ
și tot pământul. Ne otrăvesc în toate felurile și pe noi și
animalele și plantele, planetele, ba chiar otrăvesc și
Luna. Au călcat în picioare Luna. Au lăsat pe Lună fiare
vechi, să ruginească acolo. Pe ultimii pământeni o să-i
împăieze și o să-i pună la muzeu, ca să vină
extratereștrii și să vadă cum arătau oamenii. O să se
ducă dracului totul. Dar atunci, barim să se ducă cu muzică. Mulți au vrut să salveze omenirea. De-a lungul istoriei și chiar în preistorie, eroi legendari, eroi mitologici,
mari comandanți de oști, împărați, profeți, întemeietori
de religii, filozofi, revoluționari, mulți au venit cu diferite
soluții de salvare colectivă, dar nimeni nu a reușit nimic.
– S-a ajuns din rău în mai rău, a zis Victor.
– Dar și din bine în mai bine, am zis eu. Nici chiar
regii și împărații nu aveau confortul și igiena pe care le
avem noi azi. Biblia zice că vârsta omului era limitată la
70 de ani și că doar cu excepții se putea ajunge la 80.
Azi sunt mulți care bat suta.
– Asta datorită progreselor medicinei, zise Victor.
– Istoria ne învață că așteptăm zadarnic vreo salvare colectivă, spuse Năstea. Istoria nu cunoaște salPRO

scriitori români de pretutindeni

SAECULUM 7-8/2020

PRO

vări colective. Cunoaște doar dezastre colective. Unde
nu există salvare colectivă, există salvare individuală.
Dacă fiecare mătură strada în fața casei sale, întreg
satul va fi curat. Nu putem aștepta să trimită primarul
pe cineva să ne măture strada și nici nu rezolvăm nimic
dacă alegem alt primar. Degeaba așteptăm să se ridice
careva să măture satul în locul nostru. Nu aștepta de la
nimeni nimic. Vezi-ți de datoria ta și mătură strada în
dreptul casei tale! Și n-am să mătur eu strada în dreptul
vecinului meu. Decât dacă văd că e bolnav și nu poate.
– Și dacă se preface?
– Fiecare să-și vadă de datoria lui, cu ce poate să
facă mai bine decât alții. Și să nu-și bage nasul unde
nu-i fierbe oala. Însă toți așteaptă cu mâinile în sân și
nimeni nu face nimic. Fiecare așteaptă să facă alții ceea
ce nu face el. Lumea merge spre pierzanie. „Jur pe ceasul înserării: omul lucrează la pieirea sa”, citez din
Coran, ca să știți. Mahomed nu era chiar așa cum zic
unii. Era și mai și.
– A zis Mahomed așa? s-a mirat Victor.
– N-are a face, atunci eu am zis asta, fiindcă eu
dețin adevărul absolut și relativ. Tot ce este absolut e
relativ. Și numai relativitatea e absolută.
Victor i-a spus că admiră aceste paradoxuri, iar Năstea i-a răspuns că el nu vorbea în paradoxuri, ci în paradoaxe.
– Vă spun eu ce însemnă Falcifer în latină, ca să
credeți că aș ști latina, însă eu am aflat asta chiar din
gura lui. Am și conversat cu Falcifer în latină, așa cum
conversez cu voi. Înseamnă „Purtătorul de coasă”.
– Falcifer e bătrâna doamnă cu coasa?
– Da și nu. Toate pe lumea asta sunt cu da și nu.
Toate sunt relative. Chiar și teoria relativității a lui Einstein e relativă. Teoria relativității nu poate fi absolută,
ci e relativă. Chiar și Einstein e relativ.
– Tot ce știm este foarte puțin și foarte nesigur, zise
Victor. Mult mai multe sunt întrebările la care nu știm să
răspundem.
– Să știți de la mine, pentru că eu sunt Hogea. Să
știți că prima și cea mai importantă lege a științei este
aceea că, de fapt, nu știm nimic. Tot ceea ce credem
că știm sunt numai ipoteze de lucru. Tu, ca doctor, crezi
că știi ce diagnostic are bolnavul și crezi că știi ce medicament îi face bine. Crezi, dar nu știi. Voi medicii faceți
ipoteze care rareori se potrivesc cu realitatea. Eu lucrez
după ipoteza că noi toți suntem nemuritori. Ne-muritori,
bagă de seamă! Pentru ca să devii nemuritor, trebuie
să știi, să fii convins, că ești ne-muritor. Să ai certitudinea că ești nemuritor. Altminteri, cine îmi garantează
mie vreo certitudine certă? Certă este numai eroarea.
Imposibilul este posibil și e singura certitudine. Certitudinea e imposibilă. Numai incertitudinile pot fi certe.
Numai cele trecătoare sunt eterne. De acord?
– Da, de acord! răspunse Victor. Istoria științei, istoria filozofiei, istoria ideilor, istoria culturii universale și
orice istorie este istoria învățăturilor deșarte.
– Absolut. Așa e! confirmă Năstea. Toți, însă nu chiar
toți, și-au închis toate ferestrele prin care ar fi putut să
vadă sau să treacă spre rădăcinile oricărei culturi, care
se află în lumea de dincolo, în țara care nu este, dar
este. Pe când lumea asta care este, nu este. Mai neceSAECULUM 7-8/2020
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sar decât lumea din peisajul exterior este lumea din peisajul nostru interior, lăuntric. Foarte bine că voiajăm și
vedem frumuseți din întreaga lume vizibilă. Dar este
mult mai frumos, mai plăcut și mai binefăcător voiajul
în interiorul nostru, invizibil, să vedem minunata țară ce
sălășluiește în noi înșine și să descoperim acolo paradisul. Alții descoperă în ei înșiși numai infernul, iadul din
inima lor.
– De aceea le e frică să fie singuri cu ei înșiși și să
se caute pe sine? Ca să nu se regăsească în pustiul
din lăuntrul lor?
– Țara frumoasă, țara făgăduită de Moise, nu este
un teritoriu geografic, ci e țara din sufletul nostru, al fiecăruia dintre noi. Este împărăția cerească, făgăduită de
Isus, care e înlăuntrul fiecăruia dintre noi, dacă știm să
o descoperim. Își trage seva din tărâmul de dincolo, metafizic. Tărâmul de dincolo este cât se poate de real și
se oglindește în creierul nostru și în inima noastră. Psihicul nostru este spațiul intermediar dintre lumea
aceasta, în care suntem, și lumea cealaltă, din care
venim și în care ne întoarcem. Sufletul nostru vine din
stele și se întoarce în stele. Contrazice-mă, dom’le psihiatru, doctor de suflete! Psihologia, știința despre suflet, neagă existența sufletului. O știință care își neagă
obiectul de studiu, ce știință mai e?
Victor clătină din cap și schiță un zâmbet, cum că se
abține să îl contrazică.
– Da, încuviință Năstea. Știu că nu ești de acord. Ai
dreptate, însă numai până la un anumit nivel de
cunoaștere. La nivelul senzorial, ca să nu iei cărbunii
aprinși cu mâna, ci cu cleștele. Însă mai sus de asta?
Mai presus de cele cinci simțuri? Cum rămâne cu extrasenzorialul și cu supra-raționalul? Dacă nu am trage
sevă din lumea de dincolo de simțuri, n-am mai putea
nici visa și nici nu ar mai fi posibilă cunoașterea artistică
sau poetică. Poezia exprimă constatările noastre prin
cele cinci simțuri? Sau este cu totul altceva, mult superior, supra-rațional și sublim?
– Mda, recunoscu Victor. Din moment ce e sublim,
e deasupra senzorialului și raționalului.
– N-am putea să ne bucurăm și nici să ne întristăm,
dacă am fi reduși la cele cinci simțuri și la rațiune. Am
avea numai reacții la impulsuri. Bucuria sau fericirea nu
vine de la satisfacerea celor cinci simțuri sau de la
rațiune, ci de la altceva, mai presus decât aceste simțuri
și decât rațiunea. De aceea avem așa de puțini care
gustă poezia vieții și eternitatea, așa puțini care gustă
nemurirea sufletului. Prin cele cinci simțuri facem focul
în sobă și băgăm mâncarea în gură, prin rațiune calculăm banii și chiar îi sporim. Însă prin simțuri nu putem
să bucurăm sufletul și nicidecum să atingem eternitatea
sau nemurirea sufletului. Dincolo, mai presus de simțuri,
este sufletul, simțirea și cunoașterea artistică sau poetică. Fără visuri artistice sau poetice și vise de nedescris, oamenii n-ar mai aparține regnului uman, ci
regnului zoologic. Am învăța despre oameni la zoologie.
– A, nu! zise Victor. Eu sunt convins că în coliziunea
nocturnă dintre conștient și inconștient scapără scântei,
se ivesc noi resurse, noi forțe, inspirații, pe care le aducem în realitatea cotidiană. Vise pe care le materializăm
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în poezii, în artă, în mitologiile religiilor și chiar în știință.
Sunt de acord că numai cu raționalul nu putem niciodată să înțelegem iraționalul și nici supra-raționalul. De
aceea filozofii marxiști confundă aceste două concepte.
– Un om sau o națiune își are tăria numai în
conștiința propriului suflet și a propriei sale eternități,
zise Năstea. Prima și cea mai nobilă înfățișare a
spiritualității unei națiuni nu pot să fie tancurile și industria, scorul de la meciurile de fotbal sau produsul
național brut, ci sunt producțiile culturii populare orale,
arta și poezia cultă, marii ei artiști și poeți naționali. Însă
în primul rând muzica, arta și poezia populară, colectivă
și anonimă. Aceasta exprimă cel mai bine sufletul unei
națiuni. Asta o știm încă de la Feuerbach.
– Eroare, interveni Victor. Asta nu poate fi de la
Feuerbach, pentru că vine de la Carl Gustav Jung cetire.
– Jung a furat ideea aceasta de la Feuerbach, zâmbi
Năstea. Tu ai citit astea la Jung, însă nu el a emis ideea
asta. C’est du déjà vu. Nu putea Jung să nu-l fi citit pe
Feuerbach, amândoi de limbă germană. Ideea e identică la unul și la altul. Jung nu îl citează. O fi crezut că
nimeni nu îl mai citea pe Feuerbach, decât el. Credea
că n-o să-l prindă nimeni că a furat ideile de la Feuerbach. Feuerbach avea dreptate când zicea că poezia și
religia sunt definitorii pentru o națiune, dar a scăpat din
vedere că mai este altceva. Să știți de la mine că cea
mai de seamă creație a oricărui popor este limba sa.
Feuerbach nu a știut că fără limbă nu este posibilă nici
poezia, nici religia și nici vreo altă creație artistică sau
materială a unei nații. Nici societatea nu ar fi posibilă
fără limbă. Cine atacă limba, atacă societatea. Modifică
limba și vei modifica societatea.
– Oamenii stâlciți stâlcesc limba, am zis eu. Când îl
auzi pe careva că stâlcește limba, știi că e stâlcit la creieri.
– Limba stâlcită a unor oameni stâlciți, zise Victor,
iar Năstea continuă:
– Așa e. Omoară creația spirituală, poeziile, muzica
și dansurile ancestrale ale unui popor, toate creațiile populare anonime, comercializează-le, răstălmăcește-le,
ucide folclorul și pune-l la televizor sau în cutii de conserve la muzeu. Și vei ucide acea națiune. Astea sunt
urzelile lui Falcifer.
– Și unde este țara care nu e nicăieri? întrebai eu.
– E o miraculoasă țară de graniță între natură și
supra-natură, răspunse Năstea, unde zeii coboară ca
să întâlnească oamenii. Acolo putem călători în somn,
dar și în stare de veghe, perfect treji. În această țară ascunsă putem să întâlnim ființe nevăzute și zei. Cei vii
pot comunica cu cei morți fără să le fie frică de ei. Cei
muritori îi pot întâlni pe nemuritori. Acolo întâlnim personajele mitologice și religioase, care sunt atât zei, cât
și oameni. Aceste ființe transparente sunt metafore și
alegorii vii, pentru aceia dintre noi care nu dormim când
suntem treji și suntem treji când dormim. Însă, băgați
de seamă, hotarul dintre aceste două lumi poate fi trecut nu numai de aici într-acolo, așa cum reușesc unii,
ci și dintr-acolo înspre aici, așa cum fac eu.
Năstea ne-a mai spus că el în permanență se lupta
cu Falcifer și că era pe cale să obțină viață veșnică. El
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deja beneficiase de o jumătate de secol din viața de
după moarte. Deja trăise o jumătate de veac din veacurile care îi mai rămâneau în veșnicie. Noi am înțeles
că el se referea la accidentul pe care îl suferise cu o jumătate de secol în urmă, când căzuse de pe cal și își
fracturase coloana vertebrală.
– Am fost zvârlit din șaua calului. Au zis că am murit.
Da, am murit pe loc. Așa mort cum eram, i-am auzit cu
urechile mele. Cine a fost acolo? Cine a fost acolo? Eu,
care am căzut și am zăcut în livada morții, m-am întors
de la moarte la viață. Cât să mai suspine inima mea,
cât să mai caute liniștea și cu nespusă durere să n-o
găsească nicicând? Moartea nu mai are putere asupra
mea. Eu am murit atunci și de aceea n-am să mai mor
niciodată. Când ai murit o dată, e greu să mai cazi în
recidivă, râse Năstea. Eu am să trăiesc veșnic chiar și
dacă mor. Am să supraviețuiesc sfârșitului lumii.
– Unde s-au dus cei care au fost și s-au dus? am întrebat eu. Unde sunt cei care nu mai sunt? Parcă era și
o poezie de Nichifor Crainic, cam așa.
– Nu este nimeni care nu mai este. Omenirea se
compune din mai mulți morți decât vii. Așa a spus Auguste Comte: L’humanité se compose de plus de morts
que de vivants. Iar Comte știa mai bine decât oricine ce
e societatea, pentru că el e părintele sociologiei. El a și
inventat cuvântul sociologie.
Victor, ca să schimbe vorba oarecum, aduse vorba
de cimitirul din orașul nostru. Asta dacă înseamnă că
schimbi vorba, când treci de la morți la cimitir. Orașul
nostru era subiectul lui favorit, era centrul universului.
Se entuziasma de orașul nostru încât le vorbea chiar și
pacienților lui despre Castraveția. Propuse să călătorim
toți trei, să revedem împreună centrul universului,
Castraveția, și ce s-a mai schimbat pe acolo. Însă Năstea nu a vrut să meargă cu noi. Nu voia să revadă
orașul nostru. Zicea că acolo domnește Falcifer. Nici eu
nu prea aveam chef să revăd orașul copilăriei mele.
Când îl mai văzusem, m-a decepționat, nu mi-a plăcut
cum arăta, nu mai era ce știam eu, nu mai era orașul
copilăriei mele. M-am simțit mai străin în orașul copilăriei mele decât în vreo țară străină.
Năstea luă de pe raft Cartea egipteană a morții, Cartea tibetană a morților, Cartea morții misterioșilor tochari
și epopeea lui Gilgamesh. Mi le dădu mie.
– Ți le dau cu împrumut, însă pentru veșnicie. Să le
sorbi zi și noapte. Nu ți le dau de tot, dar să le citești în
vecii vecilor, Amon! Că tot e vorba de egipteni.
Năstea nu putea să vină, fiindcă era ocupat. Se pregătea sufletește pentru obișnuita sa călătorie anuală în
Infernul lui Dante, în împărăția morții.
– O să găsiți mai mulți cunoscuți la cimitir, decât pe
străzi, zâmbi el și clipi din ochii săi mici, scăpărători. Voi
puteți călători departe, departe. Însă eu sunt acolo, eu
sunt acolo înaintea voastră, cât și după voi. O să mă
vedeți și n-o să mă vedeți.
Trecurăm pragul casei lui și, în loc de la revedere,
ne zise parafrazându-l pe Dante:
– Lăsați orice speranță, voi care treceți pragul!

(va urma)

PRO

scriitori români de pretutindeni
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poesis

Şerban Codrin

TREI CÂNTECE

CÂNTECUL PORCULUI

PRO

’mnealui şoriciul scofâlcit pe bot i se întinde pe întreagă rotunjime trupului, ca peste-o unsuroasă darabană, până sub coadă, unde este mai rafinat şi gingaş
la pipăit, însă mai porcotos la mirosit; sub şorici funcţionează pistoalele şi foalele şi manetele complicate şi
cutiile de viteze ale unei vârtoase pompe de absorbit;
maşinării de tocat, ca într-o moară cu măsele de mestecat în valuri de spume; de alunecat pe înghiţitoare potopuri de zemuri, fierturi, lături în amestecături cu tărâţe,
colcăituri şi icnete; sub aceeaşi tăbăceală gogesc un
tanc de slănină şi-o armată roşie de muşchi sculptaţi
herculean, mitologic; cum jupânul nu are umeri şi gât,
paraipan îi mai lipseşte, făcând jupuirea hidrei din Lerna
sau a oricui mocârţan să fie treabă aranjată; cu râtul împins la înaintare, în loc să cureţe între torente şi măturoaie grajdurile lui Augias, le frământă mai noroios, le
umple mai cu vârf şi îndesat, îndemn să jinduiască năuc
după oricâte neamuri proaste de băltoace,
Groh!, groh!, groh!, tăuri mustoase, mlaştini brodate
cu piciorul-cocoşului, unde să-şi preschimbe trândăvia
în soileală şi sforăit; cu tevatură duhovnicească, dat
afară din sfânta Biblie şi din fericitul Coran, blestemat
să nu se mai întoarcă nici în cazanele iadului, nici în săpunul neoumanismului german, îşi găseşte ditamai crezul în cartea de bucate picante,
Ba chiar în mărturisirile unui bard mătăhălos, când
recunoaşte că îşi umflă obrajii confecţionaţi dintr-o
aceeaşi pielea-râtanului îndopată cu sinceră nesimţenie, la rândul ei îngrăşată, pe terasa cu lăutari şi chelneri, în bătăile câştigate cu platoul cât roata Carului
Mare, unde ciolanul afumat se cocoaţă pe muntele de
iahnie burduşit în miresme cereşti de usturoi şi busuioc;
de chimen şi rozmarin, prelungindu-şi umbra spre castronul cu murături asortate şi-l îndeamnă la satisfăcută
râgâiala râgâielilor, toate sunt râgâieli;
Operaţiunea de amplă colcăială informativă şi culinară deconspiră înghiţiturile pe nemestecate ale unui
pofticios ministru prins la furat bujeniţa, mortadela în suverană abundenţă, frigăruile la proţap şi caltaboşii din
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coşarca strategic aşezată lângă mai mult brava decât
ameţita damigeană cu tescovină;
La poarta vraişte, în aşteptare, a casei cu zidărie de
castel, adăpostind o mare întreprindere în convulsivă
producţie de imne grele şi conserve mistice, găseşte
să-şi descarce măruntaiele, tocmai acum, în pragul de
sărbătorit al Crăciunului, o rablă de dinaintea potopului,
cu, îmbrobodite, două cucernice la volan şi o singură
frână între picioare, neîntrecute în hărnicie să urechească paporniţele mănăstireşti împovărate cu jamboane ţigănite în fum; cu lebărvuşti şi lapte covăsit în
oale furişate sub ştergare în culorile naţionale, niciuna
lipsă; cu pastrame şi cârnaţi zugrăviţi în acea culoare
cum numai în avântata boia din steagurile partidului
conducător şi triumfător găseai până mai alaltăieri, dacă
nu cumva dă prilejuri strămoşeştilor tradiţii să le reîntâlnim de mâine înroşite în prapurii patriarhiei mântuitoare;
Ce să mai pierdem vremea la focuri de tabără să nu
ne îngheţe nasurile cercetătoare şi buricele, inclusiv ale
degetelor, prin coclaurii după jir, ai patriei, amestecaţi
printre bandele de hăitaşi înecaţi în „Luaţi, beţi nebunia,
e din prune de mai multe ori distilate în alambic!”; trece
ca un tăvălug năvala cu hăulituri, să împingă turmele
de scroafe şi vieri,
Guiţ!, guiţ!, guiţ!, prin mărăcinişuri de porumbari, cu
boabe zbârcite, negre, şi spinării de răstignit ciori, până
sub gloanţele noilor măcelari din aceeaşi specie a hoţului de cai Ginghis-Han la glorioasă căsăpeală de mistreţi, nişte nenorociţi de seducători prin şorici cu sare,
depinde din ce perspectivă se admiră măcelul;
Slavă Domnului Dumnezeului nostru cel viu şi adevărat şi tuturor sfinţilor ierarhi nesăţioşi de fudulii la grătar, de câtă hegemonie în hagiologie este în stare
grăsunul tutelar şi identitar, atotputernic şi fiert în mujdeiuri, fie lăudat, singurul, cel mai vrednic de împopoţonat în steme heraldice şi pe foşnitorii bani de hârtie,
cei mai curaţi şi multiplicaţi cu cinste şi onoare în cele
mai prestigioase tipografii; de ce alţii da şi da şi da şi
tocmai ’mnealui, bossul,
Groh!, groh!, groh!, să nu ridice pretenţii de vedetă
sub reflectoarele televiziunilor, la tribunele academiilor,
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pe mesianicul amvon şi pe înalta catedră; merită să
tragă foloase din ezoterice aptitudini de vizionar, aşa că
politicieni hrăniţi cu şunci, filozofi, cu raţiunea în religie,
ideologi, cu viitorul de aur, sociologi, cu dialectica bucolicului, astrologi, cu horoscoape şi ghicitul în rune,
meteorologi cu tornade, poeţi cu maşini de scris în loc
de inspiraţie să se notifice pe listele de aşteptare şi să-i
devină discipoli: trece domnul cu fire de iarbă în gură,
foarte încruntat şi preocupat, iar asistenţii, numai serviete cu mămăligă şi zâmbete pe figură: în mod necesar, cât mai curând, va începe să plouă după o
riguroasă scară de relaţii şi referinţe, cu bulbuci sau discret; depinde până la cornişele cocinii şi mai sus, de
cine şi pentru cine apelează, cu încrezătoare şi zgrepţănătoare stăruinţă, la serviciile iluminatului profet.

CÂNTECUL COCOŞULUI

Cântecul cocoşului fără memorie sau cântecul
fără memorie al cocoşului pune disonanţele
la încercare şi ajută cerurile să se deschidă,
de unde soarele răzbeşte, la început
mai roşu decât aprins, în caz contrar
calendarul s-ar dovedi o banală inutilitate;
Primul cuuu-curiguuu! la cântători nu devoalează
nicio legătură cu afirmaţia că floarea
de piciorul-cocoşului ar avea pinteni;
De trei ori, cu jurământ în faţa tuturor, a negat
speriatul Petru că îl cunoştea pe omul acela,
dar la cântatul cocoşului îşi aduse aminte
de vorbele lui Iisus, căzu în genunchi şi
plânse cu multă amărăciune;
Al doilea cuuu-curiguuu!, răguşit şi poruncitor, până să
trimită bogza la culcare, se transformă
în scârţâituri de uşi, de porţi, în zăngănituri de
găleţi, de roţi cu lanţuri coborând
în fântâni după habar n-are nimeni ce
descoperiri subterane;
A treia trâmbiţă vesteşte o zi de sărbătoare, când o
mulţime de găini fără gândire vizionară
vor fi sacrificate pentru bogata, sub umbrar,
masă de prânz, cu oaspeţi dragi pe laviţe,
veseli şi flămânzi;
Un cuuuu-curiguuu! de zgâriat urechile anunţă încă o
zi de tras la sapă şi de împins hârleţul
ori tărăboanţa, când o găină blândă prin
nătângia nezburătoare va eşua în strachină,
pe amărâta măsuţă fără oaspeţi daţi absenţi
la muncă;
Aceeaşi ţipătură cocoşească este în stare să inspire
pe molcomul maestru, să sculpteze
în marmură un cuuu-curiguuu!, sau în bronz
lustruit, din ceruri spre pământ,
ca o fulgerătură în zigzag;
Decât hârşâita opintire de ales şi de limpezit ziua de
noapte, mai degrabă coţofana fura oul
de unde a răsărit orătania de pe gardul
tutelar, cu pliscul gălăgios.
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CÂNTECUL DIAVOLULUI

…roşu, roşu, roşu, peste aceste insecte umane, cu
istoria lor, cu nenorocirile, cu nenorocirile istoriei, cu
minciunile, cu minciunile istoriei, cu împăraţii şi patriarhii
şi papii şi nebunii făcând pe împăraţii, patriarhii, papii,
ba chiar cu nebunii făcând-o pe nebunii; sunt întotdeauna ispititor şi, şmechereşte, cu flori carnivore la
ureche, mă înarmez şi mă pavoazez cu steagurile roşii,
roşii, roşii, ale urii; mi-s chelia şi ţăcălia roşii, roşii, roşii,
ochii prelungi, de kalmâc al stepelor şi al nisipului roşu,
roşu, roşu în răsăritul roşu, roşu, roşu, cu haina de vară
aruncată neglijent pe umărul stâng, de bronz; vă salut
cu şapca proletară, de unde răsar stele roşii, roşii, roşii,
înfipte, împuşcate în fruntea planetei roşii, roşii, roşii,
stele pironite, răstignite…
…mă prăpădesc de fericire pentru voi, aşa că, din
manifeste roşii, roşii, roşii sau de nicăieri, cobor în
groapa rău mirositoare; extirp revoluţii începute şi neisprăvite cu singurul scop să întemeiez cetatea roşie,
roşie, roşie a tuturor cetăţilor pe pământ, unde ciocanul
transpirat şi-atotputernic deţine adevărul, şi secera, perechea pilită în fabrici, uzine şi la polizoarele bătăturilor
din călcâie; împart viaţă celor merituoşi; pedepsesc pe
şovăielnici pentru că numai astfel inventez noul tărâm
planetar, aureolat din noaptea nopţilor în noaptea tuturor nopţilor printr-o credinţă, una singură, în paradisul
meu terestru, roşu, roşu, roşu, alte culori sunt retrograde, fără aprobare…

…cu mâinile poeţilor, eu am comis sacrilegiile şi voi
continua să scrijelez versuri pe crucea Golgotei, pe rugurile din pieţele primăriilor, pe zidurile găurite de
gloanţe, pe ordinele mele de împuşcare în ceafă; pe unii
i-am aşezat pe tronuri de foc şi de câtă durere mai încape într-o blestemăţie de om; de alţii am rânjit, ridicându-i pe mişeleşti tribune de culoarea cuţitelor în
rană, cu mine dedesupt, în sicriu delicat, de cristal; în
aerul negru de ciori, ce vină au nenorocitele, au, ele îmi
cântă imnurile, iar eu le îndemn pliscurile să facă ordine
numai pentru mine; despre masca mea mortuară să nu
comentăm, este alcătuită din strâmbăturile tuturor obrazurile voastre, bestii în stare să mă slujiţi în imperiul
meu, pe o planetă senzuală, teribilă consumatoare de
arta războaielor mele, roşii, roşii, roşii…

PRO

poesis
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poesis

Marcel Mureşeanu

NOIEMBRIE IGNIFUG

PRO

1
Greierul moare
Răpus de furnicile
Din cântecul său.
2
Deasupra, Luna
Scoate apă din mine
Ca din fântână.
3
Ţâţele viei
Ţărâna atingând-o
Însângerate.
4
Lupul de ziuă
Lasă celui de noapte
Cătuşele sale.
5
Pasărea neagră
Umbra îşi destunecă-n
Apele iernii.
6
Se-aud în noapte
Copitele vântului
Măturând cerul.
7
Atâtea trupuri
Aflate-n speluncile
Falsei memorii!
8
Flori carnivore
pe eşafodul orei
ucid iluzii.
9
Aspre somaţii
Trimit rătăcitele
Pulberi astrale.
10
De la fereastră
Aud surpându-i-se
Cerului bolta.
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11
Muşte nebune!
Arzându-şi aripile
Sfidează bezna.
12
Umbra fecioarei
Nemiloasă ucide
Violatorul.
13
Fără de mine
Cărarea se-ascunde
În aşteptare.
14
Sacrul de-Asissi
Ce culoare amară
Împrăştie-n Dom.
15
Se-ascunde şoimul
Sub pleoapa pajurei,
Plânge stăpânul!
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poesis

Cornel Galben

HOŢUL DE INIMI

Toamna, pe la casieni,
Intră hoțul în poieni

Și se jură că iubește
Iarba care nu mai crește,
Florile ce se-ofilesc
Și pegasul arăbesc

Ce îl duce iute-n zbor,
Mai la vale, spre izvor,

Unde ea încă-l așteaptă,
Cu privirea ce și-o-ndreaptă
Până dincolo de zare…
O fi el ori i se pare?

Nici nu știu de sunt boem,
Dar scrisesem un poem

Se întreabă, se frământă,
Dorurile își descântă

Învârtindu-se-n vâltoare,
Razachia ca o boare,

Arde flacără mocnită,
Scormonită de ursită,

Și atunci, ca o furtună,
Din străfunduri parcă tună,

Și iubirea se aprinde,
Înc-odată o cuprinde,

Ca un cânt ce urcă-n nori
Și-mbătat de noapte, mori!

Arde, patimă nebună,
Scânteind sub clar de lună,

Bacău, 14 ianuarie 2017

NOCTURNĂ

Din chilia mea, la țară,
Greierul m-a dat afară,

Devenind stăpân pe toate
Și cântând de nu mai poate!
Zăpăcit, de tot buimac,
I-am venit însă de hac,

Căci și el, mai zăbăuc,
Mi-a intrat sub un papuc

Și, călcându-l pe-ntuneric,
Am putut ca să desferic

Vraja unui cânt divin,
Hărăzit doar de destin

Ca să fie-n astă seară,
Prima și ultima oară,

Nu în iarba de afară,
Ci-n chilia mea, la țară...
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8 septembrie 2014

Când doar stelele sclipesc,
Hoț de inimi, îngeresc…

SE DUSE VARA...

Iubito, iară toamna vine,
Urcând cu gândul către tine,
Ca seva-n vie, pe butuc,
Aprinsă-n frunzele de nuc...

Iubito, stelele-s mai reci,
Cu gândul nu mă mai petreci,

Nici nu mă chemi, nici nu mă vrei,
Şi doar mireasma cea de tei
Rămas-a-n trup, de peste vară...
Iubito, dulcea ta povară
Mă răscoleşte, vinovată,
Şi ce n-aş da, ca înc-o dată

Sărutul tău să mă inunde,
Precum, în lac, cercul din unde,
Iubito, iară toamna vine,
Se duse vara, fără tine!

PRO

CA O BOARE
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Passionaria Stoicescu

GRIUL COLECTIV

poesis

Deretic... Verb amăgitor
de-a risipi ce stă pe loc;
doar praf și-n apă, și în nor,
tot praf și în pământ, și-n foc.

În păr am praf, tot praf în dinți,
sânge cu praf mi-e trupul greu
curgând din pulberi de părinți
înspre copii, către mereu...

GLASUL MUT AL fERICIRII
„Acolo se juca, se cânta
dând cu tifla nenorocirii,
sorții stupide odinioară...
În filmul contemporan,
sinistru și împotriva firii,
trebuie să te izolezi
pentru a izola,
nicidecum a ucide
virusul care te omoară...

Aici ne amăgim cu vorba
spusă prin mască duios,
auzită pe zoom,
scrisă-ntr-o pagină,
dar totul, oricum,
miroase-a paragină
și se prăbușește spectaculos
ca funicularul lui Zorba...

Lumea – această dramă neterminată
căreia Marele Scenarist
i-a rătăcit finalul trist,
doar în fragmente se-arată...
E peste simțiri ce se simte,
e peste vederi ce se vede,
nimic nu va fi ca-nainte,
păstrează distanța și crede...”

PRO

Așa glăsuia Fericirea,
zăpada aceea căzută peste oraș,
topindu-se până să se așeze
și batjocorită sub pași.
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Deretic... Verb zâmbind parșiv
Cu „D” din Dumnezeu și Drac...
Șterg praful, griul colectiv
al vieții-n care mă complac...

JOCURILE AU fOST fĂCUTE

Noaptea lumii se joacă de-a soarta...
Dumnezeu obosit
a uitat deschisă poarta
dezastrelor de tot felul:
ne jucăm și noi bâjbâind
de-a lupul și mielul,
cu haiticuri și turme întregi
sau de-a regii până ieri regi
vârându-ne-n oase frica,
acum ghiftuindu-se cu ea și ei...
Înaintăm glorioși spre nimica –
„Azi” e egal cu „Doamne, ferește!”
sau cu „frica de-a fi”;
trec în „Mâine” părinți și copii
doar cu măști și spălarea pe mâini...
Ce departe sunt
salvările cu pești și cu pâini,
ce aproape cei alegând
Barabas să fie salvat...

Gâlgâie o rugăciune sângele speriat
despre muritul la vreme
sau gândind despre
timpul celorlalți, nu al tău...
Îți dorești să fie de bine,
dar e de rău...
Rând pe rând ți se năruie vrerile,
să te iluzionezi că Cel de Sus
îți încearcă puterile
și nu, nu disperi...
Înfigi toiagul lui „Ieri”
în noaptea lumii de „Azi”
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poesis

Nicolae Cabel

...tu spui că omul, singur e-un parfum,
îl smulge din neant însuși destinul
și-n scoica amintirilor, pe drum,
iubirea-i distileaza chiar veninul;
livada lui, cu meri și blînzi caiși,
trimite-n suflet florile-carate,
uimirii țină-i ochii larg deschiși,
să-ncapă-n ei și grațiile toate

dinspre femei, ca amfore stelare –
rafale-n dorul vîrstelor tîrzii
și-n tinerețe... ai uitat că doare

acest prezent cu vise albăstrii...
în seara mea, cu ancore-n furtună,
doar mânjii remușcărilor s-adună...
16.07.20

averea cea mai pură ni-i cuvântul,
popoarele-s ființe unicat;
au dus, prin veacuri, unic, legământul,
de-a dărui femeii un bărbat...
unirea lor, chiar de-i venin și miere,
a închinat istoriei și prunci
și încleștări toride-ntru putere

și-un vis desprins din stelele adânci...
cu șoimul-gând văzduhul ni-i prea mic;
tarlaua lui, vezi, crește din nimic...
13.07.20

...un gând de stea te-a îndreptat pe tine,
de sare și argint în viața mea,
cu sfiiciuni din zborul de albine,
când pe-un recif uimirea-ți se trezea
ca insulă, cu simțuri dantelate,
în fremătânda piele de coral,
atol în care te așteaptă toate,
ce cresc din zori, spre timpul sideral...

cuprins în taina clipelor de aur,
în dăruirea pură, de cristal,
cu răstigniri pe al tăcerii plaur,

dat de o mamă-n timpul augural,
neantul, tu, mi l-ai deschis, boem,
să pot acolo, taină, să te chem...
6.07.20
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...doar la fruntarii știm ce-i vânătoarea,
cu fulgere spre norii ajurați,
cînd, cu iluzii, ni se spală zarea
de vântul, ca posibili frați...
chiar gândul este un tăiș subțire,
ce piedici n-are, poate doar un os,
ce dragoste se cheamă, nu te mire –
e legea vieții; paza-i de prisos...

ea face vise mute să-nflorească,
speranța-n sânge să zbucnească sfânt;
fără de cumpăt, vraja nelumească
coboară iarba stelei în cuvânt...
doar ochiul simte mușcătura firii,
ce-n dansul ei a fermecat menhirii...
8.07.20

...cu ansa de surâs fugeai în seară,
frontonul să-l descui copilăriei;
pupilelor uimite de secară
le aduceai busola sindrofiei

multiplicată-n taina-aventură;
cu roza vânt mai secerai pe-o hartă
a dușmăniei, rătăcită ură,
și umbre de tăcere-n veghea spartă...
pe-acel tărâm înstăpânea hegira,
obolul ei – un hohot ân abis
și-n infinit, cu visele de-a dura,

cu torța cărnii noaptea mi-ai prezis...
e dorul cifru, lumea lui se-ntinde
într-un tablou, ce sufletu-mi cuprinde...
15.07.20

PRO

...e calea noastră un traseu divin,
cu spini și ploaie, piatră și noroc;
și-o lacrimă, cu un surâs blajin,
spre inima în al iubirii foc...
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Dan Anghelescu

POEMELE UNEI SERI PLOIOASE

cum să strig/ pentru tine Marea/ cea Mare/ cum
s-o ademenesc/ cu
nenumăratele ei suflete/ şi triburi nocturne
cu / numele ei/ toate necunoscute/ şi adânci/ şi cum or mai fi…
şi cum s-o mai şi iubesc/ sărată şi nebună/ strigând-o
doar /pentru/ tine/ şi numai… şi numai/ Talassa/ Talassa…
cum să îi mai ghicesc gândurile/ şi cum să urlu/ deasupra ei/ şi
să mă împachetez în înserările/ învăţate clipă de/ clipă
cu tine…/ când luna ridica uriaşe/ spinări de apă/ verzuie şi
alge…
un cuvânt/ mai mare decât însăşi vederea/ îmi
spunea că eram/ cu toate furtunile/ cu peştii/ cu
năvoadele şi/ rătăcitele/ mahune…
şi astfel parcă iar/ te-aş cuprinde/ dintre scoici şi arginturi/ furate
de din munţii/ din lună…/ noapte de noapte/ memoria
mă urcă pe funii astrale/ tocmai acum/ când se fabrică
iar prea-târziul…
când de după/ cuvinte ies ploile reci…/ şi eu chiar credeam
c-am să pot inventa mari poeme/ de dragoste
there wil be silence/ there will be evening…
cu singurătatea ca o ploaie/ crepusculară/pe mâini

PRO

albastre de îngeri…/ sclipind în torente/ mă înconjoară
seara/ în care tu nu îmi mai/ eşti…voi trăi doar
cu lucrurile/ cu copacii îngenunchiaţi/ pe inima mea/ ca să
te strig de dincolo de somn/ …steag/ înconjurat de vânturi…
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şi nu te desface din mine/ nici marea
pe gheaţa/ tâmplelor mele s-a înroşit un amurg…
piatră cu piatră/diluvii întunecă/ în sus şi în jos/ când
oraşul priveşte în mine/ şi nu te mai vede/…aşa că
sunt prizonier/ aşa că aud paşii pustiului/şchiopătând
prin odăi/…apoi/ s-ar părea că totuşi aleargă/…înţelegând
că mi-am pierdut îngerul/ caută/ răscoleşte
prin tot adâncul/ din mine
urme /de/ paşi…/ urmele acelea/ albastre
foarte albastre/…şi tu/ stranie alcătuire/ mereu
îndepărtată/…şi eu pustiul/ care mă desferec din/ mine
I do not know much about angels
ploile şi jocul lor tragic/ nu-mi
mai îngăduie nicio fereastră/ şi chipul caselor/de
peste drum / dintr-o penumbră/ de-ne-definit/ cade sub
drumuri/ prelunge… case care devin/ care se îngână cu
străzi de apă/ oglinzi/ suitoare/şi lucruri/ străine
lagos que a morte seca…
sub ploaia cu/ uşile ei infernale/ închise/ închise/ închise…
cum să-i mai spui copacului/ că este copac
câtă vreme ciorile/ se rotesc deasupra/ bisericii/ şi
prin odăi/ de sub paturi/ din armăroaiele/ bătrâne
şi fără/ poeme/ fără/ chiar fără…
scheaună lung/ singurătatea/ şi
şi de jur/ împrejur/ ploaia…
care/ astfel există/doar ea şi/ capătă hieratism/ şi
face înserare încât/ …faţa obiectelor/ migrează
spre continente/ necunoscute/ …astfel
eu aflu că/ de fapt nu exist/ cât timp eşti/ în
departele tău/ ca o scriere care/ nu se mai /şterge…
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şi aici/ regizorul/ dă indicaţii…ascuns în culise
sugerează că/ ar da bine în/ spectacolul meu/ interior
să se audă un mic scâncet/ o disperare/ sau
mă rog/ un ceva acolo/ special pentru clipa
asta lividă/ pe care o voi compromite cu /sentimentalismul
acesta/ neomologat/ al umbletului apăsat/ de o ploaie
care/ evident/ îmi schimbă/ identitatea…/ dar
undeva/ e regizorul… priveşte ascuns/ascultă/ dă indicaţii
desigur/ regizorale/ …aşa/că
je ne sais pas si je suis tout seul
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câmp sub asfalturi aşteptarea/ câmp potenţial/ numai câmp
bălteşte/ un ocean subteran/de uitare/ Fiinţa
fără ecouri/ rămâne.../ din pierduta
respiraţie a ierbii/ se inventează/ un nou cuvânt
va exista şi o patrie a lui/ va exista…
acum/ când se confiscă aerul/ chiar aerul/ şi lumina
de la ferestre
traseul tramvaielor se va/ schimba începând de acum...
who are those hooded hordes swarming
…se mătură/ strada
s-aud pe tocile cuţitele iuţi/ ale
măcelăriilor/…rece şi goală rămâne pustiita apă a uşilor…
mătăsuri sepia/ mai flutură încă acolo şi-acolo/ şi-acolo…
…şi focuri repezi/ şi întâmplări
ale morţii
les voix d’enfants…/o / les voix d’enfants
neagră lumină/ poemul
hu hu…
carne /buimacă…
imensă uzină/ bidonvil cu rigolele inundate de o
letală melancolie…
acolo se ascund indicibile/ intemperii…
hu hu
o mahala bolnavă/ e poemul acolo...
nu poţi fi decât furios/ şi schizoid
ademenitoarele/ resturi ale vorbirii
ale delirului/ zac
într-o patrie regăsită/ născându-şi tăcerea
ca pe o rană
je voudrais qu’il pleuve sur ses ruelles/ je voudrais…

PRO

hu hu poemul
hipodrom pavat/ cu pielea unui înger
hu hu
there is the empty chapel
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Mihaela Oancea

în zori cântă cocoșii – copilul cântă și el
pentru a îmbuna cerul
noduri

rănile
în care înfloresc de-a valma
făgăduințe ale unor riduri/
cicatricile
pe care le purtăm așteptând docili
să treacă de la sine acestea sunt pentru Isabelle noduri
pe care e de ajuns să le desfacă
pentru a elibera
întreaga sfoară

înaintea dispariției surde
îți va zâmbi
ca un veritabil actor –
distribuitor de uitare
te va ademeni
cum flacăra cucerește molia
și totuși
vei intui tot timpul
că înainte de a pleca
îți va disloca sălbatic
încă un zbor

în realitatea fisurată cum coaja de ou
și dacă ai avea la dispoziție un vizor
spre creierul lui Cronos
nu ți-ar folosi la nimic…

gâzele ar continua să moară prin buruieni
iar noi ne-am tot rostogoli
ca niște virgule ce sufocă un text
inutil

uneori

fără nicio precauție pentru mentalul colectiv
tăcerea devine spațiul pneumatologic –
aici altcineva strânge cu degetele
marginile plăgii
în hăul căreia te privești
stingher și neputincios
cântec

ca într-o topitoare de smoală
noaptea amalgamează sistole și diastole
semnificatul și semnificantul lui Saussure
condensări și disipări
sfere și cuburi
scări și povârnișuri
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refugiu

de jur împrejur se-adună fariseii
ce sună atât de fals
încât nici măcar nu simte
nevoia de a se arăta înduioșată
de bunăvoința lor ancilară

așa cum berberii
siliți să doarmă în aer liber
își trag pe față gluga burnusului –
Isabelle se refugiază
în armonicele sacre ale lui Vivaldi
de la o vreme

zidurile nu mai au spațiu
pentru a memora
scâncetele ori șuvoaiele de întuneric
tricksterii
cu înfățișarea lui Gavroche
predică neantizarea
mai abitir ca niciodată –
ființele mancurtizate
se înclină
cu mâna la piept
păpuși ninot

strigătele
se ramifică mașinal

o mână le răsucește ca un tirbușon
în plămânii tăi – cu învelișul umed
sunt împrăștiate
de la o generație la alta
Isabelle le consideră păpuși ninot
ce trebuie incendiate

PRO

paradox
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Dumitru Velea

LUCIFERA II

XIV. Or limbile de umbră scăpate din apa dublă
văpăi sunt ce cu îndoire arată-n cale râul
unde spălată vecia curs îşi dă cu o femeie,
podoabă de demult cu slugi îmbătate
de-arsurile gurii – pe margini: cu cenuşi în ochi,
mire şi mireasă sub adeverirea frântei stele;
din ziduri şerpuind în văzduh, ivit la feţele înalte
strigătul încremeneşte lacrimile-n aer,
răsfrântul ultim al zilei ce n-a fost,
dreptei şi aplecatei iubiri cu alte ramuri căznită,
o rugă întoarsă printre pereţii reci!
să nege mersul şi visarea, dar o apă cu porunci plătită
i-atinse picioarele în valea oarbă – greşeală!

PRO

XVII. Coroana pe-o singură tâmplă e trasă de mâna
femeii în tulburarea firii; coada străpunge ziduri,
dar nu muşcă un înger din lauda-i dată
când, lângă furci, limba despicată
cere întoarcerea în furcă, pe treapta de aur
vopsirea gâtului cu var – roşie-nclinare
văzută din spate în zvârcolire cu degetul însângerat
în sus: drum înalt tânjit cu măsura
braţelor precum un cerc în vale
dreptei căi de strajă pus?
un vânt nu-mbină nicăieri…
numai umbra coroanei în departe
acoperă ţărmul prealuminatei împărăţii!
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XX. Ca vălul sfâşiat de pe stâlpi în ziua afundării
în ţărână a juruinţei prea singură
e aninarea de iubire peste cerurile promise,
întâia dăruire, drept ultim nedat în lături
pentru odihna albă încinsă cu leşu-n spate:
atingerea în vrăji de noapte doar; triunghiul
porţii mişcat într-o parte şi alungit
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cu două braţe arată că muma cetăţii
priveşte afară spre umbrele sale… şi marmorele
înnegrite de ierburile topite sub ape
trec lacurile împresurate fără să mişte
trupul fecioarei doritor de întoarceri!
XXII. Cel însetat de ruperi îndoite cu faţa
ştearsă de înlănţuirea acestui destin,
la zidul plângerii, despărţirea nu-l iartă
de întuneric, o cere prin noapte alinare
între lacrimi, gemene tălmăciri
ale poverii încheiată cu naşterea;
şi limba-i cernită deprinde glasul mort
pe un cuţit înfipt în pragul de sus să picure
sânge în trei măsuri de-aceeaşi mână date
la lăsarea amurgurilor – şi darul se face
leş în spate cu ochii deschişi spre fire,
dar lesne gurile străine întorc chipul
odată picnit cu degete sfâşietoare!
XXIII. Încolăcită pâlpâire a chipului în noaptea
strânsă pe ultima, pe nevăzuta şi marea faţă
aşteptată cu smerenie sub gluga de frate,
abia strigoiul îşi trece umbra în plină zi
cu scâncet zăbovit pe fruntea din somn;
fără milă cuvântă-se stropii de foc –
e sărutul roţii oprite cândva plin de cenuşă
asemeni feţelor mergătoare la apa sfântă;
şi îngerul la leagăn îşi cernuse lacrimile
în ochii copilului neştiind că iubita
i le va soarbe cu-o singură privire
la ieşirea în piaţă – pe-o parte pierdută
se îngenunche departe de-altare, de munte!
XXIV. Nimic de făcut cu nouă porţi deschise-n una
şi apa şi turta devin neclintit şi tragere-napoi
fără păcat întrupare spre matca nevăzută;
învăluite cu amon mâinile împreunate
pentru privirea stâlpului gol de zile;
caste rânduieli şi-n lemn culori urmate
de singura coroană mereu trecută pe-altă frunte
la găsirea sceptrului (unealtă fericită)
şi fumul din pietre în trei alunecat ca fapta,
mai mult din iubire, preschimbat în pomul
răsfrânt de fulgerări, de-aduceri aminte
şi suflurile toate constrânse de-o gură mută,
nimic înstrăinat de legăturile de sânge!

PRO
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XXV. Nu mai departe ungerea cu cenuşi şi ducerea în convoi
doar funii lăsate-n foc din alcătuiri supuse
cu albu-n negru între două braţe picate
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cu altă-ntorsură, lipite şi-ndepărtate
cu trupul sălăşluit de ele şi-n pântec –
cu frunze negre-i faţa-n străina faţă,
ofrandele puse pe lemne şi corbii deasupra
a seamă, mirul neprelins pe-ncheieturi
ars într-un vas de alb şi negru aduce
pământ la baterea limbii în gură,
întâmpinare din cale chipul întâlnit în prag
şi sărutat cu buze de sânge, unul
la ţipătul neauzit al nisipului roşu.

poesis

XXVII. Cu căinţă pe locul întoarcerii lacrimii în ochi
trasă marama şi faţa tăiată-n prag
de-o mână cu ea – ultimă dorinţă-n vârf;
e dat din abur trupul cel mai frumos femeii
plângere a alcătuirii fără sfârşit;
şi petele în uşă neşterse, dinadins rânduite
ca poftiri înnod firul pe faţă şi pe dos;
nu ştie nimeni de-şi pipăie pata sau vina
din trupu-i, numai ea în luminăţie o petrece
lipsită de-o parte şi-nvinsă de alta
asemeni cuvântului albit de limba rostitoare
şi înnegrit de tăceri pe piatra cea mai de jos
răsturnată la rodul crengilor ridicate.

PRO

XXX. Din trei plămădiri una tăiată pentru o zi de iubire,
apa neclipită şi pomul pe colină vânt,
e locul de groapă neajuns cenuşă
unsului cu untdelemn şi ceară neagră
la subţiori, privit cu moartea fără lemuri –
în jos aminte, căznitul şi cumplitul vămii;
arsul dă buzna-n foc – o întreagă spăşire
la teapă cerută firului cu nodul desfăcut
de bătaia apelor; de nimeni purtatele pânze
au locurile atinse de satâr cu sânge
şi suspinul în vaduri stafie şi boală –
inel de jos în sus dat firii aşteptate
pe prag de tăcerile strânse c-un bob zăbavă.
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XXXII. Din ea oglinda abia umbra-nclină
la lacrimi îngheţate, prea mult firea
în fructele aninate de crengile de aur
şi vorbele afară pe jumătate, mai pline printre ele,
nicicând malurile împreunate, numai duhurile sorb apa
din vasul răsfrângerilor de peste noapte;
cuvine-se în palmă linia albă, alta plânsă
pe valea stâlcită cu faţa în jos, de soră uitată,
şi furului de limbă-ntreagă mâinile-i neajunse
pe piept, de bună seamă gura secată
şi ochii supţi de şarpele setos de noapte –
el singur calcă pe marginea privirii
şi urma pe oglindă ca o aripă!
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Ioan Al. Lupu

BALADĂ DESPRE GLORIE ÎN ISTORIE

Pe la anul o mie o sută și ceva
Câmpul era verde. Da verde! Nu ca frunza de sarma!
Iar cerul albastru, albastru, fără tăciuni
Castelele erau cu totul și cu totul de diferite chestiuni,
Cavalerii aveau inimă de leu, nu de alte cele,
Iar răufăcătorii făceau exclusiv fapte rele
Hohotind sardonic: ha, ha, ha, ha!
Apoi loveau cu pumnalul exclusiv pe la spate
Ce mai, asta era...

Însă pe la anul o mie o sută și ceva
nici chiar așa nu era!
deoarece tapiseria tronurilor se rupea ca dracu
iar pe vitejii oșteni, cuirasați în tablă forjată,
îi durea, vai lor, adesea stomacul
urmare a ospețelor necugetate
după marile bătălii cumva adjudecate
Însă chiar și domnițele suave, cu centuri de castitate…
Dar să nu intrăm în detalii delicate!

În afară de astea, într-o zi,
când mijea, după castel, soarele
s-au mai întâmplat următoarele:
Creștea iarbă deasă pe văi și pe coline,
vaca Joiana păștea a bine,
când apăru un pâlc de călăreți, ca din pământ,
cu lăncile și mustățile, aidoma, în vânt
„Tandaradai!” strigau. Înainte, ceată!
(Căci se-ndreptau spre o cetate-asediată)

PRO
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Dar cai și oameni erau frânți de oboseală
Pe toți i-a pus la pământ o toropeală
într-un lan de cânepă, unde Morfeu își avea sediul,
și astfel au ratat complet asediul
Când se treziră era pace în Apus și Răsărit
Numai un cavaler porni pe-amarnic tânguit:
Cum de-am dormit pe lângă glorie?
Deviza mea-i onoare și victorie!
Pentru conformitate, să mă rănească-n bicepși vreun casap
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Turnați-mi smoală de cetate-n cap!
Numai așa marele cărturar Roland Istrate
mă va include-n cronicile sale colorate!
Cu regi, marchizi, și toată clientela
„O, Annabella, o, Annabella”!
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Dar ceilalți făceau, prin cetate, o razie
Lăncierii frigeau un porc de ocazie,
Își dădeau săbiile la tocilă
și, oricum, nu era smoală disponibilă
Prin urmare, pe la anul o mie o sută și ceva
istoria rămase așa cum era!

BALADA APOCALIPSEI DIN COMUNA GLAVACIOC
Nebunul din comuna Glavacioc
și-a pus cravată roșie pe pielea goală, sub cojoc
și predică pe o căpiță deșelată
că universul, în fuga anilor lumină, se dilată
– veste, e drept, de telescopul Hubble
de mult verificată –
Viețuitoarele iau seama la alerta zdrobitoare;
Caută să evite, deocamdată,
apocalipsele particulare
Plutesc, de ieri, anxietăți în aer
iar babele ieșite din comună
torc timpul dintr-un inepuizabil caier

Calul cel alb a emigrat
într-o comună-’nvecinată, după deal;
Acolo, pe un trunchi de nuc e scrijelit
decretul, ca-’ntr-un Monitor oficial:
„Nu mai dați cu ciomagul și cravașa-n cal”!
Iar stirpea ciorilor, din cele dolofane,
și-au făcut cuiburi de categoria-ntâi
cu aer condiționat și termopane
pentru că circulă zvonuri de panică în țară
că ne amenință o iarnă nucleară

Nepăsător, fierbând metafore din miere de albine,
poetul, departe de apocalipse, o duce cel mai bine;
Într-un avânt epic prezumțios
Și-a tras două amante:
una din Vințu de Sus, cealaltă din Vințu de Jos
Ce mai contează-n lumea asta dihotomică
în care una-i ortodoxă, cealaltă catolică

PRO

Dar profetul din Glavacioc predic’-acum
în graiul cel mai clar:
Pocăiți-vă, că vine sfârșitul sistemului solar!
Împingeți timpul mai încolo, oricât se mai poate
Să faceți cincinalu’-n patru miliarde de ani și jumătate!
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BALADA MIRESEI DISPĂRUTE ÎN STIL POPULAR
Într-o ceată exuberantă și un pic
narco-isterică,
nuntașii ajunseseră lângă altar
la biserică

Erau fete de fete și băieți de băieți
la care se uitau chiorâș
sfinții sfrijiți de pe pereți

Rochia miresei, tul și dantele Chantilly,
de vis,
era adusă de nașul, patron și demnitar,
taman de la Paris
Ceremonia cu pirostii se tot amâna
Părintele întârzia. I s-a blocat
un afurisit de card la bancomat

Dar mireasa ce-mi făcea?
Ea cu nașul șușotea..
Dar mirele ce-mi făcea?
El surâdea și tăcea.
Flăcău de bani gata de la tata,
(Fără reproș, fără teamă,
Masterat la un colegiu pe sprinceană)

Pentru fani, paracliserul vindea, în ofertă,
uleiuri din Țara Sfântă cu dată de valabilitate certă
Afară se topea în caniculă orașul
Plopul înalt își scutura pe turla bisericii panașul
Dar mireasa și cu nașul ce făceau?
Ei la aer că-mi ieșeau
Într-un jeep se furișau și, măre, că dispăreau…

Așa a aflat tot orașu’ că mireasa în dantele Chantilly
A fugit, normal, cu nașu’
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Numai lăutarul de la intrare
Mai trăgea, pe onorariu bun, o cântare:
Marine, la nunta ta, Marine, Marine,
Toate fetele plângea, măi dragă Marine…
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cu stofa mea stalker
în virtualul bondoc
vreau să rămân
cu irealul în stoc
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mai bine copil
decât mare om
mai bine electron
decât atom!

STRĂLUMINATULE

ÎN REALITATEA IMEDIATĂ

în realitatea imediată
mă credeam la mama fată
cu busuioc în păr
și inima curată

în realitatea îndepărtată
eram un brontozaur
din viitor
că, nu-i așa, totul e ciclic pe lume
un avion cu motor
mă lua cu el în zbor
iar eu făceam glume
cum că la prima cobor
a doua șansă nefiindu-mi destinată

rutina noastră cea de toate zilele
dă-ne-o nouă, străluminatule
că face bine la stomac
când toamna-mi ofilește nucii
îmbracă-mă-n capot verde brotac

împletește-mi ciorăpei din iarba broaștei
din iarba mâței toarce-mi povestici
populează-mi grădinile icoanei
cu oameni mai mici
cu alte cuvinte, străluminatule
fă ceva cu viața asta a mea
finalul dă-l pe repede-napoi
din lacul cald să se ridice o stea

în realitatea intermediară
o duceam comme ci comme ça
semănam cu dumneata
curcă plouată

în alte realități, evident
voi fi fiind un perpetuum mobile
fără curent
fără accent
un virgin continent
incandescent
voi?

MAI BINE DECÂT

mai bine artist decât conțopist
mai bine cap în nori
decât corp solid, pământiu

PRO

când nobelul se va da
neobositei furnici
un leneș greier mi-ar plăcea
să fiu
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Mihaela Aionesei

o pasăre își ascute trilul
într-un ciob de sticlă,
un arhanghel se mistuie
învins în focul unei patimi,
noi suntem surzi și orbi,
drumul abătut și el
ca un bătrân rămas
fără sprijin.

Ne-am înstrăinat subit
într-o taină prea mare
la marginea unui râu
care nu și-a putut stăpâni unda
și-am pierdut șansa
de a-i vedea luminii înaltul.

își face rondul de seară
în fiecare joi.
Tălpile gustă pe rând
pietrele, stâncile, mărăcinii.
Sângele se strecoară în râuri
să-și ascundă plânsul.
Zornăitul celor treizeci de arginți
năvălește din gâtul cocoșilor
treziți cu noaptea
încă adormită în pene.
Izbăvirea nu stă
în sânul zilelor senine.
În focuri vii se albesc nopțile
și prind curaj
să înfrunte necunoscutul
cel mai necunoscut.
Răbdarea soarbe seva pământului
cum cârtița întunericul.
Să ne temem dar.
Să ne strigăm unii pe alții
până la desăvârșirea
ultimului păcat.
Și-n ceasul cel din urmă
să ne sărutăm ca frații
sufletul pe gură.

NEVINDECABILI

Pietrele aruncate de ursitoare
peste noi s-au făcut șerpi.
Șerpii s-au făcut păduri.
Cresc și tot cresc
cu o repeziciune de nedescris
și atât de nefiresc.

Între tăcerile înșirate
ca niște ulmi desenați
în grabă de o mână de copil,
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LA CAPĂTUL ÎNDOIELILOR

Nu ne rămân decât amintirile –
scări înguste pe care urcăm
coborâm și iar urcăm
în speranța că vom găsi
în privirea pierdută
un semn pentru care
să merite
să ne aruncăm
în flăcări.

*

Un înger călător apropie
Calea Lactee de mintea
încrețită de mituri.
Duminica orbului
se risipește de parcă
n-ar fi fost niciodată
înțepenită acolo.
Pe umerii nopții
lumina lăstărește,
în mine răsare primul
Rai de curcubeie
în care loc
de altceva
nu va mai fi.

*

La capătul îndoielilor
în bobul de neghină aruncat
așa ca din întâmplare
îl văd pe Dumnezeu răsfrânt
și simt fiorii înzidirii strigând:
– Amin. Amin.

PRO

DRUMUL CRUCII

Doi oșteni fără armuri
rătăcind într-un timp
fără nerv. Doi îngeri
sechestrați pe veci
în colivia unei lacrimi.
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Valeriu Birlan

RĂBOJ ROTUND

poesis

Uneori îmi revin în minte
porţiuni de realitate
pe care credeam că le-am uitat –
lucruri de o pregnanţă ce nu se relevă
pe deplin, în momentul perceperii lor.
Sunt asemeni unor trecători ce se strecoară
pe lângă noi, le simţim respiraţia,
dar nu le distingem ochii, expresia feţei.
Văd pe umărul unei gări
schiţa unui ceas – un ceas nu cu cifre,
ci cu linii, crestături în timp,
răboj rotund.

PSALTERION

A cânta la psalterion e ca şi cum
ai cânta la un trup şi suflet de femeie.
A cânta la psalterion e ca şi cum
ai acoperi cu sărutările tale
nu numai întreaga făptură a unei femei,
ci şi truda, răbdarea, întrebările
şi restriştile din toţi anii vieţii ei.
Şi regele David cânta la psalterion
un cânt nesfârşit de tainic pe care
nici el nu-l desluşea pe deplin.
De unde venea acel cânt ce-i
cuprindea fiinţa cu puterea
unui lucru mai presus de fire,
de înţelegerea omenească?
A cânta la un trup şi suflet de femeie
e ca şi cum ai cânta la psalterion
un cânt de tristeţe, de dragoste,
de nemurire şi de bun rămas.

ADÂNCUL SIMPLITĂŢII

Se poate să îmbrobodeşti realitatea
în horbote de viziuni
aidoma desişurilor de pădure
ce-ţi opresc trecerea
în orice direcţie.

PRO

Se mai poate face din simplitate
steag de luptă şi de victorie.
Simplitatea e precum adâncul limpede
al unui lac: îţi afunzi braţul
să mângâi plantele, smaraldul lor,
dar până la ele
sunt zece stânjeni de apă.
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Şi ce plin răsună în mine clipa,
clipa aceea pe care-o grăbeam
să aducă mai repede trenul.

GÂNDIND LA O ALTĂ fIINŢĂ RAŢIONALĂ

Privită din afară, Calea Lactee este ca oricare
galaxie: o pată albă plutind în hăul negru.
La capătul unei spire din margine, Terra
şi omul, fiinţă conştientă de sine, ce pune-n ordine
lucruri şi fenomene. Sunt om, mă gândesc acum
că într-o galaxie vecină cu Calea Lactee ar putea
să existe o altă fiinţă raţională care, chiar
în această clipă, gândeşte şi simte ca mine.
Scrutează spaţiul, dorindu-şi un frate întru spirit.
Ce-mbrăţişare de gânduri şi sentimente
peste depărtări de mii de ani-lumină.

CONTINUITATE

Uneori te poţi împrieteni cu un om
după ce el a plecat dincolo.
Poţi să te plimbi alături de el pe aleile
unui parc, să admire arborii, culorile.
Poţi să-i scrii scrisori, să-i telefonezi
la orice oră din zi şi din noapte.
Poţi să despici, estetic şi istoric, sensul cuvintelor.
Să dialoghezi îndelung pe tema ideilor.
Poţi să răstorni mitologiile, dându-le
o turnură comică, dar păstrând mereu,
sub pojghiţa de glumă, miezul serios.
Poţi să te întristezi împreună cu el, vorbind
despre soarta nedreaptă a poeţilor.
Un singur lucru însă n-ai să-l poţi face
în veci, acela pe care n-ai îndrăznit
să-l duci până la capăt, cândva,
când acel om încă trăia: văzându-l
singur, aşteptând lângă uşa unei biblioteci,
să te apropii de el şi să-i spui:
„Te salut, prietene, ce bine că suntem,
aici şi acum, împreună!”
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PLOAIE LIRICĂ

S-a pornit ploaia,
bate sacadat cu călcâie mici
de trohei şi de iambi,
în pleoapele somnoroase ale pomilor.
S-a pornit ploaia,
s-a luminat cerul a ploaie,
ploaie lirică.
Bate lung, răbdător,
cu călcâie de dactili,
anapeşti şi peoni
pe alei şi pe străzi.
Aruncă o mână de ritmuri
în ferestre.

S-a pornit ploaia,
plouă cu toată prosodia antică.
Bate cu călcâie frenetice, dezlănţuite
peste iarbă, peste acoperişuri.

LUMINĂ MAGICĂ

Lumina de mai de sub geana serii –
creşte, descreşte, creşte din nou,
se strecoară printre frunze,
mângâie perdeaua, filele, pixul.
Parcă pe pământ coboară însăşi
inima luminii, un briliant
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şlefuit, cu multe feţe.
În mijlocul lui stă cineva
în genunchi şi se roagă.
Se roagă pentru verde,
pentru cântecul păsării,
pentru bătaia pendulei
înfiorând roşul şi albastrul,
pentru firul de vers trecut
prin urechea, ca de ac,
a gândului.

ŞAMANII

Se închid oraşele, aeroporturile, se închid ţările.
Omenirea recade în starea de trib, de comună primitivă.
Cândva, un duşman invizibil secera mii de vieţi.
Abia pridideau cioclii. Se ridicau ruguri.
Oamenii alergau la şaman să le cureţe,
cu descântecele lor, trup şi suflet.
Stând lângă focul din care ieşea
un fir de fum, el îşi suna trusa cu pietricele.
Azi, acel duşman invizibil face din nou
ravagii. Uniunea Planetară? La pandemii,
oamenii uită de aspiraţia de a şterge graniţele,
de a se supune unor reguli raţionale, unanime.
Şi parcă-l vezi pe noul şaman îmbrăcat
în halat alb, cu echipament anti-virus,
mască, vizieră şi ochelari.

PRO

poesis

SAECULUM 7-8/2020

proză

Niculae Gheran

SULINA, „CHILINA”
ŞI SFÂNTUL GHEORGHE*

Roţile trenului scârţâiră, luminile câtorva becuri inundară vagonul, anunţând sfârşitul călătoriei.
– Ascultă-mă pe mine, în oraşul ăsta să vrei şi n-ai
ce face. Nu ştiu ce treabă ai, dar dacă vii de la Bucureşti, s-ar zice, oricum, că eşti un inspector. Ce-ai de
discutat?
Îşi împinse buzele înainte şi, îmbrăcând imaginar
hainele bărbatului cu care călătorise o noapte, se pomeni dialogând:
„Ce probleme-aveţi, tovarăşi?”
„Asta, asta, asta, asta!”
„Şi ce-aţi făcut pentru ele?”
„Asta, asta, asta, asta!”
„Şi de ce aveţi nevoie?”
„Asta, asta, asta, asta!”
– Şi gata! Ai terminat. Ce să spui mai mult? „La revedere, tovarăşi, mă grăbesc, sunt aşteptat şi-n alte locuri.”
Când auzi Melinte c-a venit un inspector de la Bucureşti, la-nceput nu-i veni să creadă. „Ce să caute aici?
Capitala merge la judeţ, judeţul la comună şi comuna
stă pe loc.”
Măcar să fi venit marţi. Azi muzeul e închis.

PRO

* În vara aceasta de izolare, primind de la domnul Niculae
Gheran mare parte dintre cărţile cu dedicaţii (din care am selectat 75 ce intră în componenţa volumului „La spartul târgului
– Interviuri şi 75 de dedicaţii de la Arghezi la Zub”, în curs de
apariţie la editura clujeană Şcoala Ardeleană), scrisori, precum şi mape cu documente ce ţin de activitatea sa de editor
şi de scriitor, în intenţia de a face oarece ordine în vederea
valorificării, am răsfoit câteva dosare. Într-unul am găsit, dactilografiată, schiţa pe care o reproducem acum, scăpată,
pare-se, dintr-o drastică selecţie operată de autor cu ceva
timp în urmă. Inedită, schiţa s-ar putea să dateze din perioada
anterioară anului 1968 şi devoalează un condei viguros, din
păcate frânat mulţi ani (multe decenii!) în favoarea lui Liviu
Rebreanu! (R.L.)
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Închis, deschis, inspectorul vine. Tren să plece astăzi n-are. Până seara, dacă se încumetă, bate tot oraşul. Trei minute până la şcoală, două până la primărie,
două până la garnizoană, patru până la cimitir. N-are
cum să nu treacă pe la muzeu.
Se îmbrăcă grăbit, îşi trase şoşonii, îndesă cuşma
pe cap şi porni prin ger.
La drept vorbind, e mai bine c-a venit azi. La muzeu
n-o să fie decât el singur şi asta nu-i rău deloc. O să-i
arate pe îndelete totul, fără să se mai amestece careva.
Gândul ăsta îl mulţumi de-a binelea. De un an îi dăduse
o fată să-l ajute. De cum a văzut-o, a simţit, nici el nu
ştie cum, că bine n-o să-i fie. O viaţă de om adunase
cu copiii de la şcoală vrute şi nevrute, oale, monede,
icoane, împăiase sumedenie de jivine şi-acum, cobind
a rău, venise ea să-i clintească aşezările.
– Aşa nu merge, trebuie să ne reprofilăm. Ori o dăm
pe numismatică ori pe ceramică, ori pe ştiinţe naturale.
Aici e talcioc. N-avem profil.
Deocamdată se înţeleseră de bună voie. Ea cu istoria, el cu copiii.
La şcoală nu mai umbla, dar copiii îl căutau. Fiecare
jivină avea o poveste. Moşul o repeta şi, rostogolind
mereu aceleaşi vorbe, ajunsese să le creadă şi el.
– Vedeţi voi şarpele ăsta? Într-o zi erau în clasă
când, deodată, ce să vezi? În colţul odăii, blestematul.
Copiii cântau, iar păcătosul ridica şi el capul să cânte
în legea lui. Cum cânta cu ochii închişi, m-am furişat pe
lângă bănci şi, până să bage de seamă, l-am apucat de
după gât şi, zvâc, pe geam afară. Să tot fi trecut însă
două săptămâni, când, ce să vezi, afurisitul se-ntorsese
din nou, dar nu singur. Căra după el un şarpe lung de
vreo doi metri şi grooos ca mâna asta. Eeee! Să fi avut
eu otravă! Astăzi îl vedeţi aici. Dar pe aghiuţă ăsta tot
nu l-am iertat.
Copiii se uitau la bătrân minunaţi, scăpărând din
când în când câte o privire la şarpele din vitrină. Mai departe Melinte le arăta un vultur.
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– Pe ăsta l-a chemat Costică. L-am crescut de când
era micuţ-mititel. Mi-ajuta bătrâneţile. Şi era harnic nevoie mare. Lua rufele de pe frânghie şi zbura peste nori,
de mi le aducea tocmai bune de călcat. Odată s-a jucat
c-un băieţel, aşa ca voi, l-a înhăţat şi l-a ridicat în înaltul
cerului, să vadă şi el ce mică-i lumea. Oamenii s-au
speriat şi când s-a întors au pus topoarele pe el. Dacă
nu şi-a văzut de treabă…
Ajuns la muzeu, bătrânul deschise uşa, se foi împrejur şi aşteptă.
„Nu ne trebuie reprofilare. Dacă ţin monedele, ce se
face cu animalele astea? Dacă le păstrez, unde se duc
toate oalele dezgropate? Şi-apoi cusăturile, iile, fotele?
Doar sunt de pe locurile astea, unde să le ducă?”
Frigul din muzeu îl făcu să-şi tragă mai pe urechi căciula. O să se uite pe geam când o să vină, o să se dezbrace de palton, de şoşoni, la repezeală, şi-o să-l
primească cum trebuie.
„N-am nevoie de reprofilare. Mie-mi trebuie bani, să
repar electrica, c-au zis pompierii să-mi închid lumina
dacă nu trag branşament. Pe ei nu-i interesează dacă
am sau nu profil. Vor să nu mai vadă fire-n pod.”
Gerul de-afară se încuibă bine în sălile muzeului.
Nu-l mai putea răbda. În definitiv, azi e ziua lui liberă.
Poate fugi până la colţ să tragă o ţuică.
Puse un bilet pe uşă şi se grăbi să ajungă la prăvălia
nouă, botezată, de curând, „Cafea-bar”.
Nu-i prea plăcea, dar altă biserică nu era mai peaproape. Acolo veneau oameni de tot felul. Târgul e
mic: unde să se ducă? La început veniră tinerii; după ei
se luară şi bătrânii.
La o masă vecină discuţia era în toi:
– Sulina, Chilina şi Sfântul Gheorghe sunt braţe.
– Eu ţi-am mai spus o dată. Sunt fluvii.
– Cum să fie fluvii?
– Sunt fluvii că se varsă-n Marea Neagră. Am să mă
duc la mama, că ţine cărţile copiilor, să vezi că şi prin
’40 le zicea tot fluvii.
– Ce dracu, dom’le, înseamnă că profesorul nostru
a fost mai prost decât noi.
– A fost un tâmpit.
Disputa ameninţa să nu se mai termine. Vecinul întoarse capul şi zărind pe Melinte îi zise:
– Moşule, pă cinstite, Sulina, Chilina şi Sfântul
Gheorghe sunt fluvii sau braţe?
– Sunt gurile Dunării.
– Ei, asta-i acum!
Melinte îşi bău grăbit cănuţa cu ţuică, mişcă de câteva ori degetele în pantofi, simţi că s-au mai dezmorţit
şi plecă. De la o altă masă îl ajunse din urmă câteva
vorbe:
– Vezi-ţi, dom’le, de treabă. Mihai Eminescu n-avea
perciuni. Avea părul mare, ceea ce, nu te supăra, e lotru
şoz!
Forfota străzii îl făcu să mai uite de ger. Răspunse
la câteva saluturi, se opri să citească afişul unui bal ce
ameninţa să sfârşească zgomotos liniştea săptămânii
şi o porni spre muzeu.
– Frig!
Îşi aduse aminte că a uitat să pună pe biroul de la
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ieşire cartea cu impresii. Scoase din dulap un registru,
un toc şi-o călimară. Aşa da. Să vadă şi el ce zice
lumea. Coborî apoi în pivniţă, unde adăpostise merele
din curtea muzeului, învelindu-le, bucată cu bucată, în
hârtie. Alese câteva mai acătării. Merele erau frumoase,
dar Melinte se apucă să le lustruiască, frecându-le sub
gulerul paltonului.
– Aşa da.
Urcă scara cu binişorul şi se opri din nou în hol.
Trăgând cu ochiul pe fereastră, se aşeză pe scaun,
după care se ridică din nou în picioare. „Cum o arăta
muzeul văzut, pentru prima oară, de un străin, nu de
ochii mei care ştiu toate hârburile astea, de pe când
unele din ele se mai şi mişcau?”
Scoţând puţin pieptul în afară îşi descoperi capul şi
trecu, agale, prin faţa vitrinelor. Mormăind câte un „da”
– aşa cum observase el la un inspector ce-i vizitase
cândva şcoala – un „da” care putea să-nsemne „e bine”,
dar şi „m-am convins, aici e jale”. Înapoi nu se uita. I se
părea că toate jivinele de pe pereţi îl descos cu privirea,
vrând să ştie ce gândeşte. „Până nu văd totul, nu mă
pronunţ.” Ochea firmuliţele de pe uşile întredeschise,
obligându-le să se predea. „Ştiinţe naturale”, „Etnografie”, „Artă plastică”, „Numismatică”. La capătul ultimului
coridor, îşi puse din nou căciula pe cap. Descuie grăbit
uşa de la ieşire şi se pomeni în curte. Ocoli ograda şi
intră din nou pe uşa din faţă.
– E-n regulă.
Se îndesă mai bine în şubă şi, aşezându-se la
birou, începu să citească, încă o dată, însemnările din
registru. Zile de soare, zile de ploaie, oameni de
aproape şi de aiurea se legănau printre pleoape.
Muşcă dintr-un măr şi citi cu grijă, repetând vorbele
ce-i păreau mai frumoase. Încetul cu încetul, merele se
terminară, literele fugeau, nu se mai lăsau despuiate.
Draperii uriaşe acoperiră totul în jur.
– Dacă n-a venit până acum, nici nu mai vine. Şi-n
definitiv, de ce să vină? Azi muzeul e închis.

Prin dreptul poştei, îngheţat, Melinte se hotărî să
intre în restaurant. O ţuică fiartă, chiar două, nu-i foc.
Ospătarul îi aduse mai multe.
Cu timpul, ameţeala lăsă loc unui ţiuit ce părea că-i
aleargă prin toate vinele.
Câţiva muzicanţi îşi potriviră instrumentele, scârţâiră
o clipă, lăsând loc în faţa microfonului unei fetişcane,
învelite ca-ntr-o hârtie de staniol. Larma orchestrei se
ridică în urechile moşneagului.
– Să-ţi cânt la geam o serinadă.
Chemă chelnerul şi plăti.
– Serinadă… serinadă, fire-ai a dracu să fii… serinadă.
Dădu să se ridice, dar picioarele nu-l ascultau.
Zâmbi complice celor din jur şi încercă din nou să se
scoale.
– Ei, drăcia dracului!
Mai roti de câteva ori privirea în cârciumă, după care
îşi propti capul în mâini, închizând pleoapele.
Şi-n larma cârciumii, uitată-n adâncul gândului învălmăşit, se făcea că se treziseră toate păsările de pe pePRO

proză
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reţii muzeului, bătând alarmate din aripi.
– Profilare! strigă cocoşul de munte. Şi într-un dans
bezmetic toate jivinele se aruncau hipnotizate unele
spre altele, grăbindu-se să schimbe locurile între ele,
să nu care cumva să se ocupe albul pereţilor sau colţurile odăilor.
Când liniştea se aşternu o clipă, bursucul începu să
se învârtească în jurul cozii şi să ţipe:
– Profilare şi reprofilare!
– Profilare şi apoi reprofilare! răspunseră iepurii, părăsind locurile vremelnic câştigate.
– După mine, păsări, strigă Costică, vă fac bogate.

Leon-Iosif Grapini

proză

Şi, lepădând o firmă, ciuguliră sertarele numismaticilor,
înghiţind monede mari şi mici, de aur şi de aramă.
– Profilare, reprofilare şi organizare! strigară păsările
lepădându-şi penele. Şi, năvălind în sălile muzeului, începură, care mai de care, să-şi potrivească cojoace şi
iţari, chimire şi cuşme, opinci şi obiele.
Mai departe nu putură să zboare. Banii din burtă şi
hainele grele le ţintuiau pe podele.
Un pahar căzu de pe masă şi Melinte se trezi.
Alături, figuri cunoscute.
– Eu ţi-am mai spus şi ieri: Sulina, Chilina şi Sfântul
Gheorghe sunt braţe!

LA UN PAHAR DE VORBĂ
(Poveste pentru oameni mari)

PRO

Mă uit la voi și nu pricep, tineri sunteți, faini
sunteți, voi altceva nu știți să faceți decât să stați cât îi
ziua de lungă cu ochii băgați în telefon, vă pierdeți vremea și tinerețea cătând bazaconii în jucăria asta, tare
nu v-aș sfădi, că lumea a bolunzit amu, vezi câte-o babă
că mere la boldă ori la biserică având mobilul în trăistuță
ori în buzunarul șurțului, îi piuie taman când popa spune
predica din amvon, că-l stânjenește pe părinte e una,
dar sar din moțăială celelalte babe, speriate de le stă
inima-n loc, că se trezesc din somn nu-i bai, doară au
venit s-asculte slujba, bai ar fi ca din sperietură să dea
ortul popii, hâd lucru, cică să dea telefon acasă de
pățește ceva, dacă, bunăoară, moare, că pățanie mai
mare nu-i, cum dă de știre, apoi, dragii moșului, dacă
tot m-ați chemat la masa voastră, bag sama că nu m-ați
chemat să mă uit la toți trei cum stați cu nasul în drăcovenia asta, ci să stăm la taclale, ia ascultați voi la mine,
la făgădău vii să bei un gais și să schimbi o vorbă, nu
să taci chitic, pe tine te știu, ești nepotul lui țaigăr, cum
îl poreclește satul, priceput om, am fost și eu la el, să
tot fie vreo cinci, șase ani de-atunci, am fost nu ca să
mă aflu în treabă, nici ca să văd ce mai face, că nu suntem prieteni, m-am dus cu ceasul din perete, avea o
hibă, ori el, ori cucu, de cântat cânta, însă nu se arăta
la vedere, mi-i drag să-l ascult, dar și să-l văd, mi l-a
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dres la fix, bun meseriaș, bată-l cucu, că și pe-al meu
l-a bătut cumva de se-arată amu la față, și pe tine te cunosc, mai bine, pe moșu-tău, fain om, și hâtru, am fost
cătane laolaltă, să-i spui sănătate din partea mea, c-am
auzit că-i beteag, dacă vă ține răbdarea am să vă povestesc o pățanie cu el din cătănie, ție ți-a povestit vreodată, nu ți-a povestit, nici n-avea cum, o să vezi din ce
pricină, pe tine nu prea te știu, nu ești cumva de-al dogarului de sub coastă, no, vezi că nu m-am înșelat, ce
mai meșterește amu, că doage nu cred să mai facă, butoaiele de lemn, bărbânțele și budăcile nu mai sunt de
trebuință, lumea îi într-o doagă, ține brânza la îngheț în
frigider și curechiul la murat în butoaie de plastic, dar
să mai închinăm un păhăruț, hai, noroc, și când ne-o fi
mai rău tot așa să ne fie, dau eu de băut, lăsați-vă
crăițarii, vi-s buni la altele, crâșmare, mai adă un șnaps
și trece-mă-n catastif, vin mâine cu plata, că n-am știut
că-i voi omeni pe voinicii ăștia, când ziceam că vi-s buni
la altele, aveam în cuget fetișcanele, numai cu ochi
dulci nu le ții aproape, cele de azi nu-s ca alea de ieri,
le place să le distrezi, să le faci daruri, eu, pe-a mea,
iertată să fie, că s-a dus, săraca, n-am cadorisit-o mai
deloc, nu că n-aș fi vrut ori că n-aș și avut cu ce, nu era
mofturoasă de fel, n-avea pretențiuni, era din alt sat,
așa a fost pe timpurile acelea, se aflau și la noi, în sat,
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destule, însă mai umblam și prin alte părți la pețit, am
cunoscut-o iarna, și primăvara ne-am luat, atunci
împărțeam cu părinții aceeași odaie, puține case aveau
două încăperi, nu pun la socoteală tinda, în tindă țineam
fel de fel, nu era încăpere de locuit, ba, când se amesteca iarna cu primăvara și mai dădea câte-un frig mare,
băgam și mieluții în tindă, să nu înghețe în staul, unii,
care aveau grajd friguros, băgau și vaca, da, da, nu vă
mirați, nu se uitau la televizor ca amu, se uitau la vacă,
și cum ziceam, stăteam cu ai mei, într-un pat se culcau
ai mei, în celălalt, noi, eu cu muierea, faină, nu că era a
mea, însă n-o întrecea una în mândrețe, noi, ca toți tinerii, când ne așezam la somn, am fi făcut ceva, că ne
ardea tare, dar bătrânii, că bătrâni erau, m-au avut după
multă vreme, așa a fost să fie, adormeau târziu și se
trezeau devreme, ba, mama avea și tălantul de-a se ridica din pat când și când să vadă dacă îi încuiată ușa,
că ne ardea e una, dar să și faci ceva e alta, greu de
făcut, după cum v-am spus, când eram siguri că dorm
duși și ne era lumea mai dragă numai ce-o auzeam pe
mama, mă, copii, ați pus rătezul la ușa grajdului, când
auzi una ca asta te înspăimânți de-ți piere pofta de drăgosteală, nu mai ești bun de nimic, ne mai cătam, ziua,
prin șură, prin podul cu fân, ori când se nimerea ca ei
să fie duși pe la vecini, în grabă, să nu dea buzna peste
noi, într-o zi m-am burzuluit la tata, tată, eu nu mai pot
așa, îmi fac casă, tata nu s-a supărat de răscularea
mea, prost nu era și tânăr a fost și el, și el, la vremea
lui, se ferea de părinți, mai apoi, când eram țânc, se
ferea de mine, cum puteri să ridicăm altă casă nu
aveam, am adăugat încă o încăpere în partea cealaltă
de tindă, mă, dragii moșului, să știți de la mine, că-s om
bătrân, trecut prin viață, drăgosteala e cu plăcere, dar
și cu griji și bătăi de cap, prima oară te ferești de părinți,
apoi, de copii și, mai târziu, de nevastă, no, hai, noroc,
mă, ție nu ți se cam împăienjenesc vederile, de băut
n-ai băut mult, să nu zici că te prinde ațipeala, ia să vă
zic alta, poate vă sare somnul, odată, sunt ceva ani deatunci, mă întreabă vărul meu din deal, omul cu boii,
cum îl știe lumea, că a rămas singurul căruțaș din sat
care mai leagă la car asemenea dobitoace, azi toți au
cai ori tractoare, alte vremuri, cu porecla asta vărul s-a
învățat, nu-l supără, ce-l supără e numele dat dealului
unde șade, la doi boi, n-are îndoieli că cine i-a dat numele ăsta nu s-a gândit la animalele lui, ci la el și la nevastă, că n-au pe nimeni, și nimeni nu stă prin preajmă,
așadar, vărul mă întreabă dacă nu mă duc cu el la târg,
la târgul la care mere lumea și azi, cum să nu, zic,
treabă n-am, chiar să fi avut, tot mai câștigat ești la târg
decât acasă, îți mai clatini ochii cu ce se-arată pe-acolo,
una, alta, o sporovăială, un rămășag, ce mai, zis și
făcut, am mers cu cursa, că de ne porneam cu boii lui,
se găta târgul și nu eram ajunși, am împins aerul peacolo, el și-a cumpărat o coasă, eu, o coadă de secure,
și dăm la întors, cursă ioc la ceasurile alea, ne-am pornit pe jos, a trecut un motor de ăsta domnesc, multe nu
erau pe-atunci, dar n-am făcut cu mâna, nu se cădea
ca doi țărani de la coada vacii să-i stânjenească pe
domni, că numai domnii aveau așa ceva, amu are multă
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lume, bag sama că și ție ți-a luat tată-tău unul, bine-a
făcut, tu fă bine și ai grijă de el, dar mai cu seamă de
tine, că unii le mână de parică n-ar fi nimeni pe drum,
cine să-i ia la rost, omul legii e în cârdășie cu ei, mă rog,
treaba lor, să revenim la oile noastre, veneam spre sat,
am mers o dărabă bună de drum când, ca la un semn,
Cel de Sus atunci a crezut de cuviință că n-ar strica o
ploaie, n-a crezut rău, că arșița mai că punea stăpânire
peste ogoare și fânețe, însă ne strica nouă voia bună
și straiele de sărbătoare, doară nu te duci la târg ca la
coasă, te pui la rând, altfel, te ia lumea în răspăr, ploua
ca cu cofa, ne-a udat până la piele, unde să te-ascunzi,
câte-o răchită, cum știți, mai era pe margine, dar nu
făcea față ropotului, a străbătut tot ce-a întâlnit în cale,
noroc de noi că a venit un camion, șoferul, om cumsecade, oprește în dreptul nostru și ne zice să urcăm sus,
cabina era plină, urcăm în spate, sus, ce să vezi, un
copârșeu în mijloc, acoperit cu capacul, văd că te uiți
lung, de sicriu e vorba, și doi băietani stând într-un colț,
înfricoșați de mama focului, cred că de știau lângă ce
urcă, rămâneau pe jos, motorul odată pornit, ce să mai
facă, aveau de ce fi îngroziți, lângă mort, fie el și astupat, nu ești în apele tale, cum nu eram nici noi, vărul se
uită la mine, eu, la el, ne tragem unul lângă altul ca să
ne dăm în coraj, dintr-odată ploaia a contenit, mai bine
nu contenea, că ce-a urmat ne-a băgat în toate boalele,
numai ce vedem capacul copârșeului că se dă la o
parte, iese mâna mortului afară, și auzim un glas înfundat că întreabă, mai plouă, ce să-i răspunzi, cât ai clipi
din ochi, am sărit peste laterală jos, eu cu vărul, pe o
parte, băietanii, pe ailaltă, luând-o la sănătoasa, care
pe unde a apucat, slavă Domnului că nu ne-am rupt
țurloaiele ori altceva, coasa și coada de secure ni le-a
adus acasă unul trimis de șofer, de treabă om, ca să
aflăm a doua zi că mortul a fost unul ce s-a adăpostit
de ploaie în copârșeu, un zănatic, că numai un zănatic
se dedă la o asemenea drăcovenie, ce zici, că ai mai
auzit povestea și de la alții, păi cum să n-o auzi, că am
spus-o și altora, zici că alții au pățit asta, poate li s-o fi
întâmplat și lor, eu de mine și de spusele mele nu mă
îndoiesc, ridicați paharele, hai, să trăim, fricos n-aș
spune că sunt, însă de morți și de morminte mă cam feresc, odată nu m-am ferit, nu aveam cum, și spaimă mai
mare nici c-am tras vreodată, trebuie să ascultați povestea ca să pricepeți, vă interesează, no, bine, dară
v-o spun, eram neînsurat, umblam la fete, și pe alte
sate, cum v-am spus, meream câte doi, trei, uneori
chiar mai mulți, zăboveam ce zăboveam în casa fetei
și, după miezul nopții, o luam îndărăt, să nu ne prindă
zorile pe coclauri, ne întorceam făcând râsuri și horind,
pe cine să conturbăm, între sate nu stă nimeni, într-una
din nopți, cum eu o pețeam pe viitoarea nevastă, am
mai zăbovit la povești și la dulcegării în târnaț, văd că ți
se aprind ochii, nu-ți meargă mintea la prostii, ne pupam
și noi, cei drept, lung și de multe ori, să ne țină până
când ne-om mai vedea, să știți un lucru, când inima ți-ai
dat-o unei fete, umbli cu capu-n traistă, uiți de tine, cum
am uitat eu de mine în acea noapte, ortacii erau departe, am mărit pasul, am luat-o și la fugă, în zadar, nu
PRO
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i-am mai ajuns din urmă, de unul singur prin pădure,
chit că veneam pe drum, nu eram în apele mele, mă
cam strângea cămașa în spate, cum, la cotul din sus de
sat, e o scurtătură prin țintirim, n-am avut de ales, am
luat-o pe cărare, decât să ocolesc atâta, mai bine pe
scurtătură cu frica-n oase, drept să vă spun, de la o
vreme aveam vedenii, întunecime, cât să-ți bagi degetele-n ochi, nu zăream cărarea, meream pe bâjbâite,
hâdă treabă să treci printre morminte noaptea, mă mai
potoleam cu gândul că măcar nu le văd, când,
dintr-odată, cad într-o groapă, spaimă mai mare nici
că-mi trebuia, o groapă afundă, după cum aveam să-mi
dau seama mai târziu, lată și lungă atâta cât îi trebuie
răposatului să încapă în ea, Doamne sfinte ce
înfricoșare m-a prins când mi-a venit cugetul ăsta, încerc să ies, da de unde, mă întindeam cu mâna și nu
ajungeam la buza gropii, peretele de lut, ca sticla, greu
pătrundea unghia în el, era iarnă, o iarnă uscată și friguroasă, mă tuplic să cat o piatră, să sap niște găuri,
să mă prind de ele și să mă salt sus, cum cotrobăiam
eu cu mânurile pe jos, numai ce aud, cați zadarnic, nu
ai cum ieși, stai molcom, ne va găsi cineva mâinedimineață, l-o fi găsit pe el, eu, cât ai zice pește, eram
nu afară din groapă, ci departe de ea, mort n-a fost, o fi
fost un alt hăbăuc căzut acolo, care, văzând că se
căznește fără folos să iasă, aștepta ajutorul cuiva, ce
spui, că puteam eu să-i întind mâna și să-l ajut să iasă,
e lesne amu să-ți dai cu părerea, tu ai fi putut, te întreb,
păi vezi, spaima îți conturbă mințile, cum, și pe asta ați
auzit-o, no, atunci iată una neștiută fără doar și poate,
v-o povestesc, stați să mai aduc eu o glajă de pe stălajă, crâșmarul ăsta văd că are altă treabă, i-oi spune
c-am luat-o când se va întoarce, apoi, dragii moșului,
când am fost asentați, din sat am plecat doi, eu și
moșu-tău, amândoi însurați, cum, n-ați auzit de asentare, n-aveți nicio vină, azi flăcăii nu se mai înrolează,
vinovați sunt conducătorii țării, că lasă bărbații
neinstruiți pentru luptă, războaiele oricând pot bate la
ușă, dacă nu știi folosi o pușcă, n-ai cum să te păzești
de dușman, te poți ascunde de el, dar de moarte nu, că
dușmanul te cată nu să te mădărească, ci să-ți ia viața,
așa-i la război, care pe care, de va fi război, Doamne
ferește, eu știu să trag cu pușca, dar nu mă mai ia nimeni în două bețe, însă nu-i treaba mea, treaba mea e
să vă țin de vorbă, multe aș avea a vă povesti din armată, de nebunatica de la infirmerie care aduna soldații
betegi pe coridor, îi alinia și cu o vergea de la pușcă îl
lovea pe fiecare în parte acolo unde-l doare pe bărbat
mai rău, de la un timp infirmeria era goală, nu mai vedeai unul beteag, câțiva, care-și cătau boli ca să mai
chiulească de la instrucție, i-au venit de hac, într-o
noapte au prins-o și-au silit-o, pe rând, să se dea învinsă, și s-a lecuit, ori când am sărit gardul tot plutonul
și ne-am dus la cârciuma din vecinătatea cazărmii, nu-i
cazarmă fără cel puțin una prin preajmă, terci ne-am
făcut, de-a fost musai să vină ofițerul de gardă cu camionul după noi, ne-a adus ca pe lobde, unul peste
altul, nu-i vorbă că am plătit cu vârf și îndesat pocinogul
făcut, n-am mai pupat permisia de sărbătorile de iarnă,
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și tare mă chinuia dorul după muiere, ori aia cu somnorici, batăr că mai vâjit ar fi fost numele de ocară somnorilă, că era o matahală de om, un camarad dat în
boala somnului, unde apuca se trântea și trăgea la
aghioase, când dormea puteai să tai lemne pe el că
n-avea treabă, într-o noapte l-am legat de pat și l-am
scos afară, pe locul de adunare a regimentului, a dormit
buștean până-n zori când l-a trezit ofițerul de gardă și
l-a dus la arest, fără pat, i-a dat un prici, cum e acolo,
batăr că n-avea nicio vină, am plătit și atunci scump
boroboața, două săptămâni am făcut instrucția la câmp
cu ranița în spate și cu toate lucrurile de folos pe front
agățate de noi, de-am crezut că nu scăpăm vii, ehe,
câte n-am mai făcut, dar asta le întrece pe toate, no, să
mai luăm un rând, dau tot eu, ședeți blânzi, chimirul
mi-e doldora, când s-a goli, vă las să cinstiți voi, azi rămâne plin, nu i-am spus ăstuia că am crăițari la mine,
că mă șumenesc și mă trage pe sfoară, vin mâine când
sunt limpede la cap și plătesc ca popa, cum, dacă trece
în catastif mai mult decât am băut, tăgășit să rămân,
să-i fie de bine, cumva îi musai să trăiască și el, batăr
mâine nu ne luăm la harță, las să treacă de la mine, și
cum ziceam, multe am a vă înșira din cătănie, mă
opresc la tărășenia în care m-am băgat de nu știam
cum să mai scap cu obrazul curat, era iarnă, noi, cu tot
batalionul nostru și cu artileria regimentului, ne aflam în
aplicație, departe de cazarmă, eram cartiruiți la poala
unui deal, la marginea unui sat ca al nostru, de acolo, o
luam pe coclauri și, vezi Doamne, ne luptam unii cu alții,
cum ar veni, ne jucam de-a războiul, vreo trei săptămâni
am stat în cantonament, ziua, luptă, vorba vine, noaptea, repaus, odată, zic eu către moșu-tău, mă, iarnă îi,
sat aproape avem, feciori și fete or fi, că nu-i sat fără ei,
post nu-i, așa că am putea și noi să merem la bere, mă,
copiii moșului, nu la o băutură, ci la petrecerea tineretului, azi nu se mai ține, tinerii au alte distracții, și dacă
ne prinde, mă întreabă el, măcar să apucăm a trage un
joc, că tare dor mi-e, îmi era dor și de altele, cum să
nu-mi fie, dar nu m-am dus cu gândul până într-acolo,
s-a învoit, așa că, într-o seară, cum, necum am trecut
de santinele și pe-aici ți-e drumul, nu ne-am oprit decât
în sala căminului cultural, am intrat cu îndrăzneală, să
vadă flăcăii că nu avem a ne teme la o adică, nu-i bere
să nu se lase cu câte-o încăierare, de ce-ai jucat cu
mândra mea, ba tu te-ai legat de-a mea, și gata-i sfada,
de la sfadă la bătaie e pas mic, pe lături, neveste și
babe, se uită și sporovăiesc, așa-i peste tot, tinerii joacă
și beau, numai feciorii beau, unii, până își beau mințile,
toți au întors capetele spre noi, câțiva flăcăuani ne-au
luat în roata lor, au auzit de cătane și de aplicația din
împrejurimi, să le povestim cât de greu îi în armată, câte
și mai câte, n-apuc a juca niciun joc că una, căreia îi fugeau ochii în toate părțile, se uită cu înțeles la mine
și-mi face semn cu capul să ies afară, mult nu mi-a trebuit, am găsit un loc la scuteală, în baraca de lemne din
spatele căminului și ne-am făcut de cap, era și faină, și
focoasă, când am gătat, mi-a spus că știe unde suntem
cartiruiți, dacă nu mă supăr și mai vreu, vine ea la mine,
să ne întâlnim la mesteacănul de pe coama dealului în
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noaptea cealaltă, bine, zic, hai acolo, ne-am dus în sală
pe rând, să nu se prindă lumea, că s-a prins ori ba nu
intra la socoteală, de luat în seamă era faptul că m-am
mai ostoit și eu oleacă, ne-am petrecut cu ortacul meu
și cu sătenii care ne-au primit cu bunăvoință și, cam la
trei ceasuri după miezul nopții, ne găseam amândoi în
cort, în noaptea următoare a venit la mesteacăn, ne-am
drăgostit de două ori pe mantaua mea, eram însurat,
dar eram și tânăr, așa ca voi, fierbea sângele în mine,
atâta păcat să am, a venit și în cealaltă noapte, după
dragoste m-a rugat să mai rămânem oleacă, am rămas,
chit că era frig, trupul ei îmi ținea de cald, nu mă iei cu
tine, m-a întrebat, nu pot, am nevastă, i-am retezat scurt
însuflețirea și nădejdea, a sărit ca din pușcă și dusă a
fost, departe nu s-a dus, o să vedeți mai încolo, ascultați
numai, cum n-aș fi luat-o, era faină și avea niște farmece de te băga în draci, dar ce să fac cu două, nu că
nu m-aș fi descurcat, dar nu se face, îmi era dragă muierea ca ochii din cap, mi se topea inima de dragul ei,
s-a stins, sărăcuța de ea, fără să bănuiască nimic, în
zilele următoare s-a strecurat printre noi știrea că o zăludă dă târcoale cantonamentului și că, noapte de
noapte, își face de cap cu o cătană din plutonul nostru,
când am auzit mi-a înghețat inima-n mine, doară nu
m-or da de gol, două nopți am fost, drept îi, însă nu
noapte de noapte, batăr că după cum veți vedea, ea a
dat târcoale noapte de noapte, mă muncea gândul că
nici prin cap nu-i trecea să se lase de mine, a plecat ea
ca din pușcă, însă poate voia să mi-o întoarcă grabnic
cu vârf și îndesat, că nu aveam scăpare am fost sigur
cu o zi înainte de a ne aduna catrafusele și de a părăsi
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cantonamentul, aplicația s-a gătat, după cină, comandantul de pluton ne scoate la instrucție fără armă, alte
plutoane au rămas pe loc, ceva am bănuit noi, ne-a dus
în pas viu până dincolo de deal, unde aștepta zăluda,
când am văzut-o mi s-au înmuiat picioarele, ne-a oprit
și i-a făcut semn să vină la noi, uită-te la ei și spune-mi
care-i, a zis locotenentul, ea ne-a privit lung pe toți și
l-a arătat pe moșu-tău, eu am rămas stană de piatră,
comandantul l-a întrebat, vrei să o iei de soție, el a răspuns răspicat, ba, ea ne-a întors spatele și a luat-o la
goană, noi ne-am întors la corturi, treaba a fost cam în
felul următor, fără ca eu să știu, s-a drăgălit și cu prietenul meu, și la bere, și în nopțile în care s-a întâlnit cu
mine, dar și în altele, mai câștigat a fost el, să vă zic de
ce, el i-a făgăduit că, după liberare, o cată și o ia de nevastă, bolunda, ca să aibă o dovadă, voia o patalama
la mână, cum, necum a dat de locotenent și i-a povestit
totul, locotenentul, tânăr, glumeț și pus pe șotii, a făcut
treaba asta mai mult să vadă cine-i ginerică, ce te uiți
așa aburit la mine, nu ți-a povestit moșu-tău, negreșit
n-a vorbit despre pozna asta cu nimeni, baba lui încă e
în viață, dacă ar știrici, ar fi totuna, doară nu l-a lăsa la
etatea asta, amu nu te supăra că i-am zis babă, o fi ea
moașă-ta, însă tot babă e, mă uit la voi și mai c-aș
crede că ați mai cliposit când și când, nu v-o fi fost pe
plac povestea, bine că mi-o fost mie atunci, mă, dragii
moșului, după cum vă văd de hepleșiți, cred că-i vremea de mers acasă, crâșmare, mâine-s bun de plată,
iară voi, când aveți vreme și chef de-o poveste, dați-mi
de știre.
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Poienița se umplu, deodată, de strigătele și fluierările ciobanilor care orientau turma de mânzări spre
poarta târlei, larg deschisă din vreme de Grigoraș,
strungarul; cum îi auzi, acesta se și înființă în ușa stânei
cu trei bote într-o mână, din care se scurgeau câteva
picături de apă, semn că fuseseră atunci clătite, și cu
o ulcică de apă în cealaltă, îndreptându-se în mare
grabă spre locul unde era strunga.
– Ușurel, mai ușurel, Grigoraș, tată, ce te grăbești
așa, că doar nu văz picior de tătar primprejur.
– Apoi nu viezi că aviem oameni la ospăț, badiță Năftica! Și n-am gatat toate cele pentru masă! se oțărî pe
limba lui strungarul. Ia stați cole oleacă, să vă spalați pi
mâini cu apa aiasta din ulcică! Acuș vă trec și mioarili
la strungă! adăugă el, de, ca un om ce se afla cu multe
trebi pe cap.
– Păi, văz, Grigoriță, cum să nu văz, că doar n-om
avea orbul găinilor! Hai, toarnă-ne mai repede apa aia!
Oaspeții, așezați la masa ce aștepta mămăliga, se
opriră din taifas, urmărind amuzați scena.
– Da’ cine-i Grigoraș – Grigoriță ăsta cu graiul așa
de dulce? întrebă prințul.
– E un fecioraș moldovean, dă prin părțile Iașului,
din Prisăcani, după cum ne-a spus el, veni răspunsul
de la mandatar. Pă vremea foametei, el și sora lui,
Maria parc-a zis c-o cheamă, s-au refugiat pă la noi, în
Muntenia. Da, Maria... Maria Plop o chema. O vreme
au stat împreună, pă la Nucșoara, unde au slujit în gospodăria unui preot. Soru-sa a rămas acolo, iar el a rătăcit ici-colo, pă unde întâlnea mila vreunui creștin. Pă
la Zboghițești, pă la Corbi, a tot ciobănit pă la unu’ și
altu’. L-am găsât într-o duminică la târg, la Domnești.
Era îmbrăcat ca vai de el, sărmanu’. Ne-am dat în
vorbă. M-a întrebat dacă n-am să-i dau ceva „di munșit”.
Păsemne că straiele mele ciobănești de sărbătoare l-a
încorajat să-mi glăsuiască. Ce-o fi zâs în mintea lui,
ăsta-i om cu stare! Mi-a fost milă dă el, după ce mi-a
zâs viața lui, la o bere și câțiva mici. Iar Litră avea neSAECULUM 7-8/2020

voie dă un băiat ascultător lângă el. Nu prea a vrut el
un străin, da’ pân’ la urmă a înțăles să facă o faptă
creștinească, pentru o vară.
– Adică până mâine? se trezi vorbind Doru, dintr-un
impuls venit pe neașteptate, care-l surprinse și pe el.
– Păi... cam așa. Atunci își ia simbria pentru munca
lui, cum ne-am înțăles. E foarte muncitor, nu să dă
’napoi dă la nimica, face tot ce-i spune baciul, fără cârteală.
– Poate să trăiască omu’ fără muncă? interveni în
discuție bătrânelul. Muncim, că d-aia ne-a lăsat Dumnezău pă lume! Numai boierilor nu le crește niciodată
bătături în palme dă muncă și nici nu li s-a plămădit pământu’ în piele. Taic-al meu, iertate fie-i păcatili, p-acolo
pă unde este! îmi zâcea câteodată, în vremea tinereții,
că din frumusețe nu să face porumb și nici din istețime
mămăligă. Nu știu de unde-o știa, dar mare dreptate
avea, se vede treaba!
– Cine-a rostit „mămăligă”? Iacăt-o! se auzi vocea
baciului, care puse pe masă un taier mare, cu o mămăligă așișderea, răscoaptă, din care ieșea un abur ademenitor. Cu multă îndemânare, o tăie apoi cu o sfoară
în... treizecișidouă de felii, după cum le-a numărat un
poznaș, aflat lângă Doru. Acușica aducem și cele dă
trebuință pe lângă ea. Hai să mă ajuți, Cercele!
Și, cât ai zice pește, masa de brad fu încărcată cu
străchini pline cu de toate, cârnați prăjiți, bucăți de carne
de porc smulse din oala cu untură, aburinde, slănină
afumată trasă printr-un baiț de usturoi ce biciuia
simțurile, nu alta, alături de niște bucăți de ceapă albă,
telemea proaspătă de oaie, urdă dulce și urdă frământată, așa cum stă bine unui festin la stână.
– Doamne, ce de bunătățuri! Să tot pui gura la cale
păntru o săptămână! exclamă bătrânelul. Cuvine-se să
rostim o rugăciune înainte de a începe sfânta masă.
– Da’ nu e toată lumea! Ciobanii și GrigorașGrigoriță sunt tot la strungă. Nu-i așteptăm și pe ei? observă prințul.
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– Ni se alătură și ei de îndată ce vor găta mulsul! îl
liniști baciul, un om în toată firea, de vreo cinzeci de ani,
a cărui statură se înălța parcă din cauza șorțului lung
ce-i acoperea trupul viguros de la gât aproape și până
mai jos de genunchi, alburiu, croit din piele de vițel argăsită. Te-ai fi așteptat ca de sub șorț să-ți întâmpine
privirea niște straie ciobănești, cu cioareci din pănură și
cămașă albă, pieptar, chimir, opinci în picioare, și pălărie de fetru, neagră, cu borurile foarte mici, „cuib de
cioară” cum o alintă purtătorii ei, spre a o deosebi de
pălăria „de domn de la oraș”, așa cum erau îmbrăcați
ciobanii de la strungă. Nimic din toate astea. Baciul nostru purta niște pantaloni negri ce se sprijineau pe niște
pantofi de aceeași culoare, iar brațele-i vânjoase aveau
sumese până dincolo de coate mânecile cămășii în carouri colorate. Întreaga-i înfățișare respira râvna omului
căruia îi place ceea ce face.
– Atunci să spunem rugăciunea, se ridică bătrânelul,
pentru că rugăciunea-i viața sufletului nostru. Scris este
la Sfânta Scriptură că orice lucru bun pe care îl începem, să-l începem cu binecuvântarea lu’ Dumnezău!
Bătrânelul se întoarse spre răsărit, își descoperi capul
cu mâna stângă, cu dreapta își închină pieptul cu o
cruce mare, în numele Tatălui și-al Fiului și-al Sfântului
Duh, așteptă să se ridice toată lumea și să-i urmeze
gesturile, după care grăi cu pauze, ca să poată repeta
și ceilalți meseni, cu o voce de cântăreț în strană, ca un
creștin ce nu lipsea vreo duminică de la biserică: Binecuvântează, Doamne, masa aceasta și bucatele de pe
ea... Mânca-vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe
Domnul;... iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile
lor în veacul veacului... Pentru rugăciunile Sfinților
Părinților noștri, Doamne Isuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu... miluiește-ne pe noi. Amin.
– Amin! repetă, în cor, toată suflarea omenească
rânduită în jurul mesei, așezându-se apoi pe scândurile
care țineau loc de scaune.
Profesorul observă că bătrânelul rostise textul rugăciunii exact ca la carte, fără niciun cuvânt luat din vorbirea obișnuită.
Sprintenelul turnă țuică din ploști în niște cești de pământ apărute ca prin farmec pe masă.
– Noroc bun cu sănătate! Și să vă bucurați dă aerul
ăsta curat din vârful dă munte cel mai înalt din țară. Nu
mulți oameni au norocu’ s-ajungă aici, pă acoperișul
lumii! își încheie el cuvântarea, ciocnind ceașca sa cu
toți cei de față. Ș-acu’ haideți să trecem la fapte, că
vorba multă-i sărăcia omului și e păcat dă mămăliga
asta să apuce să să răcească!
O vreme, vorbele lăsară loc gesturilor vioaie prin
care bucatele dispăreau cam repejor din vasele de lut
ars aflate la îndemâna gurilor hulpave care peste zi se
îndeletniciră doar cu darul suptului licorii de prună cum
constatase glumețul, sfințite de Cel de Sus (cum o botezase sprintenelul).
– Halal dă așa bucate... să tot mănânci... până să
crape rânza-n tine! se desluși o voce cu un plescăit de
limbă care întrerupea șirul vorbelor, semn de mare
mulțumire.
Dar n-apucă nimeni să-i răspundă când un nechezat
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urmat imediat de altele tulburară liniștea ospățului. Câinii din strungă hămăiră de câteva ori la început, după
care lătratul lor se înteți, luând note din ce în ce mai
înalte, semn că se apropia o primejdie.
– Huo! So pe el! Bandit! Ursu! Prințu! Lățosu! Codru!
Dac!
Ciobanii din strungă, care terminaseră mulsul,
asmuțeau câinii asupra unei sălbăticiuni probabil,
simțită de cai și de câini deopotrivă.
Stăpânii cailor se ridicară brusc de la masă, grăbindu-se care încotro chemându-și animalele aflate în
mare primejdie:
– Roibu! Furiosu! Țiganu! Murgule! Vagabondu!
Suru! Vulcanu! Favorit!
Chemările alergau în toate părțile răspândind până
în vale neliniștea care puse stăpânire pe întreaga fire.
Cetinele brazilor dinspre Valea Rea întorceau ecourile
strigătelor omenești amplificând starea de panică a mesenilor.
– Un pui de urs! Uite-l colo, în marginea păduricii
dinspre Galbena! veni glasul lămuritor și domolitor totodată, al lui Năftică.
Într-adevăr, o mogâldeață întunecată se deslușea în
lumina din ce în ce mai palidă a înserării, nemișcată,
lângă un pâlc de brazi tineri. Un ursuleț privea curios
agitația iscată în jurul stânei, nefăcând niciun gest care
să arate că ar băga în seamă în vreun fel nici hămăiala
câinilor și nici țipetele oamenilor. Abia când câinii se
apropiau amenințător la îndemnurile ciobanilor, catadicsi să se întoarcă și se afundă, deloc grăbit, în inima
pădurii ce se deschidea spre muntele Galbena.
Între timp, mesenii își asigurară liniștea aducând
prețioasele animale la căruțe și atârnându-le săcoteie
cu cereale la boturi.
Cina fu reluată din momentul în care se întrerupse,
de astă dată adăugându-se la masă și ciobanii, după
ce aduseră botele cu lapte în stână și-l și strecurară prin
sidile, spre mulțumirea baciului.
– Io-te, dom’le, pocitania naibii, ce ne făcu? Ne strecură nițâcă frică în oase! Gata-gata să ne atace căișorii!
își descărcă năduful un alt membru al caravanei, nu tocmai vorbăreț până acum.
– Cine, nea Tomiță, jucăria aia? râse prințul. Numai
o copită să-i fi prins Vulcanu meu în moalele capului și
s-ar fi rostogolit de-a berbeleacul până în lacul din vale.
– Venise și el să-și ia la revedere de la mioare, nu
știu cine i-o fi spus că părăsim mâine stâna! interveni,
pe un ton foarte serios Năftică. Oricum, Grigoraș a
rămas de pază până mâncăm noi, că nu se știe ce are
de gând în noaptea asta!
– El cu ale lui, noi cu ale noastre, conchise prințul,
slobozind un dop de la o damigeană apărută nu se știe
de unde sub privirile dintr-odată luminate ale asistenței.
Păi, unei mese împărătești ca aceasta, cu bucatele
alese din ce are mai bun râmătorul din ogradă, nu i se
cuvine un vinișor roșu de pe la Focșani?
– Vai de suflețelul meu, cum să nu! sări bătrânelul.
Apăi, nu știi vorba? Doar cu țuică și cu vin scapă omul
de venin!
Din damigeană într-o oală de pământ, de aici în
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ceștile din care dispăru rapid țuica, vinul urmă apoi
calea licorii de prună sfințite de Dumnezeu, și veselia
se încuibă în sufletele și în inimile mesenilor, uitând cu
totul pățania cu „jucăria aia”.
– Da’ unde-i starostele locului? izbucniră deodată
mai multe voci. Nea Costică, vino bre lângă noi, unde
te-ai ascuns?
Nea Costică își făcu apariția în tindă înaintând cu
mare grijă să nu cumva să cadă de pe un taier mare
niște cocoloașe fierbinți de mămăligă răscoaptă, din
care ieșeau aburi, semn că atunci fuseră luate de pe
vatră.
– Cum?! Ne-ai făcut și bulzi? Nu se poate, păi
ăștia-s moartea mea! exclamă bătrânelul.
– Apăi, ce gazdă am fi noi dacă nu v-am ospăta și
cu produsele noastre? Ce-o să zâcă lumea că ați fost
la stână și v-ați ospătat cu ce-ați adus în traistă, pentru
că zgârciobu’ ăla de Litră nu v-a omenit cum se cuvine?
răspunse baciul. Luați, domnu’ Gică, rar aveți ocazia
asta! Vă aduc și specialitatea casei mintenaș, cum bine
zice Grigoraș, un urdaș pe care num’ aci, la mama lui,
îl puteți mânca cu cea mai mare plăcere! Ș-apoi om
ciocni o ulcică dă vin, așa cum se cade la ceas dă sărbătoare ca asta!
Și nu după mult timp, ajutat de sprintenel care ținea
și el de toartă, așeză în mijlocul mesei, pe un suport din
lemn special meșterit, un tuci în care privirea distingea
ceva de o culoare gălbuie, deasupra și alburie dedesubt, răspândind niște arome specifice, de ceva răscopt, ca și bulzii.
– Să vă fie pofta mare pentru a gazdei bărbătare, să
ne cheme și la anu’, să luăm sacii cu toptanu’! trase
prințul o urare, izvodită pe loc. Să trăiești nea Costică
mulți ani și să ne mai băciuiești miorițele noastre tot
atâția, că faină brânză mai iese din mâinile tălică! continuă el, ciocnindu-i ulcica cu vin.
– Ia te uită unde era poetașu’! Prințule, tu o să iei și
la anu’ saci cu toptanu’, cum spusăși, pen’că ai cele mai
multe mioare din toată această onorată adunare de oameni vrednici și gospodari cum alții nu-s! remarcă mandatarul. Și tare omenoși, pă dasupra. Na, că mi-adusăi
aminte! Păunaș, tată, dacă ai terminat, rogu-te dă-l
schimbă pă Grigoraș, să vie și el să puie ceva în gură,
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că i-o fi foame!
– Mă bucură cuvintele de laudă aduse, pentru că ele
sunt o răsplată a muncii noastre dă pă munte. Amu’ nu
e ușor să fii plecat cinci luni d’acasă, să-ți lași gospodăria în sama nevestei și a copiilor și să-i vezi când o
da Dumnezeu. Și asta vară după vară! Da’ asta ne e
datina lăsată de moșii noștri, că alta n-avem. Sănătate
să ne dea Domnul! Noroc și voie bună! zise baciul, încercând gustul vinului din ulcica de lut.
– Da’ cum faci urdașu’ ăsta dă iese așa bun? încercă
să se dumirească un mesean care își țuguia buzele și
plescăia limba de plăcere. A făcut și nevastă-mea, da
nu e ca ăsta, în ruptu’ capului. Că i-am și zâs, Florico,
ce-i ăsta, că numa’ urdaș nu să cheamă! Ai mătăluță o
taină, când îl faci! Nu ne-o spui și nouă?
– Apăi, cum să fie? Țuica dă la povarna lu’ Danciu,
e tot aia pă care o face omu’ la casa lui? Nu-i! Așa și
cu urdașu’ ăsta! E un fel dă mămăligă fără apă, însă,
că în țuică nu punem apă ca la crâșma lu’ Grigorescu!
Punem, dară, niște smântână din aceea trasă de
dimineață din laptele odihnit peste noapte, topită la focu’
din vatră, în care îmbăiem o porție zdravănă de urdă
dulce, aruncăm apoi o mână de mălai și, după un timp
dregem amestecul cu niște unt, ca să poată limba dumitale să se desfete la gustul aromelor adunate laolaltă.
Tocmai atunci se apropie de masă și Grigoraș.
– Mi-o zis Păunaș să vin, iacătă-mă-s, bade Cierciel!
– Așa, Grigorașu’ tatii, șăzi colea și ospătează-te și
tu, că destul ai trebăluit pân-acu’! Ai mai văzut sălbăticiunea aia?
– Poi, am tăt iscodit io, că mi s-o împainjenit ochii
de-atâta uitat, dar nu s-o mai ivit din huceagul cela!
Dar... nu fie cu suparare, io ieu masa în stână, că...
– Hai, nu te mai rușina ca o fată mare, că și cei dă
față sunt tot oameni ca tine! Cinstește ici o gură dă vin
să prinzi coraj!
Băiatul primi cu sfială ceașca și nu o duse la gură
înainte să poftească multă sănătate oaspeților în graiul
lui blând și dulce, „moldovinesc”, după care se așeză
în locul oferit de mandatar.
(fragment dintr-un roman în lucru)
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Lucian Badea

DOAMNA ÎN VERDE

Înserarea se lăsa încet peste orașul de la malul mării
toropit de caniculă. Faleza era plină de oameni ieșiți să
se bucure de briza care începuse să sufle. Soarele era
în apus. Din largul îndepărtat o lună mare și roșie se
ridica încet proiectând pe apa liniștită a mării o cărare
mișcătoare de lumină. Și deodată această stare de vis
și armonie fu spartă de vocile cristaline ale micilor
vânzători de ziare.
– Ediție specială… Ediție specială... Cumpărați Noutatea, domnilor, singurul ziar care vă ține la curent cu
ultimele noutăți!...
– Sinucidere în str. Orizontului nr. 4! Luați și citiți
numai Bonjour Litoral! Top-modelul Ruxy s-a sinucis în
vila sa de pe str. Orizontului nr. 4! Top-modelul râvnit de
toate Casele de Modă a fost găsit fără viață în budoarul
vilei sale...
– De ce s-a sinucis? Cumpărați Noutatea! Numai
astfel veți afla...
– Bonjur Litoral, domnule? Poftiți! Cine mai dorește
Bonjour litoral... Cumpărați Bonjur Litoral pentru a afla
părerea celebrului comisar Fonogea în acest caz...
– Vreți să știți în ce stadiu se află cercetările? Puteți
afla numai cumpărând și citind Noutatea... Ia Noutatea,
singurul ziar care vă furnizează informații în legătură cu
cele mai noi evenimente....Cumpărați ediția specială,
Bonjur Litoral... Bomba zilei, celebrul top-model Ruxy
s-a împușcat drept în inimă cu un singur glonț! Vreți să
știți mai multe? Cumpărați Bonjur Litoral!... Bonjur
Litoral!...

1.

În fața vilei de pe strada Orizontului nr.4 erau parcate trei mașini: dubița laborator a criminaliștilor, un
Ford decapotabil, Volkswagenul argintiu al procurorului
Mihnea și bineînțeles lume, așa cum se adună lumea
în astfel de cazuri. Lae parcă mașina peste drum. Cei
adunați în fața porții întoarseră capul. Comisarul Fono182

gea coborî urmat de sergentul Vintilescu. Traversară
strada. Când se apropiară de poartă, oamenii le făcură
loc să treacă. Poarta era deschisă. Comisarul intră și
se îndreptă spre ușa casei străbătând aleea de dale de
granit printre care creșteau flori de piatră. Ușa de la intrare era de asemenea deschisă. Intră și pătrunse
într-un hol mare, circular. Privi roată. Din cele cinci uși
câte numără una era deschisă. Se îndreptă spre ea.
Rezemat de tocul ușii Mihnea. Fuma absent. Guran vru
să iasă. Se opri și se dădu în lături. Comisarul se opri
în prag. Era dormitorul.
– Pariem, ce zici, comisare? aruncă Mihnea odată
cu fumul țigării.
Fonogea se întoarse.
– Pariem? Ce să pariem și de ce?!
– Sinucidere sau crimă? Pare sinucidere, dar eu
cred că nu e.
– Și eu de ce-aș crede?!
– Poți fi vreodată sigur de ceva?
Suflă fumul și continuă:
– Ușa era încuiată și cheia lăsată în broască.
– Care ușă?
– Și fereastra deschisă, completă Guran.
– De la intrare, preciză procurorul.
– Deci ușa de la intrare era încuiată... Și cine a descuiat-o?
– Un agent, eu i-am spus. A intrat pe ușa din spate
care, paradoxal, era descuiată.
– De unde știa că era descuiată, întrebă Fonogea
curios.
– De la Tudose, cel care a anunțat...
Comisarul îi șopti lui Vintilescu:
– Caută-l pe Tudose, vezi să nu plece.
Apoi se adresă din nou lui Mihnea:
– Deci ușa era încuiată... Când încuie cineva ușa?
– Când nu vrea ca cineva să dea buzna.
– Asta mă face să cred că aștepta o vizită și nu voia
să fie surprinsă. Ținuta de oraș și lenjeria intimă le-a
aruncat pe fotoliu.
– Nu? Și se pare că voia să facă baie. Cada e umplută cu apă și ea era dezbrăcată.
Guran interveni:
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Meseria mea e să-mi omor timpul,
Iar a lui să mă omoare pe mine.
Ne înțelegem bine, ca între asasini.
Emil Cioran
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– Mi se pare anapoda ca cineva să se pregătească
să facă baie, umple cada cu apă, se dezbracă pentru a
intra în cadă, dar se răzgândește și se împușcă.
Fonogea aprobă.
– Da...
– Ce crezi?
Comisarul tăcu câteva clipe.
– La ce te gândești?
– Cred că nu avea intenția să se sinucidă și nici nu
s-a sinucis. Cineva vine, cineva care o cunoaște și o
împușcă. Apoi pleacă. Ușa de la intrare a încuiat-o ea
sau asasinul care iese pe ușa din spate. Dar cred mai
degrabă că asasinul.
– Pe care n-o încuie. De ce?
– Deocamdată nu știm, sunt mulți de ce... De ce nu
a încuiat și ușa din spate dacă voia să nu fie surprinsă
când făcea baie?
– Să zicem că aștepta pe cineva, atunci știa că
această persoană nu cunoștea intrarea din spate și nu
se temea că va fi luată prin surprindere.
– Deci respingi ideea sinuciderii?
– Nu o resping, dar e mai bine să așteptăm să se
pronunțe Guran, ce zici?
Comisarul intră în dormitor. Atunci văzu cadavrul.
Zăcea de-a curmezișul patului. Mâna stângă era întinsă
de-a lungul corpului. Cea dreaptă fusese aruncată de
reculul armei mult în dreapta, aproape perpendicular pe
corp. Între mâna dreaptă și trup se afla căzut pistolul.
În partea stângă o mică pată de sânge pătase capotul.
Se întoarse și îl privi pe Guran.
– Ce vrei să-ți spun? îl întrebă acesta. La prima
vedere pare a fi sinucidere. Dar nu cred. Mai mult ca
sigur că s-a tras de la o distanță de cel mult doi metri.
Apoi de ce s-a îmbrăcat cu capotul? Mai mult ca sigur
că ar fi pus țeava pistolului sub sân, nu s-ar fi împușcat
prin halat...
Fonogea își aprinse o țigară. Nu părea a fi în apele
lui. Murmură:
– Dă, Doamne, să fie sinucidere. Dar n-am eu norocul ăsta. Se uita lung la cadavrul fetei. Ar fi vrut s-o întrebe de ce s-a sinucis, dacă s-a sinucis, sau de cine a
fost omorâtă, în cazul în care a fost omorâtă. Biata
fată... Fusese frumoasă, încă mai era, trăsăturile nu
apucaseră să se altereze. A visat la o viață mai bună, a
vrut să ajungă cunoscută, să fie celebră, să fie cineva
în lumea top-modelelor... Și acum?! Ce s-a ales de
toate visurile ei?
Criminaliștii prelevaseră probe și părăseau camera.
Dormitorul se golise. Un brancardier se apropie de comisar:
– Putem lua cadavrul?
– Da.
Brancardierul acoperi cadavrul cu un cearșaf și, ajutat, îl puse pe targă. Asta a fost tot. Sejurul terestru al
acestei ființe a luat sfârșit. Peste existența aceasta s-a
tras cortina. Un cearșaf...
Fonogea îl căută din ochi pe Vintilescu.
– Comisare, te lăsăm sau mergi cu noi...
– Aș vrea eu...
Plecară cu toți. Comisarul Fonogea mai privi o dată
patul. Cuvertura mai păstra încă în cutele ei forma trupului ce abia fusese ridicat. Părăsi camera și se duse
în hol.
– Domnule comisar, dânsul e domnul Tudose.
Fonogea privi spre bărbatul care se afla alături de
sergent. Un tip înalt, atletic, cu ochii negri, pătrunzători.
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Părul scurt și creț acoperea un cap perfect rotund. Urechile păreau lipite de craniu. Gură mare, buze groase,
senzuale și fălci puternice, cu bărbia ieșită mult în afară.
– Bună seara, dumneata ești Traian instalatorul?
– Da, răspunde cel întrebat cu o voce de bas.
Comisarul îl privește în ochi.
– Dumneata ai dat telefon?
– Eu.
– Ați anunțat o sinucidere.
– Și nu e sinucidere?
– Aici eu pun întrebări, i-o tăie Fonogea. Dumneata
doar răspunzi, e clar?
– Da, doamna Ruxandra Plopeanu s-a sinucis.
– De unde știi că s-a sinucis?
– Păi am văzut-o...
– Ce-ai văzut?
– Am văzut-o moartă...
– Ai fost în casă?
– Da.
– Da? Dar ușa din față nu era încuiată?
– Ba da, dar eu am intrat prin spate. Nu se putea
descuia, am încercat, ușa a fost încuiată pe dinăuntru
și cheia a fost lăsată în broască.
– Să te sinucizi, dar să încui ușa... Mi se pare ceva
bizar, nu găsești?
Comisarul Fonogea se retrăsese cu Traian într-o latură a marelui hol circular. În jurul unei măsuțe rotunde
se aflau patru fotolii îmbrăcate în piele verde oliv. Comisarul îi invită să ia loc, apoi se așeză și el. Scoase
pachetul cu țigări și și-l puse la îndemână pe masă. Se
adresă apoi lui Traian:
– Domnule Traian, dumneavoastră ați telefonat la
poliție. Spuneți-mi, vă rog, în detaliu ce s-a întâmplat.
Tudose era un tip căruia nu-i prea plăcea să vorbească. Și tocmai de asta nu scăpase. De cum o văzuse pe Ruxandra moartă știuse că va fi luat la
întrebări, că vor tăbărî pe el și polițiștii și ziariștii... Ar fi
dat orice să poată scăpa, să fie cu totul în altă parte
numai aici nu, să i se pună întrebări al căror răspuns
putea fi interpretat în defavoarea lui, pentru ca în cele
din urmă să fie suspectat de comiterea unei crime de
care n-avea habar de ce și de cine fusese făcută.
– Domnule comisar, ieri mi-a telefonat doamna Ruxandra Plopeanu, că la chiuveta de la bucătărie s-a slăbit un racord și pică apă. Cum am procedat și altădată
în aceste situații, am stabilit o oră când pot veni spre a
face lucrarea, adică de înlocuit racordul. Mi-a spus că
pot veni astăzi între 13,00 și 15,00.
– Victima te cunoștea?
– Da.
– Îi făceai mereu reparații?
– Da, de câte ori era necesar.
– Te anunța de fiecare dată?
– De obicei la două-trei zile trec eu pe aici.
– Trebuie să înțeleg că ai grijă de casă?
– Da, m-a rugat domnul Vintilă.
– Care domn Vintilă?
Tudose se uită mirat la Fonogea ca și cum nu i-ar fi
venit să creadă că nu auzise de Vintilă.
– Vintilă Nicolau, cel cu șantierul de veliere, reparații
și construcții...
– Da. Și când ai ajuns?
– Cred că era două, două și ceva...
– Te-ai uitat special la ceas?
– Nu, dar am vrut să intru şi ușa era încuiată.
– Dar poarta?
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– Poarta era descuiată. Chiar m-am mirat, de obicei
poarta e încuiată și ușa nu, dar aici era invers. Atunci
m-am gândit că poate nu-i acasă și am sunat-o. Pe telefon am văzut că era ora două și un sfert.
– Adică ora paisprezece și un sfert, îl corectă Fonogea.
– Exact aşa...
– Şi?
– Nu mi-a răspuns. Și atunci am intrat pe uşa din
spate.
– Nu vi s-a părut ciudat că uşa aceasta era deschisă,
adică neîncuiată, pe când cea din faţă, nu?
– Acum, dacă stau să mă gândesc, da, dar atunci
eram mai degrabă nerăbdător să văd dacă-i acasă.
– Dar v-aţi gândit totuşi că s-ar fi putut întâmpla ceva
neprevăzut?
– Nu, m-am gândit că poate a avut vreo problemă și
a plecat.
– Și ce-ați făcut?
– Am trecut la treabă și am înlocuit racordul.
– Și apoi?
– Am dat iar un telefon ca să-i spun c-am fost și am
înlocuit racordul. Atunci am auzit sunând telefonul
doamnei Ruxandra, am mers după sunet și am ajuns
în dormitor. Asta e.
– Dar prima dată când ați sunat-o, nu ați auzit telefonul?
– Nu, pentru că eram afară și ușa era, cum am spus,
închisă.
– Şi la dormitor?
– Uşa era întredeschisă. Nu-mi pot explica nici acum
teama pe care am simţit-o.
– La ce v-aţi gândit?
– La nimic precis, nu pot spune nici vag că m-aş fi
gândit la ceva, era, pur şi simplu, un sentiment ciudat
de frică... Şi, când în sfârşit am intrat, am văzut-o...
– Și care a fost prima reacție a dumitale?
– Ca o străfulgerare cred că m-am gândit la hoți...
– A existat vreun precedent?
– Nu...
– Dar?
– Casele astea noi, borfașii știu ale cui sunt și se
gândesc că-n ele se află depozite de bani, bijuterii sau
mai știu eu ce... Și dacă nu găsesc nimic, iar tu ești în
casă, îți dau una-n cap de răzbunare.
– Dar chiar așa, crezi că un hoț ar fi împușcat-o?
– Nu, dar atunci nu m-am gândit la așa ceva.
– De când o cunoașteți?
– Să spun cam de un an și jumătate.
– Primea vizite?
– Nu.
– De unde știi?
– Spunea odată că nu-i place nici să facă și nici să
primească vizite.
– Cu acest domn Vintilă în ce relații era?
– Nu știu...
– Erau rude?
– Poate, nu știu...
– Dar l-ai văzut vreodată venind pe aici?
– De văzut, nu l-am văzut, dar putea veni în lipsa
mea, eu nu stăteam mereu aici...
– Credeţi că avea duşmani?
– Poate erau persoane care o invidiau, dar duşmani
care să-i dorească moartea...
– Şi invidii pentru ce?
– Din câte am auzit era un model de succes. Și în
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meseria asta invidiile... ce să mai spun. Era tânără, frumoasă, avea mașină...
– Da, și ce crezi?
– Poate vreun tip îndrăgostit de ea și respins... Dumneavoastră ce credeți?
– Uşa era încuiată. Cine credeţi c-a încuiat-o şi de
ce?
Aici glasul lui Traian deveni mai ferm.
– Domnule comisar, dacă s-a sinucis nu văd de ce
ar fi încuiat uşa. Vedeți, abia acum fac legătura și mă
gândesc că nu s-a sinucis, ci, mai mult ca sigur, că e
crimă. Şi apoi mă îndoiesc că ar fi lăsat cheile în
broască.
Comisarul ridică sprâncenele mirat.
– De ce? În mod normal când încui ușa lași cheia în
broască.
Traian răspunse puţin încurcat:
– Ca să nu se forţeze uşa.
– Ca să nu se forțeze ușa? Fă-mă să înțeleg.
Şi atunci Traian îi dădu cea mai bizară şi neaşteptată
explicaţie:
– În cazul în care ar fi murit pe neaşteptate, dacă
cheia s-ar fi aflat în broască, nu s-ar fi putut intra decât
forţând uşa. Și nu voia s-o strice.
– V-a spus ea așa ceva?
– Da. Se temea de moarte.
– Suferea de ceva?
– Nu. Din câte ştiu eu, nu...
– Atunci? A amenințat-o cineva cu moartea?
Traian ridică din umeri şi întrebarea rămase fără răspuns.
– Așa mi-a spus fără să-mi dea vreo explicație.
– Aveţi maşină?
– Nu.
– Înseamnă că aţi venit pe jos. Sau cu un taxi?
– Nu, am venit pe jos.
– Pe care parte a străzii aţi venit?
– Pe partea opusă intrării.
– În cazul acesta puteaţi vedea dacă cineva a intrat
sau a ieşit?
– Da. Când am dat colţul de pe Viaductului ca să
intru pe Orizontului am văzut o doamnă ieşind de la
adresa aceasta.
– Eşti sigur?
– Cum să nu.
– Cum era îmbrăcată?
– Într-o rochie verde, lungă, avea o pălărie albă şi o
poşetă tot albă pe umăr.
– I-ai văzut faţa?
– Nu. Cum a ieşit pe poartă a luat-o la stânga.
– Ţi s-a părut o persoană deosebită?
Traian răspunse încurcat:
– Da...
– În ce sens?
– Așa, ca ținută, părea mai deosebită... Poate făcea
parte din lumea asta, a top-modelelor...
– N-ai fost tentat s-o urmăreşti?
– De ce s-o urmăresc?
– Așa, ca bărbat...
– Nu... Dar pot spune că m-am uitat după ea, mi-a
plăcut, nu știu de ce, poate unde era cochetă... am
văzut-o traversând repede şi urcându-se într-un taxi ce
staţiona la intersecţia cu Cracovia.
– Crezi c-o aştepta?
– Nu ştiu.
– Când ai văzut că nu-i acasă nu te-ai gândit că s-ar
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putea să fi fost ea?
– Nu, persoana pe care am văzut-o era mai înaltă și
mai...
– Mai cum?
– Mai împlinită...
– Dar ia spune-mi, când ai văzut-o ieșind, ce te-ai
gândit?
– C-a fost în vizită la domnișoara Ruxandra.
– Dar când ai văzut ușa încuiată ce ți-ai spus?
– M-am gândit că a venit, a văzut ușa încuiată și a
plecat.
– Are sonerie?
– Are?
– Ar fi putut suna și a văzut că nu-i răspunde nimeni
și a plecat, nu?
– Da, se poate.
– Mai erau şi alte taximetre?
– Nu.
– Dumneavoastră unde locuiţi?
– Pe Biruinţei, un sfert de oră de aici.
– Atunci trebuie să ştiţi dacă aici e o staţie de taximetre.
– Nu, nu este.
Comisarul Fonogea îşi alese o ţigară din pachet şi
începu să se joace cu ea între degete. Spuse:
– Vă aştept mâine dimineață la Secţie ca să daţi o
declaraţie. Acum...
Traian se ridică...
– Pot pleca?
– Da.
…Ieşi în curte şi se aşeză pe o bancă. Îşi aprinse o
ţigară şi fuma în tăcere. Încerca să se liniștească, dar
nu reușea. Mai mult ca sigur că era suspectul principal.
Cum și cui voia el să demonstreze că nu e vinovat? Nu
avea niciun alibi... Cine era doamna în rochie verde? O
mai văzuse cineva ieșind? Se urcase în taxi, da, dar o
cunoștea taximetristul? Și apoi chiar dacă da de urma
necunoscutei în verde, ea putea spune c-a fost și c-a
discutat cu Ruxandra și că la plecare era în viață... Eu
m-am dus după plecarea ei, o puteam împușca și apoi
anunț sinuciderea... Cum pot demonstra că n-am ucis-o
eu?! De ce n-oi fi plecat când am găsit-o în dormitor
moartă? Strada, la ora aia, era pustie, dar l-ar fi putut
vedea doamna Clara de la bistro... Dar pe pistol nu sunt
amprentele mele în niciun caz, da, dar le-ai șters, le-ai
șters... ca să pară sinucidere... Dar ce motiv aș fi avut?!
Motiv?! Convinge-i pe polițiști, pe comisarul Fonogea,
că n-ai fi avut motiv s-o omori... Aruncă chiștocul țigării
jos și-l strivi cu piciorul. Apoi se ridică greoi de pe bancă
și porni cu pași înceți și șovăitori spre casă. Sunt pierdut, nu mai am nicio scăpare... Și convingerea aceasta,
care i se înșurubase adânc în cap, îl urmări cu fiecare
pas, în ritm cadențat: Sunt pierdut, nu mai am nicio scăpare... Sunt pierdut, nu mai am nicio scăpare... Sunt
pierdut, nu mai am nicio scăpare...!
În timp ce Traian se îndrepta spre poartă, cu pași
șovăielnici, comisarul Fonogea se îndreptă spre fereastra dormitorului care era deschisă. Se aplecă şi privi.
Fereastra se afla cam la doi metri deasupra solului.
Dădea într-o curte interioară plină de arbuşti şi copaci
printre care bălăriile crescuseră în voie. Era o curte
neîngrijită. Din cauza vegetaţiei abundente comisarul
Fonogea nu-şi putea da seama de mărimea curţii. Nu
se vedea gardul care o împrejmuia. Părăsi dormitorul şi
ieşi în holul mare, circular. Se uită cu atenţie şi descoperi între scara în spirală şi fereastră o uşă. Se duse
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şi o deschise. Ieșirea da în curte. Comisarul păși peste
prag, o luă la dreapta şi ajunse la uşa de intrare. Şi de
la uşa de intrare până la poartă ducea o alee acoperită
cu dale de granit. Comisarul urmă aleea, ajunse în
poartă şi se opri. Peste drum se afla bistroul CIN-CIN.
Traian venise din dreapta, iar femeia o luase la stânga.
Nu avea cum să-i vadă faţa, mai ales că avea şi o
pălărie. Întoarse capul spre stânga şi atunci văzu la
intersecţie oprit un taxi.
– Sergent, te duci la bistrou, vezi ce scoți de acolo,
poate au văzut intrând sau ieșind pe cineva de aici.
Apoi porni cu pas hotărât spre taxiul staționat în
colțul străzii. Taximetristul răsfoia plictisit o revistă cu integrame. Când auzi paşi ridică privirea. Fonogea deschise portiera şi se urcă.
– Comisarul Fonogea, se prezentă, secţia
criminalistică.
Omul de la volan aşeză revista alături.
– Eşti de mult aici?
– Cred că de vreo oră.
– Mai înainte unde ai fost?
– Am dus o persoană pe strada Frasinului, nr. 15.
– O persoană care s-a urcat de aici?
– Da.
– O doamnă îmbrăcată cu o rochie verde, cu o pălărie albă şi o poşetă tot albă?
– Da.
– Condu-mă, te rog, la adresa la care ai dus-o pe
doamna în verde.

(Fragment din romanul cu același titlu
în curs de apariție)
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mașini, acum în parte risipită de prădăciunile inerente
ale războiului, îi induse o stare de contemplare, de visare. Pusese multă pasiune în „construirea” acestei
colecții și se întristase mult aflând de „știrbirea” ei…
Plânse pentru cele câteva podoabe sustrase… Dar se
liniștise atunci când îngerul i-a sugerat că poate în acest
fel cineva se va bucura de opera sa… „În acest fel ai
împlinit o bucurie pentru cineva care tânjea după acea
bijuterie. E o altă formă de a dărui!” Și Omar se liniștise.
Înțelese că oricum ai face, acumularea de avere presupune și lupta pentru menținerea ei. Or, tocmai această
„menținere” este o formă de egoism specifică lumii materiale. Spiritul are alte criterii de existență, de dezvoltare. Dăruirea este o cale, din cele multiple, prin care
sufletul poate accede spre trepte universale… Făcuse
asemenea gesturi în mod repetat oferind cadouri către
săraci, dar acestea au devenit rutină. Se pare că acum
era nevoie de o ofrandă mai mare, semnificativă din
punct de vedere emoțional, pentru a percepe cu adevărat puterea de a dărui.
Renunțase la acumularea de bani pentru a-și satisface plăcerea de a „construi” artă, de a readuce la viață
mașini vechi, uitate de timp, mâncate de rugină. Devenise pentru el un mod de a trăi în care se simțea împlinit. Transformase o avere, adică imaginea unei grămezi
de bani, fără a oferi distincție, în ceva cu totul special,
unic. Fiecare mașină era unicat, un obiect de artă ce se
identifica printr-o personalitate imprimată de dragostea
investită în ea. Erau pentru el precum copiii zămisliți din
același sânge cu el, dar risipirea lor prin patimile războiului îi aducea mereu aceeași undă de regret. Se
atașase mult prea mult pentru a nu le resimți adânc
pierderea. „Copiii sunt parte din trupul părinților, dar
sunt suflete independente. Ei au propria traiectorie în
Viață către Marele Final”, îi aminti îngerul. „Se pare că
același lucru se întâmplă cu toate obiectele pe care le
zămislim”, spuse Omar. Atunci exercițiul detașării este
cel mai benefic pentru sufletul părintelui…
Omar se împăcase cu ideea pierderii a ceva drag.
PRO

Un stol de porumbei își făcu curajul să se aventureze spre cer. „Un semn bun”, își zise Abu Omar,
luându-și sacoul vernil de pe bancheta din spate a
mașinii. Revenise în Shaar, această suburbie a orașului
Alep, frumoasa citadelă de altă dată… acum ruine…
De când a început războiul aici, în Siria, totul devine
ruină… Totul devine nisip, cum din nisip s-a născut…
„Ciudată întoarcere la origini” gândi Abu Omar respirând
aerul cu iz de pucioasă al urbei. Doar porumbeii îi dădură siguranța unei liniști temporare. Aveau aceste păsări un instinct al lor, al conservării de sine, ce le
permitea să miroasă pacea. Și atunci se aventurau spre
văzduh pentru a se hrăni din liniștea cerului… „Din ce
altceva să se hrănească, dacă nu din dumnezeiasca
liniște?” spuse Omar mai mult pentru sine, într-un închipuit dialog cu îngerul său. Nu-i răspunse nimeni și nici
nu aștepta vreun răspuns știind că vorbele sale sunt
doar pentru înger. Și nici îngerul încă nu-i confirmase
supoziția, fiind înțeleasă de el mai degrabă ca o taciturnă acceptare al raționamentului său.
Pierduse bună parte din colecția sa de mașini –
mașini de epocă – artă pe patru roți, cum îi plăcea lui
să-și alinte bijuteriile vintage, multe la număr, pentru
care investise mult suflet – și bani – dar aceștia nu
aveau atâta preț cât dragostea investită în rafinamentul
unor lucrări de artă. „Banii sunt toți la fel”, mormăi Abu,
căutându-și pipa în buzunarul sacoului – avea plăcerea
de a savura din când în când un tabac bun din pipa sa,
atunci când se transpunea într-o visare aproape hipnotică admirându-şi arta – iar gândul la colecția sa de
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Războiul îl învățase exercițiul pierderii și al suferinței
datorate pierderii. La început i-a fost greu. S-a răzvrătit
până într-atât, încât aproape că a fost în stare să conteste Divinitatea. Nu mai credea în cele sfinte pentru că
nu putea să înțeleagă de ce un Dumnezeu poate permite asemenea atrocități, dar tot Dumnezeu l-a ferit de
Marele Drum spre Dincolo. Probabil pentru că încă misiunea lui pe Pământ nu s-a împlinit… A înțeles, în
nopțile de rugăciune, că tocmai Calea spre Marele Adevăr este presărată cu ispite, cu încercări de rezistență
asupra Credinței. Și, încet, i-a revenit credința... A
înțeles că tocmai Credința este un Adevăr pe care religiile îl explică în mod diferit, în termenii Tradiției unui
popor și de aceea nu se pot înțelege pentru că limbile
le sunt diferite… A înțeles că tocmai Credința este
simțământ curat, neviciat, iar religia este doar o cale
spre accedere, de cultivare a sufletului… Iar el, iubitor
de artă, își cultiva sufletul într-un mod nereligios, dar cu
suflet neviciat și că prin iubirea investită în artă, își cultiva sufletul… avea propria religie. De fapt, este o mare
diferență între religie și instituțiile religioase!... Simți privirea contemplativă a îngerului și înțelese că ajunsese
la revelația unui adevăr…
Urcă treptele spre apartamentul său. Părăsise locul,
refugiindu-se de bombardamente. Trecuse marele val,
iar acum se întoarse să-și revadă căminul. Era nerăbdător. Știa că războiul lăsase răni adânci și-i mulțumise
Domnului că mai găsise blocul încă în picioare. Spera
că și apartamentul său supraviețuise. Da, îl considera
tot o ființă vie precum toate cele ce-l înconjurau. Apartamentul său avea suflet, pentru că era o parte din sufletul lui acolo. Îl protejase de multe intemperii… pe timp
de pace, chiar și la început de război… Îl părăsise pentru că nu a putut să-l ia cu el. Dacă ar fi putut, ar fi
făcut-o, dar acum se întorcea să-l regăsească, precum
un prieten din copilărie… sau un părinte!?...
Molozul de pe scări îl preveni că lucrurile nu mai sunt
așa cum au fost. „Nici n-aveau cum altfel”, gândi pentru
sine Omar, trecând prin filtrul memoriei anii trecuți prin
încercările războiului. Văzuse multe orori, dar și miracole. Înțelese, în acest timp, că sufletul este condus de
Forța Iubirii, și pentru că suntem iubiți, trebuie să iubim,
iar actele de solidaritate au fost dovezi incontestabile…
Prezența morții a fost motivul pentru care am început
să apreciem viața și să luptăm, fără a cădea în capcana
Puterii, să realizăm că viața este doar un sector de timp,
pentru a conștientiza Eternitatea în care trăiește sufletul
și că legile naturii ne amorțesc percepția că trăim miracole în fiecare clipă. Miracolul este inexplicabil după legile firescului, dar ele se întâmplă, iar războiul le-a tot
arătat… „Abia când vom ști cu toții să vorbim glasul îngerilor, vom observa că miracolele sunt firești” spuse
pentru sine Abu Omar, pătrunzând în apartament pe
lângă ușa răstită.
Firescul era și în apartamentul său. Molozul era
parte integrantă din decor, geamuri sparte, uși sprijinite
doar într-o balama, draperii căzute, scaune rupte, mobilă rănită… Acesta era firescul războiului… sau o parte
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din firesc. Alte apartamente suferiseră mult mai mult, cu
pereți șubreziți sau absenți… Or, apartamentul lui Omar
era fericit, fără sechele de asemenea anvergură. Mai
erau lucruri la locul lor, deși suflul unor explozii dislocase mult din decorul firescului din timp de pace…
Biblioteca îi rămăsese intactă. Cărțile așteptau
cuminți mâna cititorului. Erau liniștite pentru că numai
un erudit le poate atinge, iar în timp de război, așa ceva
este o raritate. Mai exista posibilitatea ca unor hoți de
conjunctură să le vină ideea de a le răscoli căutând comori ascunse printre filele lor, dar asemenea practică
dispăruse de mult, iar hoții nu-și mai pierdeau timpul cu
asemenea căutări. Chiar și așa, valoarea găsită ar fi
fost mult mai mică în raport cu alte obiecte găsibile la
discreție prin astfel de zone, răvășite de război. „Comorile” din filele cărților erau de cu totul altă natură – hrană
spirituală –, dar prădătorii nu căutau așa ceva. Materialismul era rațiunea de a fi a acestora, iar războiul, în
sine, e tot o manifestare a lumii materiale. Cine să
inițieze un război din rațiuni spirituale? Nici Jihadul,
numit război sfânt, nu-și are rațiune!... Ce nevoie are un
Dumnezeu Atotputernic de război când însăși omenirea
este făcută de El? Ce nevoie are Dumnezeu de apărarea oamenilor, când El însuși I-a creat pe oameni?
Acesta nu-i un război din rațiuni spirituale, ci doar din
rațiuni materiale, pornit de „stăpânii” religiilor
instituționalizate. Dumnezeu este numai iubire și nu ar
fi permis așa ceva, deși multe atrocități s-au făcut în numele lui. În Europa medievală a fost Inchiziția, acum a
intrat și în Islam această cutumă… Vor mai fi și alte religii viciate de asemenea inepții? „Dacă stăpânii lor vor
căută spre material, cu siguranța că va curge și sânge”,
șopti îngerul.
Pe un colț de raft, discurile de vinil își conservau muzica ferindu-se de praf. Se așternuse peste coperte,
fără milă, dar Omar avusese grijă să ascundă bine fiecare disc în caseta sa, să-i întoarcă deschizătura spre
perete știind că, oricum, necruțătorul praf ar fi fost mult
mai puțin nociv în comparație cu o bucată de zid desprinsă de suflul unei explozii, dar sperase atunci că spiritul casei le va oferi protecție. Azi le găsi intacte și un
sentiment de bucurie i se instală în inimă. Un prim sentiment după atâta tristețe... și resemnare… Căută din
priviri aparatul – un pick-up vechi, achiziționat dintr-un
anticariat mult mai demult, ce funcționa prin acționare
manuală, cu arc – și-l găsi cuminte la locul lui. Îl cercetă
atent. Nu părea să fi suferit deteriorări. Îl așeză pe noptieră, lângă geam, ștergând cu mâna molozul așezat
acolo de suflul unei explozii. Îi încordă arcul… Preferase
acest pick-up tocmai pentru că era o vechitură frumoasă și nu necesita curent electric. Reprezenta pentru
el tot o bijuterie venită din timpuri apuse, asemenea
mașinilor sale de colecție, iar azi își demonstră pe deplin utilitatea tocmai pentru că prizele de curent electric
erau seci… Alesese un disc cu muzica lui Mohamed Dia
al-Din, îl iubea nespus… Dar Omar avea mici tabieturi
la care nu putea renunța. Așa cum pentru unii băutul
cafelei este un tabiet important ce poate marca
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frumusețea unui început de zi, așa era muzica lui Mohamed Dia al-Din pentru Abu Omar. Doar că ea trebuia
condimentată cu un tutun bun. Își încărcă pipa cu nelipsitul tutun, purtat mereu în buzunarul sacoului, și apoi
și-o aprinse, așezându-se pe pat, fără a mai ține cont
de molozul spulberat peste saltea. Cu un gest scurt feri
pătura ce ascundea așternutul curat, neatins, ca și cum
ar fi pătruns într-un colț din intimitatea liniștii căminului.
Inspiră cu sete din pipă dând frâu liber pick-up-ului să-și
prezinte ofranda muzicală. Știa melodiile pe de rost, dar
de fiecare dată le asculta cu aceeași plăcere, ca prima
dată. Era în muzica aceasta ceva ce trecea dincolo de
timp… Și pentru el Timpul se oprea în loc. Secunda devenea eternitate sau însăși Eternitatea se instala în spaţiul dominat de acordurile muzicale. Gustul de tutun era
un condiment necesar și-l savura odată cu fiecare
acord… „Însuși Universul e muzică”, gândi pentru sine
Abu Omar, iar îngerul îl privi cu subînțeles…
Muzica trecea dincolo de ferestrele devastate.
Spațiul încremenise și el. Nici porumbeii nu mai zburau.
Frica dispăruse și parcă războiul era mult prea departe.

Nimic nu mai tulbura. De fapt războiul a devenit doar un
exercițiu al fricii, al cultivării ei, ori Omar descoperise un
exercițiu al bucuriei. Acum trăia o fericire intensă în care
frica dispăruse complet. Simțea iubirea divină reînviind
și lumina căutând să pătrundă din nou în inimi. Acum
știa că vidul este partea consistentă a Universului, forța
primordială care ține laolaltă astrele, mult mai puternică
decât orice forță închipuită de om. Înțelese că această
forță e cântec, e sunet dincolo de sensibilitatea auditivă
a oricărei specii vii, pentru că altfel speciile nu s-ar
putea auzi. A înțeles că tocmai aceste limitări spectrale
sunt pentru a oferi distincție, frecvențe specifice oferite
de Creator pentru a exista comunicare, peste vibrația
universală, pentru a putea cânta în limbajul propriu… A
înțeles că viața însăși este un spectru limitat din întreaga Eternitate. Acum știa că muzica este calea prin
care intrăm în rezonanță cu Universul.
Coexistând într-o lume materialistă, în apartamentul
său din Shaar, contemplând muzica dincolo de planul
prezentului, Abu Omar dansa cu îngerii. Le înțelesese
limbajul…

GĂINĂRII
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zboară precum cuvântul…
Cum Ignatul a redus numărul de porci, nici pesta
porcină nu-și mai are rostul când cămările țăranilor sunt
pline de cârnați și caltaboși. Fie pestă, fie gripă porcină
– o cauză pierdută după Ignat!… Perspectiva apropierii
sărbătorilor pascale, iar producția de ouă colorabile (în
roșu) este o zonă de profit, ce-ar fi dacă s-ar stârni un
val doi al epidemiei printre zburătoare?”
Găinarul își aprinse o țigară și inspiră fumul meditând:
„O găinărie este cea mai jenantă parte a meseriei
de hoț. Dar ea există și își are partizanii ei. Unii sunt
prea flămânzi pentru a se putea abține de la furtișag,
ori sunt incapabili de realizări mai mari. Este evident că
profilul psihologic al unui găinar se învârte în jurul
noțiunii de «impotență intelectuală» și dacă privesc la
cei ce le gândesc, generarea de epidemii se pare că
este maximul lor de potență intelectuală.
Iar cum găinarii au întotdeauna aspirații către podiumul hoției, o «pandemie» este soluția deja verificată de
succes. Mai rămâne de găsit «victimele» care să devină
câmpul de bătaie.”
„Ei bine”, vociferă găinarul scărpinându-și iarăși
ceafa, „în orice caz, e nevoie de dobitoace pentru sacrificiu… (ori de dobitoci!?...) Și de halate albe care să
le și sacrifice.”
Fumă satisfăcut găsind soluția în profilul unui nou
virus.
PRO

Găinarul își ridică căciula pe-o ureche și-și scărpină
ceafa:
„Cum dracu’ de le apucă pe găinile astea să dea în
gripă tocmai când guvernarea devine fumurie? Nu, nu,
nu! E fumurie chiar dacă se dă de altă culoare! Pe interior e fumurie, să fim înțeleși!
Nu știu cum se face, dar, de fiecare dată, găinile se
îmbolnăvesc! Și nu de orice boală, ci de ditamai gripa.
Săracele, de-ar ști ce li se pregătește, ar ieși în stradă,
dar ele nu au susținători. Multinaționalele le detestă! Iar
amărâții de proprietari autohtoni nu-și permit să le
susțină că vor fi căsăpiți cu tot cu ele. Până la urmă,
ajung și ei să le sacrifice. Măcar rămân cu ceva! Oricum
o dai, tot pier! Așa că din punct de vedere uman(itar) e
de preferat să fie căsăpite direct de proprietar decât de
vânătorii calificați de găini. Când spun asta, mă refer la
oamenii în halate albe ce le căutau pe bietele aviare
prin curțile oamenilor ca să le rupă gâtul lăsând babele
plângând în bătătură. Știu că zâmbiți ironic dar vânătorii
calificați de găini erau numiți odată «găinari», dar ăștia
erau, de fapt, hoții necalificați. În breasla hoților – căci
există și o breaslă a hoților – «găinarii» erau cei mai
proști hoți. Erau cei de care și hoților le era jenă să-i numească «hoți». Hoțul avea un statut! Avea preocupări
selecte. Prada sa era/este de valoare. Iar un hoț adevărat dă «tunuri». Însăși noțiunea de tun are încărcătura
sa. Adică are greutate. Este evident că un «tun» nu-i
nici pe departe o «găinărie». Tunul este greu, găina…
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Nicolae Havriliuc

URME PE NISIPURI CĂLĂTOARE
Scene de viață într-un act

Personajele: INSUL, STRĂINUL, FEMEIA, BĂRBATUL*
Un Ins traversează scena de mai multe ori şi de fiecare dată întâlneşte pereţii ei care par să-i stăvilească
mersul. Intrând în derută, pentru că nu-şi poate continua
direcţia de mers, Insul face un gest de reverenţă spre
a-şi scuza prezenţa din greşeală, apoi se destăinuie.

1

INSUL: Dragi privitori! În situaţia de faţă am datoria
să fac unele precizări. Mă aflu aici din întâmplare şi nu
regret faptul. Deci, lesne de observat, sunt aici. Exist
fără dubii. Şi pentru că aici sunt, voi spune câteva cuvinte. De fiecare dată când reveneam din camera alăturată, unde lăsam imaginaţia în libertatea ei, sau de
dincolo de camera alăturată, din grădină, parc sau pădure, unde mă plimbam şi mă odihneam, îmi propuneam să notez date noi despre ambient şi să descopăr
spaţii de viaţă utile mie şi celorlalţi. Păi, nu! Zic bine?
Sunt autor şi mă interesează în ce perimetre îmi voi
plasa personajele ca să se simtă în largul lor şi să acţioneze. (Începe să se prefigureze un fundal.)
M-am nimerit într-o piaţă a urbei X, la o intersecţie
de drumuri ce duc în Parcul Central. După cum se vede,
un Străin, aflat de câteva ore în urbe, iese din parc şi
opreşte cuplul de trecători, un Bărbat şi o Femeie la
braţ, îndreptându-se către parc. (Se grăbeşte să dispară.) A! Era să uit. Dar n-am uitat. Am selectat din jurInsul, entitate umană cu însemnul unitarului;
Străinul, un exemplar uman aparte care ştie că n-are nimic
în comun cu nimeni;
Femeia şi Bărbatul marchează omul în unitatea sa contrarie: când se manifestă separat, vor întreţine opoziţiile; când
se antrenează în cuplu, vor face opoziţiile să coincidă.
PRO

*)
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nalul unui distrat câteva fraze pe care nu le auzi oricând. „Crăticioara cu mâncare, între timp răcită, se va
pune la frigider, iar foaia, desemnând ziua ce se termină, se va rupe din calendar şi la coş se aruncă.” Ce
repede ne ştergem urmele! E o plăcere să fim trecători!
Nu-i aşa? (Iese.)

2

STRĂINUL: Scuzaţi, vă rog, adresarea mea care
poate să vă surprindă!
FEMEIA: Să ne surprindă? Aş! Suntem obişnuiţi cu
lumea. Aşa că ne aşteptăm la orice. (Către Bărbat): Uite
la dumnealui! Cum ne ia! Spune-i tu ceva şi fă-l să tacă.
BĂRBATUL: Domnule, consoarta mea este indispusă în acest moment! Spuneţi-mi mie ce vreţi să aflaţi!
STRĂINUL: Scuzaţi, Doamnă, pentru deranj! (Către
Bărbat): Caut un personaj transfigurat!
BĂRBATUL (tresare) Aici în zonă?
STRĂINUL: Da, da! Aici! Spre acest loc am fost călăuzit.
BĂRBATUL (către Femeie): Auzi ce doreşte Domnul?
FEMEIA: Aud, aud! Simţurile încă nu mă lasă. Din
câte ştiu aici, în această zonă, toţi sunt personaje. Şi ce
personaje!
BĂRBATUL: Personaje? Şi mie nu mi-ai spus până
acum!
FEMEIA: Te rog nu mă întrerupe! Da? (Îl priveşte
prelung.) Cine l-a îndrumat pe Domnul spre acest loc,
ştie ceva.
BĂRBATUL (iritat): Da’ uite că eu nu ştiam! A trebuit
să ne apară în cale Domnul şi să auzim de asemenea
minuni.
FEMEIA: Nu-s minuni! Nu! Sunt firescuri.
BĂRBATUL: Mă rog! Fie şi firescuri, după cum o
spui. De unde le-ai mai scos şi pe astea? Din auzite!
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Da? Că tu, ceea ce auzi, pui la păstrare şi nimeni nu se
atinge.
FEMEIA: Puişor, calmează-te! N-am vrut să te-ncarc
la memorie cu atâtea ştiri.
BĂRBATUL: Că mă şi încărcam! N-aveam ce face!
FEMEIA: Vezi, de aia nu ţi-am zis! Ştiam că-mi neglijezi vorbele. Şi nu ţi-am zis.
BĂRBATUL: Rău ai făcut. Trebuia să-mi zici. Că uite
ce vremuri trăim! Când trebuie să ştim atâtea.
FEMEIA: Măcar eu să te preţuiesc. Pentru că meriţi.
Zău că meriţi! Dar ceea ce caută Domnul, personaj
transfigurat, n-am întâlnit. Nici n-am auzit. Şi nu ţi-am
spus. La ce să-ţi spun? Auzi, transfigurat!
STRĂINUL: Da, transfigurat! Adică schimbat la înfăţişare. Şi după caz, să ia înfăţişări diferite.
FEMEIA (pălind la faţă): Doamne fereşte! Sper că
nu vă referiţi la violatori şi tâlhari?
BĂRBATUL: Da, da! Pentru că ăştia circulă schimbaţi la înfăţişare şi cu pretenţia să fie văzuţi cumsecade.
FEMEIA (lipită de braţul Bărbatului): Domnule încetează! Nu vezi, tremur toată!
STRĂINUL: Oameni buni, îmi cer scuze! Când v-am
oprit, am avut în vedere că sunteţi cu experienţă de
viaţă şi aveţi o anume rezistenţă. Intemperiile v-au călit,
e de presupus.
BĂRBATUL: Rezistenţă, rezistenţă! (Sărută Femeia
pe frunte şi o strânge la piept.) Asta o avem. (Femeia îi
şopteşte ceva la ureche.) Numai noi ştim cum am dobândit-o şi n-o divulgăm. (Femeia îi mai şopteşte ceva
la ureche.) Dar intemperiile! Asta da! (Femeia continuă
să-i şoptească la ureche.) Că abia am ieşit dintr-o intemperie şi era să ne coste viaţa.
FEMEIA (încruntată): Domnule, ne provoci!
STRĂINUL (surâde): Nicidecum, oameni buni! Vă
cer iertare pentru ce-am spus şi chiar vă rog să uitaţi
totul!
(Femeia şi bărbatul ridică din umeri şi-şi strâng pumnii. Străinul se arată blocat.)
BĂRBATUL: De ce aţi tăcut?
FEMEIA: Spuneţi, întrebaţi!
BĂRBATUL: Întrebaţi, spuneţi!
FEMEIA: Pentru asta ne-aţi oprit.
STRĂINUL: Dacă vorbiţi amândoi deodată, riscăm
să n-o scoatem la capăt. Mai întâi să mă explic.
FEMEIA (agitată): Să lăsăm explicaţiile! Sunt dăunătoare. Au ceasul lor de venin. Mai bine spuneţi ceva
şi întrebaţi.
STRĂINUL: Dar văd că vorbele mele sunt percepute
eronat. Şi eu gândeam că mă veţi înţelege uşor.
FEMEIA (după un schimb de priviri cu Bărbatul,
către Străinul): Pe noi, vă rugăm, să ne scuzaţi. Avem
ceva de discutat împreună. Dar dumneata rămâi pe loc.
Nu care cumva să pleci. Aici stai!

3

Femeia îl trage pe Bărbat într-un loc ferit.
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FEMEIA: Ce zici? Pare cumsecade! Sau ne-ntinde
o cursă?
BĂRBATUL: Gândea! Aşa s-a exprimat. Ori e un fel
de a spune, ori imită gândirea. N-auzi! Gândea că vom
înţelege fără greutate. Deşi cam bolovănoşi ne-am arătat.
FEMEIA: Eh, nu imită! Aşa gândeşte el! Asta înseamnă că de la început ne-a apreciat la justa valoare.
(Către Străinul): Nu pleci! Acolo rămâi!
BĂRBATUL: Şi noi suspicioşi cum suntem, că numai
tu imprimi discuţiei un anumit ritm, uite cum ne-am comportat!
STRĂINUL: Se cade! De ce nu? Paza bună trece
primejdia rea.
FEMEIA: Mai încet că ne aude. Ce mai... Ne-a şi
auzit. Primejdia rea!
BĂRBATUL: Iubiţica, ai uitat ce-ţi spuneam! Oricât
de bună ar fi fost paza, când primejdia e să fie rea, nu
trece uşor.
FEMEIA: Da, iubiţel! Îmi amintesc. Da’ şi tu o spui
într-un fel că nu se-nţelege nimic. Şi se uită. Aşa că mucles! (Către Străinul): Nu pleci! Ai răbdare! Imediat terminăm.
BĂRBATUL: Prea îl necăjim! Poate că are omul treburi şi noi îl ţinem în loc. Să ştii că e un cumsecade.
Altul, de mult, şi-ar fi văzut de drum. Şi ne-ar fi trimis, în
loc de bezele, o înjurătură. (Către Străinul): Am terminat
să ne sfătuim şi vă stăm la dispoziţie.
FEMEIA (către Străinul): Puteţi să ne spuneţi ce vreţi
şi să ne întrebaţi.

4

Femeia şi Bărbatul se apropie de Străinul.

STRĂINUL: De fapt, ce v-am spus? V-am întrebat
ceva?
FEMEIA: După atâta îndârjire, uite că nu mai ştie!
Sau se preface că nu ştie.
BĂRBATUL (către Femeie): Taci şi nu-l mai întrerupe! Când ţi-am spus că imită, nu m-ai crezut. (Către
Străinul): Vă stăm la dispoziţie!
STRĂINUL: Prea multe au fost vorbele ocolitoare,
ca să nu zic iscoditoare. Aşa că mi-am pierdut tot cheful.
FEMEIA (ambiţionată): Nu, nu! Să nu dăm bir cu fugiţii. Vă reamintesc eu. „Caut un personaj transfigurat!”
BĂRBATUL: „Scuzaţi, vă rog, adresarea mea care
poate să vă surprindă!” Aşa aţi început.
FEMEIA: Repet. Vă stăm la dispoziţie!
STRĂINUL: Îmi pare nespus de rău că nu pot da
curs dorinţei voastre. Mi-a trecut inspiraţia. (Se pregăteşte să se retragă.)
FEMEIA: Nu, nu se poate! Domnule, plecaţi şi ne lăsaţi tablou! Ce vină avem să rămânem prinşi în ramă şi
atârnaţi pe un perete?
BĂRBATUL (împăciuitor): Cum eram la început şi
cine suntem acum! Vă datorăm în mare parte starea în
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care ne aflăm.
STRĂINUL (surâde): Dragii mei! Să mă prezint.
Ceea ce n-am făcut de la început. Sunt măscăriciul de
la Teatrul „Curcubeul vesel” din parc. Acolo sunt privit
de lume şi aplaudat. După voie, unii mă admiră, alţii mă
hulesc. Deşi în comun cu lumea nu stau, continui să-mi
caut un loc. Şi cum nu-l găsesc, rămân un Străin.
FEMEIA: Auzindu-vă slovele şi privindu-mi bărbatul
în ochi, am simţit că suntem scoşi din tablou şi puşi în
mişcare. Ceva s-a înviorat în noi, iar frunţile s-au descreţit. Noi suntem drumeţi şi călătoria o vom urma singuri. Ne pare bine că v-am întâlnit.
STRĂINUL (agitat): Staţi, nu plecaţi încă! Vă invit
spre înserat la un spectacol de improvizaţie şi transfigurare.
FEMEIA (brusc): Venim! Să ştiţi că venim! Fac
această afirmaţie fără să mă consult cu... Dumnealui.
BĂRBATUL (orgolios): Ne place teatrul. Deşi mie
mai mult decât ei, noi ne completăm. Ce mai! Vorba
este că ne place teatrul şi abia aşteptăm să vedem cum
sunteţi pe scenă. Că la ocazie v-am văzut.
FEMEIA: Astâmpără-te, bărbate! Ce te-a apucat? Îi
deranjezi vorbele şi iar cade pe gânduri. Ai uitat ce-am
vorbit adineauri. Da’ se-poate! (Către Străin): Venim! Să
ştiţi că venim!
STRĂINUL: Vroiam s-o fac pe măscăriciul şi la ocazie.
FEMEIA (către Bărbat): Eh, poftim! Cap sec ce eşti!
Prea te-ntinzi cu vorba şi răstorni conţinutul din pahar.
STRĂINUL: Da’ nici eu nu sunt cel ce vorbeşte cu
paharul gol şi încurcă percepţiile altora. Consideraţi-mă,
în continuare, acelaşi Străin care nu evită să ofere explicaţii. S-ar putea la intrare să fie colegul meu. Şi el,
măscărici. Dar nu asta contează. Îi place să atragă
atenţia prin ziceri meşteşugite. De pildă! „Mi-am abrogat
suficienţa de sine pentru rolul Cetăţeanului turmentat.”
Ştiţi de unde-i?
FEMEIA: O scrisoare pierdută. Se poate?
STRĂINUL: De?
BĂRBATUL: Caragiale. Se poate?
STRĂINUL: Iubiţi teatrul, se vede! Dacă e aşa, vă
zic mai departe... „În schimb mi-am promulgat, zice el,
existenţa din eroare pentru Pipernicitul ce se doreşte
stăpân al ţinutului în compania unor profesionişti ai Puterii, pe care să-i anexez”. Nu-i aşa? Vorbeşte colegul
meu ca un...
BĂRBATUL: Legist!
STRĂINUL: De unde ştiţi? L-aţi mai auzit?
FEMEIA: Nostime întrebări. Sunt la mintea cocoşului. Om umblat e bărbatul meu şi ar fi meritat întrebări
ceva mai dificile.
STRĂINUL: Mă rog! A fost ceva spontan. Dar putea
să aştepte până termin şi apoi să exclame sau, eventual, să-ntrebe.
BĂRBATUL: Dacă e nevoie, întreb. De unde-i Pipernicitul?
STRĂINUL: Cum adică?
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FEMEIA: De unde-i rolul Pipernicitului?
BĂRBATUL: Chiar aşa! De unde şi l-a luat?
STRĂINUL: De pretutindeni şi de nicăieri. Aveţi prilejul să-l vedeţi diseară. Sper că am fost suficient de explicit până acum. Pe mine, treburi multe şi complicate
mă aşteaptă. Îmi cer scuze!
FEMEIA: Staţi, staţi! Am intrat la idee şi întreb...
Dacă în locul lui vei fi chiar dumneata? Răsturnări de
situaţie se admit la intrare.
STRĂINUL: Voi înţelege că aţi venit la teatru.
BĂRBATUL: Am venit la teatru, am venit. Aveam o
invitaţie. Dar nouă nu ne spuneţi nimic? Uite câte ne-a
spus colegul!
STRĂINUL: S-ar putea să se revină. Şi la intrare să
fie tot el. Vorba Doamnei... „Răsturnări de situaţie se
admit la intrare.” Mulţumiţi-vă cu ceea ce ştiţi! Şi rămâneţi cu bine! (Dispare.)
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Bărbatul şi Femeia tac un timp, schimbând priviri în
loc de cuvinte. Gâfâie, plictisiţi de golul din jur, apoi scot
sunete felurite ca şi cum s-ar pregăti să refacă dialogul.

FEMEIA: Cât mai este ceasul?
BĂRBATUL: Unsprezece. Nici mai mult, nici mai
puţin. Altădată mai aveam atâta vreme până la amiază.
FEMEIA: Era altădată. Şi ce mese copioase erau.
Acum, dacă îmi amintesc, pe la nouă ieşeam din casă
pentru o plimbare în parc. Să ne împrospătăm energiile
şi să ne facem poftă de mâncare. Au trecut două ore
şi-n parc n-am ajuns. Cu ce ne-am ales?
BĂRBATUL: Cu nimic. Discuţii despre nimic, aruncând în nimic până şi puţinul ce ne-a mai rămas din bagajul de cunoştinţe.
FEMEIA: Asta e părerea ta. Ori eu îmi amintesc,
şi-mi amintesc bine, că treji ne-au ţinut unele vorbe auzite. „Scuzaţi, vă rog, adresarea mea care poate să vă
surprindă!” şi „Caut un personaj transfigurat!” Au fost
ele cu intenţie spuse sau e o simplă întâmplare?
BĂRBATUL: Ne-au reţinut pe loc şi-n răstimpul consumat au reuşit să ne provoace fondul principal de cuvinte pe un curs de gândire leneşă ce intra în
somnolenţă sau de gândire activă ce ne transmitea bucurie.
FEMEIA: Bărbate!? Acum, pentru că stăm faţă-n faţă
şi ne vedem în carne şi oase, îmi pare c-am depăşit
faza. Ce a fost a trecut, ce va fi vom vedea.
BĂRBATUL: Ca şi tine, spun şi eu că faza a fost depăşită. Dar, de acum încolo, ce ne mai rămâne de
făcut? Tu nu te-ntrebi, femeie?
FEMEIA: Chiar totul nu-i pierdut. Căi de trecere mai
sunt. Am primit o invitaţie la teatru.
BĂRBATUL: Să nu absolutizăm!
FEMEIA: Să nu absolutizăm, sunt de acord. Însă, în
continuare, cum ne organizăm timpul? Să nu părem
fără sens şi lăsaţi în neştire.
BĂRBATUL: Ah, sufleţel! Ţi-am spus de la plecare,
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să ne alegem alt traseu de călătorie. Tu nu, să mergem
la grămadă. C-aşa-i corect şi util, în puhoiul de lume.
Vezi una, auzi alta. Ceva îţi mai rămâne. Şi tot tu întrebi... „Cu ce ne-am ales?”
FEMEIA: Da, întreb! Pentru că mai rămâne ceva.
Vreau să ştiu că, alături de tine, fac parte dintr-un context unde îmi aparţin şi sunt folositoare...
BĂRBATUL: Mie, de pildă, să-mi fii folositoare! Dar
nu prea eşti pentru că îţi place să mă contrazici.
FEMEIA: Ştiu că glumeşti şi prefer să tac.
BĂRBATUL: Iubiţica, vorbele tale mă minunează!
Dar eu, câte odată, mă simt plictisit, deşi vlagă în suflet
mai am.
FEMEIA: Aşa sunt sufletele noastre, nisipuri călătoare pe drumuri în rătăcire! Oricât de lovite ar fi, ele se
refac prin impulsurile venite din afară. Iar pentru câte le
suportă, vor lăsa urme, depunând mărturie în contul
existenţei noastre. (Se aude un zgomot puternic urmat
de o lumină orbitoare): Ce-a fost asta?
BĂRBATUL: Ceva la care nu te-aşteptai! În puhoiul
de lume se produce orice. Probabil un impuls venit din
afară să ne arate la faţă. (Apare Străinul.)

6

Străinul, păşind cu prudenţă de parcă o anume vinovăţie îl apasă, se fereşte să fie văzut de cei doi, iar
Bărbatul o prinde pe Femeie de braţ, îndemnând-o să
intre în parc.

FEMEIA: Acum ce faci? Te grăbeşti! Ţine-mă şi tu
mai delicat! Crezi că vom scăpa de ăsta? Dacă are
ceva în cap, ne urmăreşte şi deschide el conversaţia,
ca şi celălalt. Eu zic să fim noi primii şi să vedem ce
putem afla de la el.
BĂRBATUL: E în trecere şi n-avem cum să-l abordăm.
FEMEIA: N-ai văzut bine. S-a oprit şi se uită după
noi. Sigur pune la cale ceva. Ia, hai! Să-i barăm calea!
(Către Străin): Domnu, Domnu! Avem o neclaritate!
(Străinul, deşi oprit din mers, nu-i priveşte cu interes.)
BĂRBATUL: Domnu, fiţi amabil! Consoarta mea e
nedumerită şi vrea să-ntrebe.
FEMEIA (către Bărbat): Nedumerită!? Ce vorbă-i
asta? Înfricoşezi omul.
BĂRBATUL: Avem o problemă şi vrem să ne informăm.
STRĂINUL (flegmatic): Vorbiţi de parcă aş fi birou
de informaţii la drumul mare! Aşa v-au învăţat la şcoală
şi-n primii şapte ani de acasă?! Opriţi lumea pe stradă,
la distanţă, şi strigaţi. De parcă numai voi aţi fi!
BĂRBATUL (către Femeie): Ce distincţie! E de neam
ales.
FEMEIA: Aş! E cel mult croitor la un patron sau magazioner la Fabrica de Butaforie. (Străinul se apropie.)
BĂRBATUL: Mai încet! Nu vezi ce faţă are? Şi va
spune că-l jigneşti.
FEMEIA: Să nu fie unul dintr-aceia gata transfiguraţi.
192

Avem şi noi o baftă!
BĂRBATUL: Păi da! Călătorie ai vrut, călătorie ai.
STRĂINUL (răstit şi melodios): Da’ spuneţi!
BĂRBATUL: De ce pe tonul ăsta? Cântaţi la operă?
Noi v-am vorbit calm.
STRĂINUL: De la început v-aţi eschivat. Şi acum
aveţi pretenţii. N-aţi precizat cum vreţi să fie informaţia.
Spusă ori cântată?
BĂRBATUL (către Femeie): Nu-l auzi cum vorbeşte?
Eu zic să-l lăsăm în pace şi să ne vedem de treabă.
FEMEIA (surâzând Străinului): Eu zic să nu-l abandonăm şi să ne cerem scuze pentru deranj. (Către Bărbat): Am simţurile mele.
STRĂINUL: Niciun deranj, Doamnă! Să vii în ajutorul
cuiva, mai ales când în disperare îl cere, este o onoare.
FEMEIA: Disperare, onoare! Acestea sunt vorbe ce
se spun, iar dumneata aveai o direcţie de mers pe care
o urmai neabătut. Şi nişte unii, ca noi, au îndrăznit să
vă abată din drum.
STRĂINUL: N-a fost nicio abatere. Am întors capul
cum de v-am văzut şi mi-am spus... Puteam să mă
adresez într-un fel ca să-i abordez, dar par experimentaţi. Aşa că îi las pe ei să-nceapă. Şi uite c-a mers!
BĂRBATUL (către Femeie): Ai nişte simţuri! Să-ţi fie
de bine!
STRĂINUL (către Femeie): Se pare că aplicaţi multe
restricţii în relaţia de cuplu, iar Domnul duce tot greul.
FEMEIA: În relaţia de cuplu, Domnul este un răsfăţat, iar eu, în calitate de primă consoartă, am datoria
să-i asigur cele necesare.
STRĂINUL: Să înţeleg că Domnul dispune de mai
multe consoarte?
FEMEIA: Aş! Sunt primă consoartă, adică singura şi
unica din viaţa lui. Am folosit termenul prin analogie cu
prim solist, ca să dau expresivitate discuţiei.
BĂRBATUL: Fiind cântăreţ la operă, după impresia
transmisă şi după stăpânirea de sine de care daţi dovadă, consoarta mea s-a gândit că aţi fi vreun prim solist. Nu trebuie să vă deranjeze asemănarea.
STRĂINUL: Să ştiţi că nu m-a deranjat deloc. Pentru
că eu pot fi luat drept şi altcineva.
FEMEIA: Asta se vede. Ne-am dat seama imediat,
nu trebuia să ne mai spuneţi. De aceea v-am abordat,
să vă temperăm. Aveţi resurse bogate ca să realizaţi
transfigurarea.
STRĂINUL: Transfigurarea? De unde ştiţi? Aţi mai
auzit!
BĂRBATUL: Nu suntem chiar aşa neduşi la biserică.
Mai ştim şi noi câte ceva.
FEMEIA: Ne întrebaţi nişte lucruri banale şi ne măsuraţi din picioare până-n cap de parcă aţi fi tatăl nostru.
BĂRBATUL: N-o luaţi de bună vorba ei, dar tatăl
nostru nu sunteţi, deşi aţi putea fi.
STRĂINUL: Am înţeles. Nu întâmplător m-aţi oprit
să vă lămuriţi necunoscutele.
BĂRBATUL: Avea ea ceva în cap şi ca să fie în siPRO
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guranţă şi-a zis: „Să nu ne scape!”
FEMEIA: Să fim noi primii care încearcă, după conversaţia cu cel de dinainte. Umilitoare, ce-i drept, dar
încheiată cu o invitaţie la teatru. Dumneata ce ne oferi?
STRĂINUL: Discutăm de ceva vreme şi n-am realizat ce doriţi de la mine. În plus mai umblaţi şi după recompense. Să-mi mulţumiţi că v-am pus în mişcare şi
v-am aşezat în rol.
BĂRBATUL (către Femeie): Uite-l cum vorbeşte, cu
noi! În loc el să ne mulţumească, se face că nu ştie şi
ne admonestează. Dacă speri să mai auzi şi altceva,
plec şi te las singură cu el.
FEMEIA (către Bărbat): Nu mă laşi tu, pentru că plec
şi eu. Nu ştiu cât timp am pierdut cu el, dar în parc timpul nu se măsoară, şi aerul proaspăt există din abundenţă. De ce n-am fi şi noi acolo? (Îşi ia Bărbatul de braţ
şi intră în parc, surâzând Străinului. Rămas singur, Străinul se face nevăzut.)
BĂRBATUL (către Femeie): Citeam deunăzi o ştire
pe Net şi nu m-a plictisit deloc, ba din contra m-a amuzat. Ţi-o aduc şi ţie la cunoştinţă că tot îţi place să te informezi. Ascultă! „Venirea la putere a grupului din noua
ordine a lumii a adus un nume în fictivul vremurilor.”
L-am uitat, scuză-mă! Dar ştiu că este autorul romanului
Respiraţie pe cont propriu.
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Apare Insul şi priveşte cuplul Bărbat-Femeie care
intră în parc. Insul loveşte din palme, iar decorul din
centrul scenei, reprezentând parcul, se retrage în fundal
şi dispare împreună cu cei doi. Insul va traversa din nou
scena de mai multe ori, oprindu-se de fiecare dată în
faţa peretelui ce-i stăvileşte mersul. Evită momentul de
derută pentru că nu intenţionează să-şi mai continue
mersul şi nu schiţează niciun gest. În schimb tace şi aşteaptă. Şi cum nimeni nu vine, Insul se retrage şi lasă
în loc aşteptarea sa. Aşteptarea creşte în dimensiune,
precum o varză după ploaie, care, desfăcută în foi componente, admite apariţia aceluiaşi Străin, dar schimbat
la înfăţişare.

STRĂINUL (mirat de aspectul său şi de singurătate,
declamă, schimbându-şi mereu vocea): Nici ţipenie de
om pe stradă! S-au retras prin parcuri, prin grădini, prin
păduri, travestindu-se în arbori. Când sevele vor urca
în tulpini, pregătind un nou ciclu floral, unii se vor lăsa
atraşi de imediat şi de fragede prefigurări, iar alţii vor
aştepta rodul să dea în pârg. Ce speranţă de viaţă! Ce
viitor!
CORTINA

Bucureşti, 18 mai 2020
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meridiane

Xue Mo
(China)

无为福胜分

Wuwei fusheng fen

SUPREMAȚIA BINECUVÂNTĂRII NECONDIȚIONATE

E multă lume pe nisipul Gangelui, cele șapte nestemate sunt pentru venerabilul Buddha.
Această ofertă înseamnă fericire și virtute, nu e precum inima non-acțiunii.
Rotește-ți ochii,
Atunci nu era negură,
Doar ceață.
Sunt atâția oameni pe malul Gangelui,
Glasurile lor puternice
Întotdeauna ne copleșesc,
Ochii tăi au trecut peste ei,
Ai văzut nisipul.

Pe vremea aceea, era mult nisip
Prea mult nisip, precum prea mult merit,
Tu știi că puterea de atracție a goliciunii e mică,
N-ai decât să folosești această metaforă
De multe ori,
Punctul crucial e cel mai bun instrument.
Tu vrei încă să prezinți acel merit,
Vrei să prezinți comoara aceea,
Vrei să prezinți sacrificiul lui Buddha
Tu spui lucrurile acestea de-atâtea ori,
Iar tu știi bine:
Oamenilor cel mai mult le pasă de
Cuvântul acela care se cheamă merit.

Tu desigur nu mai vorbești simplu despre goliciune,
Cuvântul acela
Nu poate fi spus, nu poate fi spus,
De cum îl pronunți, e greșit,
Dar meritul, cuvântul acesta,
E aclamat de prea mulți.
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Născut în 1963 în orașul Liangzhou, provincia Gansu, cu numele real Chen Kaihong, Xue Mo, Pustiu Înzăpezit, buddhist
credincios și totodată profesor de religie la mai multe universități, este astăzi unul dintre scriitorii de renume ai Chinei. A publicat
poezie, eseistică și proză, printre care mai multe romane definitorii a căror acțiune se petrece în zona natală, la înfrățirea cu
regiunea tibetană, din partea de nord-vest a țării sale, romane reunite sub titlul Trilogia Deșertului etc. Lucrările sale asupra
buddhismului sunt studiate la universitate. Scriitorul declară că în toată literatura sa el este pentru căutarea esenței, dezvăluirea
adevărului vieții, eliberarea spirituală individuală a fiecăruia până la a ajunge la golul fundamental, conform buddhismului tibetan
vajrayana. Selecția de față face parte din cartea VULPEA CARE VENEREAZĂ LUNA – Versuri și Cântece de XUE MO, Editura
Zhongyang Bianyi, 2015, prefațată de poet sub titlul: „Fie ca poezia să lumineze viața.” (Constantin Lupeanu)
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Vei vorbi mult despre merit,
Comoara a umplut mii și mii de lumi.
Cifra de mai sus e o comparație înfricoșătoare,
Înspăimântă bărbații sinceri și femeile pioase.
Tu spui că adevărul transcende totul,
Este dincolo de fericire, de virtute.
Dincolo de merit,
Materia e întotdeauna materie,
Iar acestea
Sunt întotdeauna rouă sub soare.
Raza adevărului lucește veșnic,
Purifică nenumărate suflete însetate.
Eu desigur cred în spusele tale,
Sunt mulți oameni care o fac,
Eu știu că tu rostești cuvinte adevărate,
Niciodată n-ai înșelat lumea.

Tu ai văzut nemărginirea ființelor cerești,
Ca și acei Ashura,
Luptătorii,
Razele pure strălucesc,
Focul războiului s-a stins.
Atunci au construit un templu turn,
Norii multicolori
Sunt veșmintele ființelor cerești.

Mai sunt și pagodele,
De atunci,
Se tot construiesc.
Cel mai capabil este bărbatul rege Ashoka,
El, plin de sudoare,
Într-o noapte,
A construit optzeci și patru de mii de pagode.

Numai că acest merit nu depășește îngânarea sutrelor,
Tu mereu ai spus lucrul acesta.
Unora nu le plac aceste cuvinte,
Se uită cu plăcere la pagode.
Astfel,
Tu, omul simplu, ai transmis calea cea simplă,
Mii de ani,
În fața vânturilor,
Sub ploi.
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De aceea i-ai spus cărții: Sutra de Diamant,
Pentru a compara această înțelepciune indestructibilă.
Tu ai așezat-o deasupra oricărui merit,
Ai forjat, iată,
O singurătate nepieritoare.
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非说所说分

Fei shuo suo shuo fen

CEEA CE SE VORBEŞTE NU ESTE VORBIT

A vorbi tare înseamnă a nu vorbi, a expune învățăturile buddhiste e ca și cum n-ai vorbi.
Ființele nu sunt ființe, ajunge cu-atâtea trăncăneli.
Tu ți-ai negat propriile cuvinte,
Aveai patruzeci și opt de ani.
Ai spus că textele acelea strânse grămadă
Sunt suficiente pentru a face un bou să transpire,
Adică prea multe cărți.
Unii chiar le-au aranjat în câteva părți:
Secțiunea Agama,
Secțiunea Prajna,
Și multe alte secțiuni.
Au pus marile doctrine în capitole lungi,
Au făcut legi pentru oameni.
Eu știu că tu n-ai expus învățăturile,
Deși aveai limbă lungă,
Se spune că limba ta
Putea da ocol la trei mii de lumi milenare.
Dar eu am spus,
Tu n-ai fost ca o femeie limbută,
Tu erai doar un visător,
Întotdeauna, prin întrebările altora,
Îți rosteai propria poveste.
Tu vorbeai doar de o necesitate a ta,
Tu nu voiai să apari în fața mulțimii,
Tu știai că nu există un public al tău,
Grămezile acelea de gânduri
Tu le expuneai sau nu,
Ele tot treceau.

Tu doar ți-ai dus până la capăt jocul tău,
Ai avut multe roluri de jucat,
Tu indiferent dacă îți schimbai sau nu trupul,
Tu tot te schimbai,
Tu tot nu erai tu însuți.
Nirvana nu e decât numele tău,
Ție nu-ți trebuia acest mobilier,
Tu de fapt ești Nirvana însăși,
Nu trebuie să călărești un măgar
Pentru a găsi măgarul.
Nirvana e un cuvânt misterios,
Mereu uimește ochii lumii,
Când amestecai aluatul,
Știai că n-are substanță,
Dar ai amintit-o, mereu, mereu.
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Ceea ce ai spus, echivala, desigur, cu a nu fi spus,

SAECULUM 7-8/2020

Tu n-ai spus nici că eu am înțeles acel adevăr.
Ai deschis gura mare și ai vorbit răspicat,
Glasul sonor era și un fel de tăcere.
Lumea dispăruse demult,
În lumea fără de oameni,
Sigur că nici tu nu existai.

meridiane

千年的寻觅

Qiannian de xunmi
CĂUTAREA MILENIULUI
(

代跋

Dai Ba
POST SCRIPTUM)

Parcă de milenii,
Sufletul însetat stă la pândă,
Așteaptă cu nerăbdare o adiere,
Pornită din căldura inimii mele.
Așteaptă cu nerăbdare puțină înțelepciune
Să spele norul meu de întuneric.
Așteaptă cu nerăbdare să se taie funia
Vieții, bătrâneții, bolii și a morții,
Așteaptă cu nerăbdare verdele nou al vieții de pe malul celălalt.
Eu am chemat fără încetare
Am plâns neputincios în pustie,
Vocea înfundată mi se sparge,
Scuip sânge din inima-mi muncită,
Dar n-am cum să conduc trăsura sufletului,
Ca un copil căzut în apă,
N-am putere să mă smulg din nimicnicie.

Pe calea misterioasă a timpului îndelung,
Adulmec cu greu.
Am scormonit înflorirea dinastiilor Han și Tang,
M-am îmbăiat în ploaia fumurie a dinastiilor Ming și Qing,
Barca vieții
A rătăcit la nesfârșit între viață și moarte.
Năpraznicul vânt al timpului suflă puternic,
Îmi împunge fiecare trup,
Dar nu pot să-mi reiau căutarea sufletului.

Cine-mi poate spune adevărul vieții?
Cine-mi poate dezvălui secretul morții?
Cine mă-nvață să câștig reîncarnarea?
Cine mă conduce în țara curată a sufletului?

PRO

Am strigat până-am răgușit,
Și mi-a răspuns numai tăcerea de moarte.
Marea fără margini a omenirii
N-a putut salva
Ochii mei în căutare.
În urechi îmi suflă vântul foșnitor al toamnei,
În fața ochilor nu sunt decât urmele impermanenței.
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Mor și mă nasc din nou, iar și iar,
Joc toate rolurile lumii,
Viața și moartea, nesfârșite,
Bou ignorat, cal ignorat, porc ignorat,
Nu pot scăpa din discul destinului,
Nimeni nu-mi poate spune
Unde e calea mântuirii sufletului?

Plâng neputincios,
În gaura neagră, mare cât cerul și pământul,
Care e destinația mea?
Nu văd lumina zorilor,
Nu se vede o urmă de speranță,
Nu pot primi o rază de căldură,
Nu știu,
Unde mă duce soarta?
La naștere, nu știu, eu cine sunt?
După moarte, nu știu, eu cine sunt?
Muncesc din greu, mă zbat, mă zbat,
Nu pot scăpa de karma mai dură decât năvodul de prins pește.
În tubul destinului,
Mă numesc când Zhang, când Li,
Sunt când bărbat, când femeie,
Sufletul este ca vântul, pâlpâie,
Chemarea însetată e plină de sânge.
În vârful celui de-al nouălea Cer
Sunt impregnați ochii căutărilor mele.

Până când,
Ne-am cunoscut în acea zi de vară.
Ții minte? Sufletul meu se rătăcise,
Vara aceea neobișnuită, atât de neobișnuită,
Cu adierea blândă a vântului, cu umbrele de verde, jucăușe,
Lumina lui Buddha sufla peste laurul inteligent,
Floarea de lotus îmi penetrase inima.
Am înțeles atunci neobișnuitul din neobișnuit,
Căutat de mii de ani!
Tocisem cinci sute de perechi de-ncălțări,
Întru găsirea acelei scurte și de-a pururi reuniuni.
De atunci, viața mea are sens,
De atunci, nu mai sunt un ins neajutorat,
Lumea din ochii mei are mai multe culori,
Am tărâmul curat care-mi veghează sufletul.

Eu știu, cele zece mii de lucruri se pierd, spiritul e etern;
Eu știu, aurul are valoare, învățătura și bunătatea n-au egal;
Eu știu, tu ești nava cea mare care depășește reîncarnarea;
Eu știu, tu ești nectarul care elimină durerea.
Pot să-mi pierd viața,
Cât despre tine, nu vreau să te pierd din nou.

PRO
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Stau și meditez în zorii zorilor,
Meditez în liniștea nopții,
În fața ochilor joacă chipul și glasul învățătorului,
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Incantația sufletului răsună în inima mea,
Așa e, sunt prea amar,
Aș vrea să mă rog până rup o mie de rogojini,
Pentru că, în urechi răsună aducerile aminte:
Există și părinții tuturor ființelor vii...

meridiane

Traducere din limba chineză de Constantin Lupeanu

***

FRUMUSEȚE

PRO

Impetuosul nici în ruptul capului nu ar fi putut să-și
închipuie că proaspăta lui soție, Luna, este infectată cu
sifilis. Cu toate că avusese presimțiri că unele lucruri nu
erau în regulă, când a aflat vestea tot a simțit că i se întunecă în fața ochilor. Nu era de mirare faptul că niciodată nu l-a lăsat să o atingă. Ea motiva spunând că în
timp ce se afla în orașul Lanzhou a folosit ligheanul altcuiva pentru igiena intimă și s-a căptușit cu o afecțiune
numită beri-beri. Ea spunea că este o infecție fungică
și că nu dorește să-l infecteze și pe el. Chiar înainte de
căsătorie, Luna îi zisese același lucru. „Ce te grăbești
așa? Așteaptă să ne căsătorim și voi fi a ta!” La momentul acela, el a considerat refuzul ei ca o dovadă a
castității.
El cunoștea destule femei în marele oraș, nestatornice și amăgitoare cum sunt apele curgătoare, iar neînduplecarea Lunei din ultima perioadă l-a emoționat.
Toți acești ani în care luptase să reziste și să răzbată
fără casă și fără masă, trecând prin numeroase greutăți,
l-au făcut să înțeleagă că în timpurile de astăzi dragostea a devenit un lux. Cu toate că au existat câteva tinere
colege de muncă venite să lucreze în oraș, care i-au
căutat prietenia, el nu a putut să treacă cu vederea faptul că se culcaseră cu alți bărbați. Prietenii lui îl luau în
râs, spunându-i: „Nu te mai amăgi singur. În vremurile
astea, care femeie se mai căsătorește virgină?” „Trebuie să fie pe undeva. În sate mai există fete cuminți”,
răspundea el. Iar când spunea aceste cuvinte deja
luase hotărârea să meargă departe de orașul corupt, să
ajungă în sat, acolo unde își va găsi aleasa inimii. Cine
putea bănui că proaspăta lui soțioară avea să fie infectată cu sifilis!
Toate speranțele erau sfărâmate.
Doctorul l-a sfătuit, privindu-l cu blândețe: „Tu ești
cel care trebuie să îi fie recunoscător. Femeile sunt
slabe cum este bumbacul. Însă se aprind ușor în apropierea focului. Și tocmai datorită neînduplecării ei tu nu
te-ai infectat.” Impetuosul scosese câteva sunete care
semănau cu un râs amar. De-abia în acel moment, el
s-a eliberat de teama că s-ar fi putut îmbolnăvi, iar resentimentele față de Luna au scăzut în intensitate. Însă
suferința din inima sa înșelată îl apăsa la fel de puternic.
În minte îi răsuna un singur cuvânt: „Divorț”. Această
hotărâre îi ușura sentimentul de suferință, dar în același
timp îl făcea să se întrebe: „După divorț, ce se va întâmpla cu ea?”
Luna stătea pe o banchetă la celălalt capăt al culoaSAECULUM 7-8/2020

rului. Capul ei plecat și atitudinea ei asemenea unui
miel la tăiere exprimau acceptarea oricărei pedepse pe
care el o găsea potrivită. Impetuosul ajunse în dreptul
ei, iar Luna, fără a-și ridica fruntea, îi făcu loc
mișcându-se în lateral. Bărbatul spuse cu răceală în
voce: „Haide!” și, fără să se uite înapoi, ieși din clădire.
Afară, lumina zilei te amețea pur și simplu. Această
zi splendidă scotea în evidență, prin contrast, norii de
deasupra inimii lui. Impetuosul suspină prelung. Se gândea la părinții lui și la grămada de bani pe care aceștia
au plătit-o pentru a o cumpăra pe Luna de la familia ei.
Nu își putea înfrâna sentimentele de ură. Se opri, își întoarse privirea și dintr-odată își văzu soția, așa cum era,
nespus de slabă, cu hainele largi atârnând pe ea. Vântul se juca cu părul ei, mângâindu-i fața palidă, străvezie. Neajutorarea și panica se citeau din mișcările
trupului ei plăpând. Bărbatului i se înmuie inima. „Acum
ea nu este decât o femeie slăbită. Mai întâi o voi ajuta
să se vindece. Nu va fi târziu să divorțez de ea nici după
aceea. Chiar dacă vom sta o vreme căsătoriți doar de
formă, însă nu pot să o las baltă tocmai acum”, gândi
el.
După ce a așteptat-o pe Luna să i se alăture, au
continuat să meargă unul lângă celălalt. Nimeni nu scotea niciun cuvânt. În ciuda atmosferei citadine obișnuite,
plină de zgomot, astăzi orașul era foarte tăcut în jurul
lor. Fiecare dintre ei era cufundat în lumea lui, singură
și tristă asemenea unui deșert. Era asemenea unei
senzații sumbre de întuneric care voia să le înece inimile și niciunul dintre ei nu dorea să spună nimic.
Impetuosul observă buzele uscate ale Lunei. Îi cumpără o înghețată și i-o întinse. „Nu-ți face gânduri pentru
nimic. Mai întâi trebuie să te vindeci.” Luna rămase înlemnită pentru moment, apoi începu să plângă. Printre
lacrimi, vorbele ei curgeau fără oprire... Mai întâi a luat
hotărârea să plece din sat pentru a căuta o viață mai
bună. Însă, odată ajunsă în oraș, a descoperit o lume
străină pe care nu o înțelegea. A înțeles că acolo toată
viața ar fi fost în derivă, umblând dintr-un loc în altul ca
un vagabond, asemenea unei lintițe fără rădăcini care
plutește pe suprafața zilelor. A avut o mulțime de slujbe
și a încercat să-și apere cu hotărâre virginitatea. Mai
târziu un om de afaceri din oraș i-a promis că se va căsători cu ea. El a fost cel care a îmbolnăvit-o. În oraș a
trecut prin multe greutăți și într-un sfârșit a înțeles că lucrurile cele mai prețioase sunt sentimentele simple și
oneste pe care le trăiesc oamenii din mediul rural. După
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ce s-a întors în satul natal, a încercat din răsputeri să-l
cucerească pe Impetuosul. A continuat să se trateze de
boală și, în același timp, a pus la punct toate detaliile
căsătoriei. Ea era convinsă că se va vindeca de boala
aceasta urâtă și era pregătită să-și sacrifice întreaga
viață pentru dragostea adevărată pe care o simțea
acum.
Impetuosul o asculta în liniște. În mod ciudat era
foarte calm. Înțelegea toate neajunsurile prin care trecuse ea. Și el lucrase în oraș. Trăise la rândul lui sentimentele de amărăciune și nesiguranță. Într-o noapte, în
perioada în care nu găsise nimic de lucru, a fost obligat
să rătăcească pe străzi. Frigul și foamea mușcau din el
la fiecare pas. Oriunde mergea, clădirile înalte îl împresurau cu ferestrele lor luminate, asemenea unor ochi
curioși. Teama că nu vedea nicăieri un ungher în care
să se adăpostească îi pătrunse în adâncul inimii. Nu
putea decât să străbată dus-întors acele trotuare lungi,
luminate de strălucirea ferestrelor, în timp ce număra
pașii și clipele scurse. Nu se gândise niciodată că o
noapte poate să fie atât de lungă. Acel sentiment că
este un străin, ajuns într-un loc neprimitor, nu l-a părăsit
niciodată.
Impetuosul a clătinat din cap, apoi s-a întors și a
văzut-o pe Luna cum îl privește. El a recunoscut acea
expresie din ochii ei. În același fel, fratele său mai mare,
ajuns în faza terminală a bolii, se uita în ochii doctorului.
Dintr-odată, Impetuosul a simțit cum un val de afecțiune
îi dogorește pieptul. A tras-o pe Luna în brațele sale și
a strâns-o puternic de mijloc, în timp ce femeia a început să plângă.
Se aflau pe stradă, în centrul orașului Liangzhou.
Furnicarul de oameni zgomotos, care trecea pe lângă
ei, nu acorda nicio atenție nici femeii care plângea și
nici bărbatului crispat în îmbrățișare; nimeni nu vedea
că lângă ei se află două suflete chinuite. În ciuda
agitației în care erau prinși oamenii din jurul lor, Impetuosul nu-i auzea. Era ca și cum aceștia s-ar fi aflat la
zeci de metri distanță de ei. Cu brațul cuprinzând mijlocul soției sale, bărbatul porni înainte. Luna continuă să
suspine, iar el se simți copleșit de sentimente de milă
și tandrețe.
Înțelese acum că destinul său era să-i rămână alături femeii plăpânde din fața sa.
Pentru a risipi starea de încordare, Impetuosul porni
cu Luna într-o plimbare la micile magazine din apropiere. Fiecare dintre ei depunea mari eforturi să
întrețină o stare de bună dispoziție în fața celuilalt, însă
în scurt timp, simțindu-se obosiți, au renunțat în a se
mai comporta fals. Astfel, zâmbetul de pe buzele Lunei
s-a topit ca prin farmec, iar pleoapele ei s-au strâns încercând să privească în depărtare. Ușoara îngrijorare
care i se întipărise pe faţă oferea chipului ei o frumusețe
stranie. Impetuosul se gândi cât de bine ar fi stat lucrurile dacă ea nu ar fi fost bolnavă. O umbră de tristețe îi
răsări din nou în inimă. Cele mai frumoase lucruri pot fi
distruse cu multă ușurință, gândi el. La început și el a
avut aspirații; a dorit să aibă o slujbă mai bună, a visat
să întâlnească dragostea. Acum această femeie a devenit soția lui. Luna lui, pentru care își făcuse atâtea
vise și atâtea planuri, s-a dovedit că are un trecut atât
de rușinos. El putea tolera ideea că Luna suferea de
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această boală, dar nu putea suporta gândul că ea a
avut acea experiență romantică. De fiecare dată când
îşi amintea, era ca și cum ar fi înghițit o gură de noroi.
Încerca din răsputeri să nu se mai gândească, dar imaginea dezgustătoare pe care mintea sa o crea apărea
la suprafață. Chiar în acel moment hotărârea de a
divorța îi lovea inima ca un glonț și imediat sentimentul
dulce al răzbunării i se răspândea în corp.
„Eu nu am de gând să devin un șanț de deversare”,
își spuse în sinea lui. Știa că în ochii locuitorilor orașului
Liangzhou, să devii un șanț de deversare era lucrul cel
mai rău care ți se putea întâmpla. Deveneai un om fără
de valoare, care nu promite nimic bun; un ratat. Acest
termen argotic nu însemna pentru țăranii agricultori
decât un șanț de preluare a surplusului de apă în timpul
executării irigațiilor. În romanul clasic al literaturii chineze „Vis în pavilionul roșu”, frumoasa Xu Baochai nu
reușise să fie acceptată la palat, și astfel, moștenitorul
familiei Jia, tânărul Jia Baoyu, a ajuns șanțul ei de deversare. Pentru toți cunoscuții săi din Liangzhou a fi
„șanț de deversare” reprezintă o mare rușine. Impetuosul s-a gândit că motivul pentru care Luna s-a căsătorit
cu el era faptul că a ratat propria realizare la oraș, ca
orășeancă. Bărbatul avea sentimentul că este pedepsit
pe nedrept. Însă, indiferent cu câtă tărie își propunea
să divorțeze, în fața ochilor triști ai Lunei dădea tot timpul înapoi. Îl oprea privirea de disperare neputincioasă
pe care o citea în ochii ei. Impetuosul își amintea de fratele său dispărut. Numai o persoană care a traversat o
traumă imensă putea exprima acea neputință. Impetuosul suspină în tăcere gândindu-se că va acționa pe măsură ce lucrurile se vor desfășura de la sine.

(Publicată în nr. 9/2005 al revistei
„Literatura din Shanghai”. Extras selectat
din romanul „Trecătoarea Tigrului Alb”.)
Traducere din limba chineză de
Adrian Daniel Lupeanu

PRO
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Leo Butnaru

DIN POEZIA AVANGARDEI RUSE
(II)

Nikolai Bruni

***

La moartea lui Nikolai Gumiliov

(1891-1938)

***

Iubesc „Câinele vagabond”*,
El inima îmi tămăduiește!
Când sufletu-i crede beznei,
Merg la „Câine...”, firește!
Unde sacou, cămașă, frac
Onorate-s la fel, nu-n rang diferit.
Iubesc „Câinele vagabond”,
Iar în zile posace – întreit.

„Câinele vagabond” – celebru local, unde se aduna și se
manifestau boema, avangardiștii din Sankt-Petersburg.
*

PE NEVA

Pe tulpinițele subțiri flori galbene
Ard noapte toată pe splaiul somnoros,
Iar dimineață, la ridicat de poduri,
Se-aude al sirenelor glas prăpăstios.

Iar inima lumii ca un tihnit cerc roșu
Urcă dincolo de cetate peste fumul murdar
Și dintr-odată porumbeii se zburătăcesc
Când trec pe-alături, negrăbit hoinar.

Cu capul potopit de flăcările pojarului,
Muză, nu plânge!
Jur, el a spus: nu, cetățene călău,
Eu nu ți-s tovarăș,
Ci sunt cavalerul Fecioarei. Oșteanul țărilor cerești.
Eu...
(VIII.1921)

Poet, pictor, pianist, preot, arhitect, aviator. Absolvent al
unei școli muzicale, se înscrie la conservator, însă, curând,
își dă seama că nu arde de dorința de a deveni muzician „pe
viață”. Rămâne a fi un pianist virtuos. În 1911 devine membru
al „Atelierului poeților”, fondat de akmeiștii N. Gumiliov și
S. Gorodețki. La începutul Primului Război Mondial e încadrat
într-o unitate de sanitari. Din 1915 studiază la școala de ofițeri
de aviație. Martor al atâtor catastrofe, în care și-au pierdut
viața camarazii săi, este supraviețuitor într-un accident aviatic
groaznic, după care i se arată vedenia Maicii Domnului, ceea
ce-l determină să se dedice slujirii bisericii. La moartea lui
Aleksandr Blok oficiază un parastas neobișnuit: timp de o oră
citește din amvon versurile marelui poet, faptă pentru care
este înlăturat din duhovnicie.
În anul 1934, în urma unei false delațiuni, că ar fi, chipurile,
„spion francez”, este închis în GULAG, unde, în 1937, din
ghips, cărămidă și lemn, îi înalță un monument lui Pușkin.
Peste un an va fi împușcat.

Irezistibil se rostogolește Neva...
O, cine m-a-necat cu tânga-i, disperarea?!
Aud ale lui Petru cuvinte-n răsfirare;
El cu brațu-ntins amenință depărtarea.

PRO

(1915)
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Ivan Eroșin

PLANTAREA PLOPULUI

(1894-1965)

***

După moartea mea, rămășițele înmormântați-le
Pe un munte cu creasta argintie,
Unde spre puhoi aleargă multe poteci ale fiarelor
Cum pâraiele spre un mare râu.
Fie ca de pe mormântul meu măcar vreun iepure
Să guste fragil firicel de iarbă.

(1923)

PRIMA ZĂPADĂ

Ca ieri – trâmbiță și turmă,
Azi – prima zăpadă – peste zadă,
Peste spinările negrelor coline
Ca pufoasă blană avea să cadă.
În ochi e negru de durere,
Mai iute-i izul de fum.
Și mi se pare că peste ogoare
Vântu-i siniliu oarecum.

PLEC ÎN MUSAfIRIE

Eu, Vasili, dat-am de dușcă de vodcă o ceașcă,
Apoi îmbrăcat-am din flăcări rubașcă.
Unde-i trăpașul, unde-i biciul meu împletit?
Plec în musafirie – au cu vodcă fi-voi cinstit?

Cu țărână moale, neagră-boboasă
Eu învelesc rădăcinile tinere.
Și-o bucurie senină și-o tihnită lumină
Îmbrățișează sufletul înfiorat.
De parcă un copil de-al meu
Ar fi adormit cu jucăria în mâini
Și pe care cu mare grijă îl iau în brațe,
Urcându-l în leagăn, cu plapuma
Stăvilind lumina și îndepărtând sunetele...
(1926)

ADEVĂRUL

Sfântul adevăr... Fără el, încotro
M-ar fi dus drumul relelor ispite?
De s-ar stinge această stea pură,
S-ar stinge și neliniștea din suflet
A iubitelor versuri. Apă neagră
Ar veni, ca hoțul, postându-se în prag.

(1928)

Am ieșit dimineață –
Ger destul de ager
Cu flacăra luminoasă
Ardea zada-lariță.
Și eu voi arde cu auria
Flacără a iubirii.
Probabil, mă voi scrumi.

***

(1923)
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Ivan Eroșin reprezintă poetul tipic, „prins” (cuprins) în
interstițiul pre-apusului poeziei avangardiste și „răsăritul” poeziei „pur”-sovietice. Este poetul-ecou, aș zice, al biografiilor și
creației futuriștilor, într-o sinteză, de talent și experiență artistică, de stilistică orientală (siberiană), s-ar putea spune. Versurile și le-a scris în perioada 1915-1938, iar ziarul
„Kazahstanskaia pravda” (Adevărul de Kazahstan) îl includea
în rândul indezirabililor „chipuri ale cosmopoliților ruși”, dimpreună cu „nebunaticul boem” Iuri Dombrovski. În fond, Eroșin
e poetul-cvasienigmă, puțin cunoscut, căruia înșiși cititorii trebuie să-i imagineze o biografie, (...câteva biografii...), o geografie și o cronologie ale destinului. Se mai știe că, după ce-i
trimise lui Romain Rolland cărțulia sa „Cântecele Altaiului”, reputatul scriitor francez constată că versurile „amintesc de poezia chineză și cea niponă, putând fi create și de cel mai elevat
poet din Occident”.
În 1928 se stabilește la Minusinsk, lucrând în redacțiile diverselor publicații periodice locale. Unele cărți ale sale au fost
editate și la Novosibirsk (pe atunci: Novonikolaievsk).
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Gheorghi Evangulov
(1894-1967)

***

Susanna iubește norii din cer
și-a ochilor căprui privire-ndrăgostită
ale mugurilor arome zburătoare
a fluturilor soartă-n culori podobită.

Susanna iubește șuvoaiele râului
și mierea pletelor sale-n străvezii răsfire,
Susanna nu iubește sărutarea,
ci a săruturilor gheață subțire.
Susanna iubește sirene la pojar
și-al viespilor zbor de aur ușor –
ea însăși – viespe, ea însăși înțeapă
și promite, mințind nenorocitor...
Susanna iubește rodia buzelor
și-a inimii bătăi tihnite, firește...
Și ora astrală o adoră Susanna,
când pe nimeni, nimic nu iubește.

ÎN HAMAC

meridiane

Tu ești în hamac ca musca-n păienjeniș,
Zumzăie râsul tău, eu – sunt paingul;
Ești de-a dreptul hașurată de ozorul liniilor,
Acolo-n hamac, ca musca-n păienjeniș –
De-a-ntregul prizoniera chinului vlăguitor.
Strălucește mâna ta – lamă de cuțit!
Întărâtă-mă, – cântec îți voi înălța,
Cu sărutul – necruțător, de păianjen –
Gura-ți pic cu pic îți voi umplea.

Aștept, eu paingul, fire periculoasă.
Să-ți chinui brațele cu mângâieri prelungi –
Că doar chiar tu ești capcana-plasă.
(1919)

S-a născut în Gruzia. A făcut parte din Asociația caucaziană „Platoșa” a avangardismului. La Tbilisi publică volumul
de poeme „A doua inimă” (1920). În 1921 a emigrat la Paris,
unde a lucrat inginer la uzina „Ahell”. Participă la activitatea
cercului literar „Gatapark”, a asociațiilor „Salonul poeților”
(1921), „Peste” (Cerez), „Nomazii” (1928), alături de alți tineri
scriitori ruși importanți care nu au acceptat revoluția bolșevică
– B. Poplavski, V. Parnah, B. Bojnev ș.a. Începând cu anul
1922, la Paris își organiză regulat seri de creație. În 1929
pune la cale un bal mascat pe baza creației scriitorilor ruși. În
perioada 1930-1934 locuiește la Nisa. Ține lecții, participă la
Zilele Culturii Ruse (1934). A publicat volumele de poeme
„Dugheana albă” (1921) și „Scrumul de aur” (1925, ambele la
Paris). Autorul romanului în versuri „Aventurile neobișnuite ale
lui Pavel Pavlovici Pupkov în URSS și în emigrație” (1946).

PRO

Tbilisi
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Jim Lindop*
(Marea Britanie)

CEDRU

Prin două războaie
mamele și-au pliat visele
iar tații-au dat din cap,
coasele pe umăr;
tăcerea voastră țesea
pe lângă fântână.
Ai stat aici, necântată.

Îmi amintesc cu greu
în care din zilele lungi
i-am auzit cântarea
prin frunze pângărite
și șuvițe zgâriate de praf fierbinte
pe măsură ce aluneca în briză
când biserica veche şi mândră
asuda pe movila de oameni creată
și transpira vise moarte,
și mirosul de smoală,
de rugină fierbinte și de cărămidă veche
uleia aerul satului.
Am auzit-o doar odată,
moale, ca soprano-sax,
un Bechet, blues
tot glissando,
D, C, B-cu un semiton mai jos, acea melodie tristă
arcuind printre copaci,
nevăzută și estompată
în propriul ecou solitar
bătând aerul gol.
Și acum, când ploile bat
pahar de toamnă, îi doresc acelei pasări
să cânte în siguranță în zborul spre sud.

CANAR

O cioplise accidentul cerebral,
aer neliniștit îi devenise cântarea,
fluiere subțiri îi măturau prin voce
Jim Lindop a publicat versuri în Dawntreader – Indigo
Dreams 50/ April 2020. Este autorul volumelor de versuri A
BLUE JOURNEY (co-autor Rodney Wood) şi IN THE WIND’S
EYE, volum publicat de Headlock Press în 1998. Poeziile sale
au fost incluse în antologia anuală OPENINGS, publicată de
The Poetry Society of the Open University, la care este membru activ şi – de câteva ori – editor invitat la OU POETS poetry
magazine
*
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Ai raționat cu anii.

Am venit la tine
când paralizia tremura
ramurile tale visătoare.
Veverițe îți încercau răbdarea.
Iarna îți îngrijora inima de lemn.
Iederă pe copacii intrați în putrefacție …
Iartă-mă.

PS.

Ȋți aminteşti
drumurile agale de la Orvieto
pietre dure albite de soare
spre străzile grupate
din Siena? Aerul dens
din Trasimene

unde marginea dantelată a lacului
ne-a supt picioarele fierbinți, jucându-ne
pietricele prin degetele picioarelor?

Îți aminteşti dragostea alene
în încăperile răcoroase, părticele de praf în derivă
în raze de soare unghiulare?

VOCI

Fețele lor sunt la fel.
(Cele moarte sunt așa cum au fost
când am cântat cu toții.)
Vine cu păsări în noapte
cu lilieci argumentători și abrupți
care-i încrucişează melodia:

PRO

PASĂRE

Fetelor, să vă-ndreptați
când clopotul va bate,
respirați în calmul vostru,
în timp ce flăcăii lobează răsuflate,
realitatea fuge din
capetele lor trufaşe.
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„O Roma Non Fai
La Stupida Stasera. ”
Fața lui se sfărâmă.

Ea cântă, „Summertime”,
o sfogato soprană
la chitara mea timidă.

Vechii mei prieteni! Fiți bineveniți!
Hai să urmărim cum vibrează plopii
pe măsură ce vocile noastre se-nalță!

ÎN AŞTEPTAREA MUZICII

PRO

Gardurile vii trebuie tunse.
Buruienile insinuează - știu cel mai bine.
Teiul își suflă coroana,
se plânge de stres şi furtună
își aruncă ramurile-n jos.
Se înfioară trandafirii.
Pupăza știe că poate să mă imite
Mai bine, mereu repetă candid.
Alte păsări se distrează!
Ȋi tachinează pe fluturi.
Plopii aruncă crenguțe-n cale.
Buruienile strangulează mazărea-ncet.
Și aștept. Muzica întârzie.
Am nevoie de muzică. Trebuie s-aştept.
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O ULTIMĂ MELODIE

Am încercat să-mi amintesc o melodie Una care ți-ar putea chema fantoma.
(Vocea ta, vezi, o am în minte.)

Dar nici o melodie nu este numai pentru tine;
oricare-o fredonez se şi pierde ...

(pierdută printre altele pe care le-am admirat...)
...și toți acei cântăreți, cu excepția ta,
pot să-şi invoce cântecele din ceață.
(Totuși, vei participa, sotto voce.)

Te-am văzut ieșind din casa ta
cea nouă. Grădina pe care-o cunoști de-atâta timp.

(Iartă-mă. Numai cântă-ți cântecul. Cu glas coborât)

Traducere şi prezentare de
Mariana Zavati Gardner
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D.H. Lawrence

GENŢIANE BAVAREZE

(după Bavarian Gentians)

N-are oricine gențiane-n casă
când e septembrie jilav, de Sfinții-Arhangheli.

Gențiane Bavareze, pline și-ntunecate, mereu întunecate
umbrind lumina zilei ca o torță cu-albastrul fumuriu al unui Pluto
trist
striate și arzânde, cu flăcări mohorâte care aștern albastru
domolindu-se până devin puncte, sub brațul alb al zilei
floare arzândă a întunericului albastru-fumuriu, stupoarea-ntunecată a lui Pluto,
lămpi negre din încăperile lui Dis, arzând albastru
împrăștiind întunecime, întunecimea-albastră, când lămpile slăbite-ale Demetrei dau
lumină
du-mă acolo, arătă-mi care-i calea.
Adu-mi o gențiană, dă-mi o torță
lasă-mă singur ca să găsesc drumul cu torța-albastră bifurcată a acestei flori
coborând treptele din ce în ce mai negre, unde albastrul se închide-n el
chiar și-unde coboară Persefona, acum, din gerul de septembrie
pe meleaguri oarbe în care-ntunecimea veghează peste beznă
și Persefona însăși e doar un glas
sau e o negură ascunsă, învăluită-n bezna și mai mare
a brațelor lui Pluto, cernută de ardoarea tristeții-apăsătoare,
în splendoarea torțelor tenebrei, revărsând beznă peste
mireasa oropsită și-al ei mire.

PUI DE ŢESTOASĂ
(Baby Tortoise)

Tu știi cum e să te naști singur,
Pui de țestoasă!
În prima zi, să-ți scoți cu greu piciorușele din ou,
Nu în totalitate treaz,
Și rămâi blocat la sol,
Nu în totalitate viu.
O mărgeluță pe jumătate-n viață.
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Să-ți deschizi gurița ca un cioc, ce pare să nu se mai descleșteze,
Ca o poartă de fier;
Să-ți ridici jumătatea de sus a ciocului
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Și să-ți întinzi gâtul slăbuț
Să iei prima mușcătură dintr-o bucățică de iarbă,
Singură, micuță insectă,
Cu ochișorii umezi,
Înceată.

meridiane

Să iei primul dumicat solitar
Și să pornești încet în călătoria ta solitară.
Ochișorul tău întunecat și umed
Ochișorul tău ca noaptea neîntinată,
Sub pleoapa grea, de pui de țestoasă,
De neînvins.
Nu te-ai plâns niciodată.

Tragi capul înainte, încetișor, de sub vălul tău mic
Și pornești la drum, ușurel, pe degețelele tale ca niște ace,
Vâslind tot înainte.
Încotro, micuță pasăre?
Mai degrabă ca un bebeluș dând din brațe,
Doar că tu progresezi greoi, mereu la fel,
Iar un bebeluș, deloc.

Atingerea soarelui te antrenează,
Iar timpul și răcoarea veșnice
Te fac să te oprești în loc, să caști,
Deschizându-ți gura neînfricată,
Făcută cioc, precum niște clești care se cască larg;
Limbă moale, roșiatică, și gingii ascuțite, dure,
Apoi închizi la loc falca fețișoarei tale proeminente,
Pui de țestoasă.

Te uiți mirat la lume, întorcându-ți căpșorul sub voalul său
Și o privești cu ochi negri și atenți?
Sau te cuprinde iarăși somnul,
Ne-viața?
Ești așa greu de trezit.

Ești în stare să te miri?

Sau este doar mândria ta neînduplecată a primei vieți
Privind împrejur
Punându-te de-a curmezișul inerției
Care părea de neînvins?

Neînsuflețirea vastă,
Și strălucirea vie a ochișorului tău atât de mic.

Luptător.

Nu, micuță pasăre din coajă,
Ce imensă este neînsuflețirea pe care vrei s-o învingi,
Ce incomensurabilă e inerția.

Luptător.

PRO

Micuț Ulise, înaintaș,
Mai mic decât unghia mea de la degetul mare,
Buon viaggio.
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Toată creația vie pe umărul tău,
Pășește înainte, mic titan, sub scutul de luptă.

Masivul și mătăhălosul
univers neînsuflețit;
Iar tu te miști încetișor, pionier, singur-singurel.

Ce vie pare acum călătoria ta, în soarele puternic,
Atom stoic, precum Ulise;
Deodată repezit, necugetat, pe degețele iuți.

Micuță pasăre fără voce,
Odihnindu-ți căpșorul pe jumătate ieșit de sub văl
În demnitatea lentă a pauzei tale eterne.
Singur, dar fără să simți singurătatea,
Așadar, de șase ori mai singuratic.
Plin de pasiunea mocnită de a trece prin negura vremurilor
Căsuța ta rotundă în mijlocul haosului.
Dincolo de grădini,
Pasăre mică,
Dincolo de marginea tuturor lucrurilor.
Călător,
Ai coada îndoită ușor într-o parte
Ca un gentleman într-o haină lungă.
Toată viața e pe umărul tău,
Înaintaș invincibil.
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Traducere de Cristina Botîlcă

PRO

Crucea, Crucea
Este înfiptă mai adânc decât știm noi,
Înfiptă mult mai adânc în viață;
Direct în măduvă,
Pătrunde osul.
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Victoria Milescu

INDEPENDENTĂ, PROSPERĂ, SINGURĂ

PRO

Sunt independentă
dar nu pot ieşi din casă când vreau
nu mă lasă legile pandemiei brusc sosite
am alimente, pâine şi vin
dar nu le pot împărţi cu prietenii
trebuie să respectăm distanţarea socială
sunt prosperă dar singură
în inima mea e pace dar afară e război
un război nevăzut şi nemaivăzut
duşmanul poartă mască, la fel port şi eu
a mea e mai simplă, de bumbac alb
masca duşmanului e sofisticată
îi dă puteri uriaşe, necunoscute
cum să lupţi împotriva lui când deja a cucerit planeta?
cum să lupţi pentru adevăr stând în casă
înfricoşat, dezarmat?
cum să vină în ţările noastre prietenia
dacă aeroporturile sunt închise
oraşele izolate, străzile blocate?
cine să ne audă dacă stăm cu gura astupată?
iar când ieşim afară, în aerul ameţitor
privim în jur speriaţi
să nu ne amendeze poliţia pentru vreo literă greşită
din declaraţia pe propria răspundere
în care declarăm că noi suntem noi
şi nu altcineva camuflat
sub un chip încordat, îmbătrânit,
de nerecunoscut pentru rudele, colegii, cunoscuţii
care şi ei s-au schimbat într-un fel sau altul
nimeni nu mai e cum a fost
nici lucrurile nu mai sunt cum le ştiam
valorile create de noi se conformează şi ele
şi-au pus mască, mănuşi, asemeni hoţilor
ei şi-au propus să fure de data aceasta sfârşitul lumii.
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INDEPENDIENTE, PRÓSPERA, SOLA

Soy independiente
pero no puedo salir de casa cuando me apetece
no me dejan las leyes de la pandemia surgida tan
súbito
tengo sustento, pan y vino
pero no puedo compartirlos con mis amigos
debemos respetar el distanciamiento social
soy próspera pero soy sola
en mi corazón hay paz, pero afuera hay guerra
invisible y nunca vista guerra
el enemigo lleva máscara, igual que yo
la mía es más simple, de blanco algodón
la máscara del enemigo es más sofisticada
le confiere potencias enormes, desconocidas
¿cómo pudiera uno combatirle, mientras él ya domina
el planeta?
¿cómo luchar por la verdad, cuándo uno se queda
encerrado en su casa,
asustado, inerme?
¿cómo pudiera llegar la amistad a nuestros países
si los aeropuertos quedan cerrados,
las ciudades aisladas, las calles bloqueadas?
¿quién percibirá nuestro grito si nuestras bocas se
quedan tapadas?
a veces cuando salimos al aire embriagador
echamos inquietos vistazos alrededor
amenazados por las multas de algún policía
que caza letras erróneas en nuestro afidávit
en el que manifestamos ser todavía nosotros mismos,
no cualquier otra persona, quizás disfrazada
detrás de una cara tiesa y envejecida
irreconocible por nuestros emparentados, compañeros, familiares
unos que, tal como nosotros, cambiaron su cara de
una manera u otra
nadie es más el mismo que estaba una vez
ni las cosas no son más lo que solían ser antes
aún los valores creados por nosotros van ajustándose
poniéndose máscara, guantes, como ladrones
se propusieron robar el fin del mundo esta vez.

Traduccion de Gabriela Căluțiu Sonnenberg
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NE VOM VEDEA...

Ne vom vedea după sfârşitul lumii, mi-ai spus
Când vom fi doar noi doi, răsărit şi apus
Ne vom vedea după sfârşitul lumii, precis
Când vom fi doar noi doi, abis clamând abis

Ne vom vedea când toate vor fi trecut prin foc
Iar noi vom fi cenuşă sau nu vom fi deloc
Ne vom vedea când totul va căpăta alt rost
Fără să înţelegem de ce am fost ce-am fost.

NOUS, ON SE VERRA...

CI INCONTREREMO…

Nous nous verrons après l’Apocalypse, dans un décor
intime,
Quand il n’y aura que nous deux – abîme dans
l’abîme.

Ci incontreremo dopo la fine del mondo, esattamente
quando saremo rimasti noi due soli, abisso dentro
abisso.

On se verra après le feu d’Apocalypse –
Ombres de cendres bleues ou bien deux éclipses

Une autre loi cosmique s’emparera de tout
Sans que l’on comprenne guère l’amour qu’on a vécu.

Sans que l’on comprenne guère l’amour qu’on a vécu.

Ci incontreremo dopo la fine del mondo, mi hai detto
quando saremo solo io e te, l’alba e il tramonto.

Ci incontreremo quando ogni cosa sarà passata attraverso il fuoco
e noi saremo cenere o nulla più.
Ci incontreremo di nuovo quando tutto avrà preso un
senso
senza comprendere perché io ero ciò che ero.

Traduzione Luca Benassi

Traducere de Ion Roşioru şi Paula Romanescu

WE SHALL MEET…

We shall meet after the end of world, you told me
When we’ll be just you and me, sunrise and sunset.
We shall meet after the end of the world, precisely
When we’ll be just we two, abyss within abyss.
We shall meet when all will pass through fire
And we’ll be ashes or we’ll be no more.
We shall meet again when everything makes sense
Without understanding why I was what I was.

Translation into English by Stanley Barkan
in cooperation with the author
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VIDEĆEMO SE

Rekao si mi videćemo se na kraju sveta
kad budemo samo nas dvoje, istok i zapad.
Videćemo se na kraju sveta, sigurno
kad budemo samo nas dvoje, ponor zagledan u
ponor.
Videćemo se kada sve prođe kroz vatru,
a mi budemo pepeo ili nas ne bude uopšte.
Videćemo se kada sve dobije drugi smisao,
a da ne razumemo zašto smo bili to što smo bili.

Traducere în sârbă de Teodor Rămianţ (Serbia)

PRO

Nous, on se verra après la fin du monde, sûrement
Quand il n’y aura que nous deux – aurore et couchant
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Ioan Florin Stanciu
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OCHEANUL ÎNTORS ÎN TIMP

PRO

Unul dintre ultimii pelerini rătăcitori ai greu încercatei
generaţii poetice şaptezeciste se întoarce glorios, iată,
din pulberea şi cenuşa exilului, ca să dea îngândurată
şi îndurerată mărturie despre cele ce, la vremuri cumplite, ne-au condamnat îndelung, la groapa istoriei mici,
de unde arar doar un cântec de foc se ridică din negrul
abis clocotit al vorbelor şi pe unde mai trec cu bastoanele albe doar dorinţa şi visul...
De aceea, s-ar cuveni, mai întâi, să reamintesc că
pe la începutul anilor 70 ai secolului trecut, Mihai Păcuraru era considerat o certă promisiune a literaturii pontice; mai ales că el devenise deja primul şi cel mai
potrivit redactor-şef al revistei de cultură „Ex Ponto”, în
varianta ei studenţească, întrupată ca prin miracol, la
iniţiativa uriaşului nostru profesor şi scriitor Marin Mincu,
vegheat şi vânat el însuşi de omniprezenta securitate,
tot mai înverşunat asmuţită să ne reinterpreteze justiţiar
fiecare gest şi fiecare cuvânt, cu Sabia mâniei proletare
într-o mână şi cu Documentul de partid, în cealaltă. Cu
atât mai mult, cu cât tocmai se lansaseră la nivel de partid şi de stat devastatoarele teze maoiste despre rolul
culturii în formarea omului nou şi în educaţia socialistă
a tuturor oamenilor muncii, prin care toate manuscrisele
şi toate idealurile noastre spirituale fuseseră spulberate
deodată-n neant şi trimise fără alte argumente, la
groapa de gunoi a istoriei. Un fel de condamnare la tăcere, pe viaţă, chiar dacă, reîntors ca profesor în singurătatea sa asumată de la Altîn Tepe, Mihai n-a încetat
niciodată să scrie şi să se proiecteze pe sine, în câteva
previzibile manuscrise de sertar, dar atent şi exigent împlinite-n volume de lucru, cu speranţa statornică a vreunui mai potrivit moment al înnobilării noastre, prin
poezie.
De aceea, rememorând şi scriind, de curând, despre
destinul acesta evanescent, criticul literar Gabriel Rusu
remarca, mai întâi, „singurătatea unui poet” care şi-a
publicat cărţile, cu nefiresc de lungi pauze constrânse,
dar fără să-şi frângă şi să-şi abandoneze uneltele.
Ţinându-se cont, desigur, şi de faptul că singurul său
volum cu adevărat reprezentativ (Verde traversând
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amiaza, Editura ePublishers, Bucureşti, 2019) i se tipăreşte la vreo cinzeci de ani de la debut, chiar dacă,
într-o cronică din revista „Ateneu” (august/2020), acesta
îi apare scriitoarei Carmen Focşa ca „o sinteză a trăirilor
tuturor vârstelor spiritului, constituind deplina expresie
de ansamblu a maturității unei poezii trăite şi asumate
prin spirit, a cărei substanță o reprezintă meditația lucidă asupra existenței, dar și o târzie mărturisire de
credință reluată şi amplificată prin fiecare titlu.”
Părere împărtăşită şi de Ion Roşioru, cel mai avizat
şi mai perseverent comentator al literaturii dobrogene
contemporane, care în cronica din revista „Argeş”
(nr. 8/2020) scria: „Mihai Păcuraru, poet despre care nu
s-a scris încă atât pe cât ar fi meritat, dispune de acel
har aparte de a proiecta secunda într-o vastă dezmăr-
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Mulţimea adunată-n forum, urlând lupeşte,
prin mijlocul ei, trupul târât cu
o liană legată de un inorog;
scenă pictată pe retină şi pe inimă,
ce nu te lasă de veacuri în odihnă,
pe trupul târât al memoriei lumii,
prin ocheanul întors în timp...
Iar din acest punct de vedere, un alt poem în tonuri
expresioniste, pe deplin asumate, este şi acela în care
eul îşi rememorează existenţa ca pe o crucificare impersonală sau ca pe un autodafe derizoriu:
Dumnezeu ne-a dat crucea şi lacrima,
şi puterea de-a trece, petrece, lunecând.
Dorinţa este să rămâi aşa, impersonal,
privind şi reclădind piramide.
Peste tot şi toate, nimeni, în vorbe clocotite,
nu va desprinde jarul din cenuşă.
Vin fiii tăi şi fiicele tale pe lungi avioane,
să descifreze tăbliţele lăsate la rădăcină.
Chiar singur nu eram, cu traista cu pietre
în spate şi o carte ca o pasăre
plutind în jurul meu.
Nu era aură, erau fum şi praf
dinspre valea cu grădini
şi gunoaie arse pe dealuri.
Astfel, şi prin această reîntrupare târzie a cuvântului
ales, Mihai Păcuraru se reîntoarce încoronat cu spini şi
cu purpură, la Cina cea de taină a poeziei româneşti
contemporane.

PRO

ginire a firii, prin care urâtul existenţial se înfrumuseţează în chip magic, iar efemerul se salvează de la pieirea banală, fiind investit cu atributul glorios al
înveşnicirii.”
Dar tocmai faptul că acest volum reprezentativ pentru maturitatea creatoare a poetului a fost primit cu entuziasm repetat, ca un important eveniment literar, a
făcut să treacă mai puţin observat demersul aproape simultan al poetului de a-şi reuni într-un volum selectiv o
parte dintre multele poezii abandonate prin manuscrise,
pe diferite paliere de vârstă şi de experienţe poetice, ca
nişte jaloane exemplare pe drumul către performanţele
şi împlinirile de mai târziu. Constituindu-se astfel ca un
alt volum de versuri, publicat de Mihai Păcuraru
într-acest moment solar, al existenţei sale poetice:
Retro-Poezii, Editura ePublishers, Bucureşti, 2018.
Interesant ni se pare faptul că, de la bun început, redescoperim şi aici, ca pe nişte fireşti afinităţi elective,
ecourile îndepărtate ale expresionismului poetic german, justificate prin prisma experienţelor traumatizante,
comune: teroarea istoriei, înstrăinarea, fuga de realitate,
neliniştea metafizică, rătăcirea, absenţa, tragicul existenţial, sfâşierea de sine... Ca urmare, în chiar primul
poem, ochean întors în timp, reîntâlnim însângeratele
urme expresiv colorate, dar şi urletul premonitoriu al lui
Edvard Munch, manifest al expresionismului timpuriu,
ale cărui picturi declarate „degenerate” au şi fost excluse din toate muzeele Germaniei naziste:
Dintr-o parte în alta,pendul ucigaş
spre robi se coboară –
urme aprinse de petale expresiv colorate,
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Gheorghe Lăzărescu

UN ESEU INCITANT
DESPRE LUCIAN BLAGA

PRO

George Vulturescu se numără printre scriitorii care
contrazic afirmația lui Maiorescu în legătură cu poetul
„din fire refractar”, adică nereceptiv la altă voce lirică
decât a sa, față de criticul „din fire transparent”, receptiv
la stiluri cât de diferite. Afirmat el însuși în domeniul poeziei (prin volume precum Frontiera dintre cuvinte, Tratat despre Ochiul Orb, Stânci nupțiale, Aur și iederă,
Maladiile lămpilor, pentru a nu cita decât o parte dintre
ele), George Vulturescu pătrunde cu adâncă înțelegere
și cu subtilitate interpretativă în universul liric blagian,
consacrându-i poetului din Lancrăm eseul Lucian
Blaga – ipostazele „harfei de-ntuneric” (Editura Cartea Românească Educațional, Iași, 2020), în paginile
căruia critica tematistă și comparativismul sunt metodele utilizate cu o remarcabilă adecvare la obiect.
Imaginea pe care eseistul o consideră esențială pentru viziunea lirică a lui Blaga este desemnată încă din
titlu: „harfa de-ntuneric”, ce contrastează cu formula
consacrată de „poet al luminii”, pe care a impus-o titlul
volumului de debut din 1919. Observând acest paradox,
George Vulturescu investighează raporturile din opera
lui Blaga dintre lumină și umbră, ceea ce îl conduce la
dialectica divin-uman, vedere-auz, trecând prin atenta
cercetare a unor teme și motive importante, precum iubirea, drumul și orbul.
Încă din primele pagini se remarcă erudiția bine stăpânită spre a servi demonstrației: omul apare, în viziunea lui Blaga, drept o „umbră” despărțită din lumina
originară, idee susținută de autorul eseului prin distincția
pe care Dimitrie Cantemir o făcea, în Imaginea de nezugrăvit a Științei Sacro-Sancte, între lumina primordială, lux, care precede luminaria (corpurile de lumină)
și lumina (lumen) soarelui. Este oportun adusă în
discuție și replica lui Mefistofel din Faust-ul lui Goethe
(în traducerea lui Lucian Blaga): „...Eu însă sunt parte
din partea care la-nceput/ A fost chiar totul, parte sunt
din noaptea/ Ce și-a născut lumina...”. După cum remarcă George Vulturescu în legătură cu lirica blagiană:
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„Parte a divinului, sufletul devine în trup «prund de păcate» [...], parte a lutului lipsit de transcendență [...]. Trupul opac oprește transluciditatea luminii” (pp. 18-19).
În legătură cu tema iubirii, este citat Ibn Arabi, peste
„lumina fără umbră”, despre care vorbește el, suprapunându-se imaginea iubitei („adaos luminii”) din poemele
blagiene.
Dacă la Eminescu se constată primatul ochiului, verbul frecvent folosit fiind „văd”, Blaga nu insistă asupra
lui „a privi”, ci asupra lui „a mira”, iar în timp ce privirea
„consumă”, mirarea „învăluie”, la el predominând auzul
asupra văzului, tainele lucrurilor stând în sunetul lor:
„Nu vom găsi efluvii de lumină la Lucian Blaga, sori care
nasc spații, precum la Eminescu. Unul transforma vederea în viziune, iar celălalt în tâlc. Unul transformă invizibilul genunilor în vizibil, iar celălalt aruncă pe lucruri
un «văl» care să le protejeze de existență, de trecerea
care consumă, arde.” (pp. 30-31)
Motivul auzului ca posibilitate de acces spre adâncuri trimite la o originală comparație cu Magritte: „Există
o mistică a lucrurilor/obiectelor în planul poetic blagian,
o non-reciprocitate, ca în tablourile lui Magritte, cu
obiecte suspendate [...], de parcă poetul nu dorește să
relateze evenimențialul, mișcarea și pulsiunea vieții, ci
altceva ascuns – sunetul materiei”. (pp. 23-24). Se
afirmă că Blaga „nu privește, ci recuperează” trecutul
cu ajutorul memoriei, „mereu recreată”.
Nu numai umbra, ci, prin corelație cu ea, însuși cuvântul este propriu oamenilor, care se manifestă prin el,
pe când zeii se manifestă în și prin lumina fără umbră.
Întrucât, la Blaga, nu vederea pătrunde tainele, orbul
este acela care cunoaște realitatea profundă, nefiind
înșelat de aparențe. George Vulturescu îl percepe ca
pe un athanor alchimic, ce purifică, în întunericul său,
formele lumii.
Peștera, drumul și harfa sunt alte motive asupra cărora se apleacă eseistul.
Peștera este, la Blaga, reîntoarcerea la forțele ele213

mentare, un echivalent al „ascunsului”, un stadiu prin
care trece un personaj precum Zamolxe din „misterul
păgân” cu același titlu, care îi apare lui George Vulturescu, perfect justificat, ca o replică la parabola Marelui
Inchizitor din romanul dostoievskian Frații Karamazov.
Drumul ca destin revelează existența omului blagian. Această cale îi apare eseistului strict liniară, fără
legătură, pe verticală, cu cerul, având un jalon sigur
doar în trecut și fiind „un drum către moarte”, fără mântuire.
Sunt de remarcat comparațiile privind motivul drumului la Blaga și Sadoveanu („fondul expansivității cosmice acționează asupra fondului sufletesc mitic al
autorilor” – p. 86), la Blaga (pentru care drumul este
„cadru pentru închegarea unor amintiri”) și Rebreanu,
la care drumul este „personalizat” în romanul Ion.
Drumul ca motiv este urmărit atât în poemele lui
Blaga, cât și în romanul postum Luntrea lui Caron. La
această operă în proză, ca și la drama Anton Pann
face apel George Vulturescu pentru a identifica ipostaze
ale poetului, personajele Axente Creangă, Leonte
Pătrașcu și autorul Spitalului amorului fiind, fiecare,
un alter ego al lui Blaga. Altfel, în opera poetică a acestuia se remarcă o „smerenie” ce evită vocabula, mai
pretențioasă, de poet (rezervată lui Rilke și regelui
David), în beneficiul unor forme vechi, dar bogate în
sensuri, precum: „cântăreț”, „cronicar”, „stihuitor”, care
„tălmăcesc” „în vizibil, frumusețea invizibilă”. Preferate
sunt și cuvintele „poveste”, „cântec”, în locul acelora de
„scriere”, „poem” sau „vers”.
Motivul harfei este legat, desigur, de Orfeu, pe care
George Vulturescu îl urmărește într-o paralelă între
Blaga și Rilke, precum și în reprezentările lui picturale
și sculpturale datorate lui Jan Brueghel, Nicolas Poussin și Auguste Rodin. O atentă și cuprinzătoare analiză
comparativă este consacrată imaginilor „harfei sfărâmate” la Eminescu și „harfei de-ntuneric” la Blaga,
aceasta din urmă fiind cea a misterului. Se fac, de asemenea, referiri la Ștefan Augustin Doinaș, cu al său
„poem fără sunet” și la versurile lui Konstantin Kavafis:
„muzica cea mai îndrăgită/ este aceea ce cântată nu
poate fi”. Aș adăuga și stihurile lui Ștefan Petică, după
care „Cântarea care n-a fost spusă/ E mai frumoasă ca
oricare”.
Studierea paradoxului remarcat la începutul eseului
este aprofundată în secțiunea finală prin investigarea
motivului umbrei în opera lui Blaga. Astfel, George Vulturescu observă că „în Poemele luminii omul nu e
însoțit de lumină, cât de umbră”, aceasta din urmă reprezentând „proprietatea făpturii umane depotențată de
divin [...], o formă «slabă» a materiei originare”
(pp. 147-148). Cercetarea motivului se desăvârșește,
în finalul cărții, printr-o interesantă comparație între
Blaga și Nietzsche în ceea ce privește sensurile „umbrei”. Motivul este ofertant și ne ducem mai departe cu
gândul – având ca punct de plecare și ca imbold studiul
lui George Vulturescu – la practicile magice ale folclorului românesc privind îngroparea umbrei, ca simulacru
al omului, la temelia unei construcții, cu posibile trimiteri
la Meșterul Manole de Blaga. Ne-am gândi și la omul
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fără umbră din nuvela Istoria stranie a lui Peter Schlemihl de Adelbert von Chamisso, dar și la versurile lui
Paul Valéry din Cimitirul marin, unde umbra trecătoare
îl obișnuiește cu fragila ei mișcare pe muritorul care o
contemplă: „Une ombre passe/ Qui m’apprivoise à son
frêle mouvoir”.
Am făcut aceste comparații stimulat de calitatea
cărții lui George Vulturescu, un eseu care pătrunde în
profunzimile creației blagiene și îl îndeamnă, implicit,
pe cititor să o recitească din noi perspective. Se fac aici
erudite referiri la filozofi și teologi (Toma d’Aquino, Meister Eckhart, Hegel, Bachelard, Noica, Merleau-Ponty,
Berkeley, Spengler, Schopenhauer, Heidegger), la poeți
(Rilke, Hölderlin, Shelley, Mallarmé) și la pictori (Paul
Klee, Max Ernst, Malevici), dar fără urmă de pedanterie,
asocierile cu opera lui Blaga fiind bine argumentate.
Asimilând, în prealabil, majoritatea studiilor importante despre Lucian Blaga (datorate lui Nicolae Balotă,
George Gană, Melania Livadă, Ioana Em. Petrescu,
Sorin Alexandrescu, Eugen Todoran, Marin Mincu, Ion
Pop, Vasile Fanache, Mihai Cimpoi), pe care le citează
cu deplină probitate științifică, George Vulturescu oferă
prin noua sa carte o perspectivă profund originală ce se
înscrie, alături de contribuțiile amintite, în bibliografia
critică esențială dedicată operei lui Lucian Blaga.

Lucian Blaga
PRO

lector
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STRIGĂRILE NUMELUI MEU

PRO

Un poet adevărat despre care am mai scris, Nicolai
Tăicuţu, împlineşte o vârstă rotundă – scrie mare pe copertă: 70 – şi-mi trimite cartea lui cea mai recentă, apărută la Editgraph din Buzău, în acest an, 2020.
L-am citit cu mare interes, pentru că în cărţile anterioare mi s-a revelat ca un poet frenetic al Câmpiei Sudului, cu versuri având gustul ierbii tăiate dimineaţa, în
august, cu metafore alunecând în taina bălţilor lui Fănuş
Neagu, marele, bunul, neuitatul meu prieten.
Această carte poartă un titlu postmodernist până-n
prăsele. Se cheamă: 70, o biodiversitate în gri. Chiar
aşa, prietene Nicolai? Un titlu care m-ar convinge cu
totul ar fi: Strigările numelui meu. Sigur, asta e opinia
mea de cititor al poeziei tale profunde care nu face altceva decât o repovestire a istoriei vieţii proprii, cu dimineţile, cu amiezile, cu amurgurile, tot atâtea capitole ale
strigării numelui tău, nicolae T, poetul lovit de melancolia vârstei, a timpului, a păsării Poeziei, care ne face să
fim altfel, altundeva, într-o lume paralelă cu aceea reală.
Primul poem, „strigările”, este un fel de carte a Genezei. Urmează „dimineţile”: „el, nicolai. singur era/
într-un nimb de lumină/ rostogolit pe drumul satului/ de
la casa părinţilor/ la casa bunicilor/ şi mai departe/ pe
drum de poveste”.
Pe urmă, intrăm în acest mit al existenţei poetice,
într-o cheie care mă conduce la Marin Sorescu, acela
din volumele lui mai puţin comentate, cum ar fi Moartea
ceasului. Iată dovada: „e prea devreme, mi se spune/
auzi cum toate fiinţele/ cum toate lucrurile/ dar mai ales/
cum toate spiritele/ se întind/ de le trosnesc oasele”.
Nu e o influenţă căutată, ci una asimilată deplin, o
„potrivire de sunet”, cum ar zice folclorul românesc,
acela mai înţelept ca noi toţi. Nicolai Tăicuţu e un scriitor
născut, cu lecturi solide, cu sentimente poetice verificate de cunoaşterea în profunzime a unor generaţii
poetice. El nu este un postmodernist, în ciuda titlurilor
unor poeme care ar acuza această apartenenţă. El vine
din aburul de mare talent al generaţiei lui Nichita, Sorescu, Păunescu. Acolo îl găsesc eu, acolo îl aşază verSAECULUM 7-8/2020

suri ca acestea: „e frig în jur, constat/ neisprăvită-i înscenarea/ şi eu sorbit/ în cântul de jale mă simt/ al unei
păsări neştiute”.
Cu ce se legitimează în plus, în bogăţie de inspiraţie
şi de sentiment pur poetic, Nicolai Tăicuţu? Fără îndoială, cu apartenenţa la un sat al naşterii, la un spaţiu
mitic unde s-a hotărât destinul lui de om şi de pasăre
cântătoare în câmpurile poeziei. Citez: „de nu aş fi atins
cu piciorul desculţ/ troscotul aspru, răcoros al aleii/ dimineaţa nu mi-ar fi răspuns la bineţe”. Apoi: „de când
mi s-au luat poarta şi pragul casei părinteşti/ cuvios mă
închin, Doamne/ şi nu ştiu la ce/ şi nu ştiu de ce”.
Un poem ca „Darămite” este nichitian, asimilând spiritul „marelui blond” din compasiune şi din dragoste. Iar
„soldatul” e o replică absolut remarcabilă la „soldatul
mărşăluia, mărşăluia, mărşăluia” al aceluiaşi Nichita.
Al doilea ciclu al cărţii lui Nicolai Tăicuţu, „Amiezile”,
e un cadru al stării supreme de graţie a Poeziei şi Vieţii:
„starea de mulţumesc lui Dumnezeu”.
Iată un poem integral, antologic, din acest ciclu:
„nostalgicul meu sat/ s-a retras sub o/ melancolică salcie pletoasă/ curgător ca o apă/ pieziş curgător/ îşi picură umbrele la streaşină/ şi zic: lasă-l, Doamne/ să
picure/ să curgă/ prin sufletul meu/ precum şi eu umbră
curg/ pe drumurile sale!” („Melancolie”).
Metafora lui Nicolai Tăicuţu are materialitate, are
carne. Vă ofer spre exemplificare un poem superb care
este o metaforă a senzualităţii: „şarpele stă-ncolăcit/ pe
pântecul tinerei fete/ ca şi când ar sta/ pe o piatră bine
şlefuită/ încălzit fiind/ de dogoarea sânilor ei” („Soare
de vară”).
Nu pot să nu mă întorc cu gândul la Sfântul Blaga,
la porţile dorului său.
La 70 de ani împliniţi, poetul Nicolai Tăicuţu şi-a
făcut cadou o carte luminoasă de poezie. Iar pe noi, cititorii ei, critici literari, scriitori ori oameni de rând, ne-a
cinstit cu un pahar de frumuseţe, însoţit de o strigare în
cântec a vârstei sale. Aferim!
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„Nu grăbi, nu stârni venirea lor,/ lasă-le din zare încet
să se adune,/ să-şi pună un ou în sălaşul pieptului/ tău/
şi-apoi puiul să spargă coaja/ şi cântecul să se înalţe
liber”.
Pătrunzând tot mai mult în cartea lui Birlan, notam,
după lectura unor poeme: „aer sorescian”, „metoda soresciană”, adică o construcţie de poem epic, fulgerat în
final de o metaforă surprinzătoare. Am ajuns, la un moment dat, să citesc un poem întreg, în mai multe părţi,
dedicat lui Marin Sorescu. Autorul îşi declară iubirea
pentru un maestru, pentru – într-adevăr! – shakespearianul Marin de la Bulzeştii Doljului. Gestul mi s-a părut
de tot frumos. În acest spaţiu de comuniune şi de iubire
pentru un poet mare poate încăpea totul: şi poezia de
dragoste şi poemul mesianic şi acela patriotic. Valeriu
Birlan cuprinde aceste teme cu talentul lui deosebit, cu
discreţia lui de profesor pierdut în bibliotecile lumii. Iată
cum scrie: „Oale şi ulcele, unele lângă altele,/ ca trupurile calde ale soldaţilor/ ucişi în luptă. Oale şi ulcele
smălţuite/ cu smalţul iubirii de ţară”.
Mai multe dintre poemele scurte – catrene, sextine
– ale Vizitatorului sunt cu totul remarcabile, pentru că
poetul are darul sintezei expresive, floare rară în câmpiile creaţiei atâtor discursivi ce declamă doar pentru ei
înşişi.
Citesc un poem care-mi aminteşte de „cântecele
şoptite” ale lui Grigore Vieru: „Lasă-ţi deoparte pavăza
şi coiful/ în limpede linişte minunile cresc/ Cel mai greu
este să fii iarbă/ cel mai greu este să fii firesc”.
Din partea finală a cărţii lui Valeriu Birlan aş detaşa
poemele de dragoste. Vizitatorul e vizitat de fantasma
iubirii, un sentiment risipit în tot ce ne înconjoară, cu o
fragilitate cehoviană: „Tu, întreagă aici, răspândită/ în
filele cărţilor, în tablouri,/ în icoane...”. Ca să erupă în
acest imn solar, parcă decupat din Cântarea Cântărilor:
„De-ar ieşi acum pe stradă, părul i-ar creşte/ odată cu
paşii aşa de mult, că trecătorii,/crezând că e mireasa
acestui soare extatic,/ ar veni în şir nesfârşit în urmă-i,
ţinându-i/ pletele pe mâini cu evlavie aşa cum/ preoţii
duc la marile sărbători odoarele sfinte...”
Frumos poem, frumoasă carte de poezie! Mă înclin,
domnule profesor Valeriu Birlan şi mă bucur că v-am regăsit!
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În timpul din urmă, s-a întâmplat că am citit şi am
scris despre mai multe cărţi de poezie bună.
Parcurgând volumul lui Nicolai Tăicuţu, un poet deplin care trăieşte în Râmnicu Sărat, la graniţa Buzăului
şi pe acela al lui Valeriu Birlan, poet din Bărăganul călărăşean, nu mi-am putut reprima un gând: în vremuri
de restrişte, de haos social, de durere înăbuşită, se
scrie poezie adevărată.
Sigur, mă puteţi contrazice, însă, pentru mine, lucrurile se leagă. Într-o epocă sătulă, mulţumită de sine, se
naşte proză avangardistă, experimentalistă, se scriu romane-fluviu înecate în istorie etc. Într-o vreme ca a
noastră, se creează pamflete, elegii şi poeme ale disperării.
Iertaţi-mă pentru această divagaţie înainte de a
ajunge la o carte încărcată de sentimentul singurătăţii
întru poezie şi de semnele vizitatorului printre cuvintele
unei istorii şi ale unei existenţe: Vizitatorul, cartea lui Valeriu Birlan, editată de Vasiliana ‘98 la Iaşi, în 2020.
Despre profesorul Birlan, absolvent al Universităţii
„Al. I. Cuza” din Iaşi, dar trăind într-un oraş-sat din Bărăgan, am mai scris atunci când un prieten bun al lui şi
al meu, „pălmaşul condeiului” Ion Andreiţă, mi-a pus în
faţă o carte a acestui autor. Cred că ne-am şi întâlnit o
dată. Iar acum, iată, primesc un semn, o carte nouă din
seria de aproape zece tipărite de Valeriu Birlan.
Mă bucur că a rămas poet. Mă bucur că acolo, în
grădina lui, între arborii vechi şi straturile de legume înconjurate de iarbă, în acel imperiu de verde pur, scriitorul şi-a păstrat sensibilitatea şi puterea de a se bucura
de cuvinte, găsind „locul anume” al iubirii lui pentru poezie: „Cel mai greu este să aşezi/ cuvântul pe pagină,/
Nu acel cuvânt care se scrie/ ci acela mereu născându-se/ Cuvântul pe care-l culegi/ din durerosul mers
al luminii/ şi-l pui să stea pe o inimă”.
V.B. este unul din poeţii care s-au hrănit cu lecturi
serioase. El a citit poezia interbelică, poezia generaţiei
mari a lui Nichita şi Sorescu, astfel că îşi filtrează inspiraţia prin aroma de leac a unor cărţi fundamentale. A învăţat să caute Ţara Poeziei în volume de poezie, a
asimilat lecţii ilustre şi nu se lasă dominat de ele, ci le
supune sentimentelor sale celor mai profunde.
A învăţat lecţia răbdării de a suferi până când găseşte ceea ce Arghezi numea „cuvântul potrivit”. Spune:
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O NOUĂ EDIȚIE A OPERELOR
LUI PANAIT ISTRATI
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Concepută a fi realizată în mai multe volume,
această nouă ediție a pornit la drum cu volumele I și II,
apărute la Editura Fundației Naționale pentru Știință și
Artă în 2019, purtând sigla Centenarului Marii Uniri:
1918-2018. Volumul I – 730 p., volumul II – 816 p, ambele format Pléiade. Ediția este îngrijită de Zamfir
Bălan, cercetător științific la Muzeul Brăilei „Carol I”,
care semnează cronologia, notele
lămuritoare și comentariile, precum
și reperele bibliografice.
La deschiderea volumului I, introducerea lui Eugen Simion cuprinde
următoarele
subtitluri:
„1. Biografia pe scurt a unui tânăr
pentru care viața este o pătimire
eroică”; „2. Etica scriitorului care, înfrânt
în
convingerile
sale
revoluționare, decide să nu mai
adere la nimic. Trecut și viitor. Vers
l’autre flamme”; „3. Cum primesc
scriitorii și critica română pe «fratele
Panait»”; „4. O fază autobiografică
în patru compartimente”; „5. Panait
Istrati este, totuși, și un scriitor
român”; „6. Chira Chiralina, ipostază a feminității dunărene. Moș Anghel: un Iov din Baldovinești.
Discursul resemnării”; „7. Codin.
Revelația unui «grand conteur d’Orient»”; „8. Din nou
despre feminitatea balcano-dunăreană. Neranțula, Țața
Minca. Cum rezolvă țăranii din «Brăila paciaură» problema conflictului dintre datorie și sentiment”; „9. Ciulinii
Bărăganului. Poezia câmpiei și a depărtării. «Încotro,
Ionele? În lume, Matache, cu ciulinii după noi». Kir Nicola și fabuloasa Brăilă cu plăcintarii, hamalii, cârciuSAECULUM 7-8/2020

marii și micile ei drame”; „10. Ciclul romanelor
haiducești. Cosma, Domnița din Snagov. Haiducia în
deltă și în saloanele bucureștene”; „11. Narațiunile
picarești. Razna prin Orientul Mijlociu. Religia prieteniei.
Pescuitorul de bureți. În lumea Mediteranei”; „12. Biroul
de plasare. Aventurile vagabondului visător și schița
unui roman ideologic eșuat”; „13. Religia prieteniei
poate fi trădată. O poveste
orientală cu doi «amanți ai
libertății». În lumea Mediteranei, iarăși”; „14. «Golanul brăilean» cutreieră, în continuare,
lumea, purtat de visul justiției
sociale. Moravuri și deziluzii”;
„15. Proza confesivă își
îmbogățește topologia. Anii de
ucenicie ai naratorului. Personajul central al operei lui Panait
Istrati nu este naratorul/eroul,
ci Brăila”; „16. Un roman patetic și social nereușit și un
roman autobiografic, care duce
mai departe istoria «omului
care nu mai crede în nimic».
Casa Thüringer”; „17. Ce ne
spune azi opera acestui picaro
balcanic?”
Am transcris aici titlurile paragrafelor acestei introduceri de 88 de pagini pentru a-i
servi cititorului ca ghid de orientare în studiul sistematic
și aplicat pe care îl realizează cu acribia cunoscută academicianul Eugen Simion.
Ordonarea scrierilor lui Panait Istrati într-o ediție de
opere, compusă din mai multe volume de circa
7-800 de pagini fiecare nu este câtuși de puțin o între217

prindere facilă. Formatul volumelor, tematica scrierilor
induc anumite constrângeri ce-l obligă pe îngrijitorul de
ediție să ia anumite decizii nu întotdeauna lipsite de dramatism. În primele două volume editorii au rezolvat cu
abilitate posibilele capcane.
Zamfir Bălan alege ca grilă de sistematizare a scrierilor lui Panait Istrati sugestiile propuse de autorul însuși
în momentele când a reflectat la modul în care o operă
de mare diversitate va trece prin „patul lui Procust” al
editorilor.
Primele două volume, ne informează editorul brăilean, sunt dedicate ciclului tematic „Adrian Zografi” și
cuprind: 1. Povestirile lui Adrian Zografi (Chira Chiralina
– 1924, Moș Anghel – 1924, Haiducii: Prezentarea haiducilor – 1925, Haiducii: Domnița din Snagov – 1926);
2. Copilăria lui Adrian Zografi (Codin – 1926);
3. Adolescența lui Adrian Zografi (Mihail – 1927, Pescuitorii de bureți – 1930); 4. Viața lui Adrian Zografi
(Casa Thüringer – 1933, Biroul de plasare – 1933, În
lumea Mediteranei. Răsărit de soare – 1934, În lumea
Mediteranei. Apus de soare – 1935).
Celelalte volume (editorul nu precizează câte) vor
include scrierile din afara „romanului lui Adrian Zografi”
și anume: Trecut și viitor. Pagini autobiografice – 1925,
Familia Perlmutter – 1927, Isaac – 1927, Neranțula –
1927, Plecările mele – 1928, Ciulinii Bărăganului –
1928, Pentru a fi iubit pământul – 1930, Țața Minca –
1931, În Egipt – 1931. La acestea se adaugă povestirile
neincluse în volume și postumele. (Panait Istrati, Opere
I. ediție îngrijită, cronologie, note, comentarii și repere
bibliografice de Zamfir Bălan, Introducere de Eugen Simion, Fundația Națională pentru Cultură și Artă, Muzeul
Național al Literaturii Române, București, 2019,
pp. CLXXVII-CLXXIX.)

Desigur, se putea opta și pentru o altă sistematizare,
bunăoară cea sugerată de Eugen Simion în Introducere: 1. Ciclul dunărean-balcanic (Chira Chiralina, Moș
Anghel, Codin, Țața Minca, Neranțula, Ciulinii Bărăganului, Casa Thüringer); 2. Ciclul prozei haiducești
(Cosma, Prezentarea haiducilor, Domnița din Snagov);
3. Ciclul prozei picarești (Pescuitorii de bureți, În lumea
Mediteranei I-II, Mihail); 4. Proza confesivă (Trecut și
viitor, Confesiune pentru învinși, corespondența, epica
publicistică). (Ibid., pp. XXVII-XXVIII.).
Cum scrierile lui Panait Istrati sunt bine cunoscute
și multiplu analizate și comentate, nu ne propunem în
acest articol să ne aplecăm asupra lor, ci doar asupra
contribuțiilor editorilor: Eugen Simion și Zamfir Bălan.
În introducerea pe care o semnează, academicianul
Eugen Simion propune o grilă de analiză capabilă să
genereze ordinea necesară în interpretarea și evaluarea unei opere caracterizate printr-un grad crescut de
diversitate. Vom avea în atenție doar câteva aspecte:
În primul rând, surprinde în mod plăcut utilizarea criteriului valoric în aprecierea scrierilor istratiene. Spre
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deosebire de unii analiști, prea mult atașați de opera lui
Panait Istrati, și care nu au decât cuvinte de laudă la
adresa acesteia, semnatarul introducerii nu se dezice
niciodată de la obligațiile criticului literar, care trebuie să
semnaleze și eventualele scăderi. Iată câteva exemple:
Despre romanele cu haiduci, criticul ne spune că originea lor poate fi identificată în literatura populară.
Domnița din Snagov este un roman convențional, cu un
scenariu puțin credibil, cu ipoteze politice „ușor onirice”.
Mihail „este un roman nu prea reușit, despre prietenie,
în care prozatorul intervine și el cu lungi și „inutile”
eseuri pe tema în cauză. Scena din baltă, a seducției
din priviri dintre cei doi tineri ar fi avut nevoie de „complexitatea psihologică a unui Gide pentru a căpăta o
semnificație mai profundă”. Pe ansamblu, romanul este
slab, „dominat de speculații fără profunzime despre religia sublimă a prieteniei (Ibid., p. LXII). Bune din punct
de vedere literar sunt însă „descrierile mahalalei brăilene”. Biroul de plasare este, după părerea lui Eugen
Simion, un roman ideologic eșuat, cu scene din viața
mișcării socialiste bucureștene, cu dezbateri idealiste
despre familie, condiția femeii, mașinism (în spirit tolstoian, retrograd). Din păcate, astfel de dezbateri ideologice interminabile „sunt lipsite de subtilitate și
acaparează în chip inadecvat discursul epic”. Romanul
se susține totuși prin personaje și descrieri ale vieții oamenilor săraci, nenorociți. Nici Casa Thüringer nu satisface condițiile de esteticitate pretinse de critic. În
ciuda calităților de descriere a vieții și personajelor din
familia unui exportator de cereale sau a pulsului vieții
orașului, cu dramele lui, cu ciudățeniile lui, când autorul
ajunge cu narațiunea la lupta sindicală din port apar
multe pagini neconvingătoare, fără pregnanță epică:
„simple relatări ziaristice”. Epica este înlocuită în ultima
parte a romanului cu „o searbădă cronică sindicală”.
În al doilea rând, este de prețuit, în introducerea lui
Eugen Simion, abordarea fără complexe a unor teme
controversate în receptarea scriitorului brăilean și vom
avea în vedere îndeosebi delicata problemă a
apartenenței lui Istrati la literatura română. Subiectul
este abordat în paragraful 3, unde respinge argumentele lui Lovinescu și Călinescu ale refuzului de a-l introduce pe Istrati în istoriile lor literare (din 1937, respectiv
1941), dar mai ales în paragraful 5, intitulat chiar „Panait
Istrati este, totuși, și un scriitor român”, în care se
servește de argumentul frumuseții limbii rămâne din
operele scrise direct în limba maternă sau traduse din
franceză.
În fine, ne mai referim la cotitura ideologică pe care
o face scriitorul român în urma experienței de doi ani în
spațiul sovietic. Cât timp vizita a fost dirijată de politruci
instruiți, realitatea comunismului i s-a arătat scriitorului
român fără cusur, dar în ultima parte a voiajului prin
URSS, Istrati și Kazantzakis s-au deplasat pe cont propriu, fără ghizi, și, în fața lor, s-a arătat fața hidoasă a
unei societăți ticăloase, bazate pe teroare și delațiune.
PRO
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Istrati n-a putut suporta mizeria morală descoperită și a
semnat trilogia Vers l’autre flamme, cu primul volum –
Spovedanie pentru învinși – scris de el însuși. După
acest moment crucial, scriitorul originar din Brăila își
asumă principiile unei etici a omului care nu aderă la
nimic.
„Ce ne spune azi opera acestui picară balcanic?” se
întreabă autorul introducerii la finalul acestui excurs,
identificând următoarele motive de rezistență în lumea
literaturii: 1. Micile capodopere ce vor capta în
permanență interesul cititorului (Chira Chiralina, Moș
Anghel, Codin, Ciulinii Bărăganului, Neranțula, Țața
Minca, Cosma…); 2. Lumea balcano-danubiană și cea
a Orientului Apropiat, prea puțin prezentă în literatură;
3. Propunerea unui personaj ignorat de literatura română, ca și de cea franceză: tipul de picaro balcanic,
în jurul căruia roiesc „destine umane mărunte”, expresii
ale unei tipologii umane inconfundabile, despre care criticul crede că va prezenta în continuare interes în literatura europeană.
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Zamfir Bălan, îngrijitorul ediției, este unul dintre cei
mai avizați istratologi de astăzi, fiind legat prin destin de
personalitatea și opera marelui scriitor brăilean, activând de trei decenii la Casa Memorială „Panait Istrati”
din Brăila. Contribuția lui la prezenta ediție de opere s-a
concretizat în realizarea unei interesante cronologii de
87 de pagini, bazată pe documente, dar și pe confesiunile scriitorului însuși. Nota asupra ediției (de patru pagini) dezvăluie concepția ce a stat la baza alcătuirii
volumelor.
La sfârșitul fiecărui volum, îngrijitorul de ediție inserează secvența lămuritoare „Note, comentarii, addenda”
(75 de pagini la primul volum, 64 la cel de-al doilea).
Fiecare dintre operele incluse în cele două volume beneficiază de informații ce ajută cititorul să se orienteze
și să înțeleagă mai bine dedesubturile acesteia. Spre
ilustrare, ne referim la prima operă inclusă în volumul I
– Chira Chiralina. Autorul notelor și comentariilor prezintă mai întâi proiectele de sistematizare a operelor
proprii, schițate de Panait Istrati încă din 1922 și modificate în timp, apoi precizează că opera care l-a făcut
celebru, Chira Chiralina, a fost, de fapt, a doua carte trimisă spre supervizare lui Romain Rolland. Prima dintre
creațiile expediate scriitorului francez a fost un manuscris de 406 pagini, conținând titlurile: Sotir, Kir Nicola,
Mihail și Moș Anghel (prima parte). Deși a avut cuvinte
de laudă față de aceste scrieri, abia după ce a primit și
a citit textul Chirei Chiralina Romain Rolland s-a decis
să sprijine intrarea în peisajul literaturii franceze a acestui insolit scriitor. În continuare, Zamfir Bălan oferă
informații despre receptarea (elogioasă) a volumului de
criticii din Franța, despre traducerea anonimă în limba
română, în același an (1924) al debutului la editura Rieder, despre receptarea (adesea răutăcioasă) a cărții de
critică literară românească, despre replicile tăioase ale
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autorului care dovedea acum și un talent remarcabil de
polemist. Informațiile acestea sunt susținute de masive
fragmente din articolele de receptare critică. Deoarece
în 1925 Istrati decisese să ofere o versiune proprie a
Chirei Chiralina, în parte și nemulțumit de traducerea
din 1924, apărută la Editura Adevărul, a adresat editorului său Ig. Hertz o scrisoare, reprodusă în continuarea
notelor și comentariilor, printre altele și pentru motivul
că aici se vorbeşte de intenția scriitorului de a fi recunoscut și ca scriitor român. Este reprodusă apoi și a
doua scrisoare către același editor, expediată zece ani
mai târziu, ca reacție la propunerea acestuia de o oferi
o versiune proprie în limba română a operei, pentru a
intra în celebra colecție a cărții de 15 lei (Colecția celor
15 lei).
Notele și comentariile la Chira Chiralina sfârșesc
printr-o pagină de repere bibliografice selective, în care
sunt consemnate edițiile cărții în limba franceză și în
limba română.
Același format este reluat de fiecare dată în legătură
cu toate operele incluse în cele două volume, generând
astfel o perspectivă explicativă de reală utilitate pentru
cititor.

Panait Istrati şi Nikos Kazantzakis în URSS, în 1927.
(Fotografie preluată din Albumul „Panait Istrati.
Povestitorul fotograf, fotograful povestitor”,
ed. îngrijită de Zamfir Bălan)
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Ana Dobre

IMAGINI ŞI NOTE PE PÂNZA
VREMURILOR...

1
Paula Romanescu, Nu râdeți, nu-i corect politic, Editura
Fast Editing, București, 2020
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vinge ciuma roșie, așa a fost! În locul ciumei a implementat virusul încoronat. Bașca faptul că ne-a aliniat
corect politic în rândul lumii globale!”; „Noi, trecuții-n
lumea joasă, obligați să stăm în casă, fiindcă nimeni nu
ne vrea (decât ea, pandemià!), ne crucim cum rasa
aleasă ce porni două războaie și aprinse pălălaie peste
lume pre pământ, nu-i în stare cu tot natul ei să-și
strângă zarzavatul și-așteaptă tot de la noi forțe proaspete să moară pentru ea, nu pentru țară, scormonind
din greu pământul pân’ le va culege Sfântul.”...
Nota de șotie lingvistică nu lipsește, fără bonomie,
însă, cu crisparea revoltei, între afirmare, resemnare și
lehamite. Cuvântul se balansează când pe partea denotativă, când pe cea conotativă, în alunecări subtile,
detectate de rafinații parfumurilor tari ale înțelesurilor și
subînțelesurilor. E posibil ca ironia să fie prea subtilă
pentru multe minți obtuze, de opacitatea zidului negru.
Paula Romanescu nu renunță la acest instrument și
bine face. Cititorul trebuie obligat să se ridice la nivelul
acestor subtilități, nu autorul obligat să coboare în limbaj
subcultural.
Când ironia se combină cu autoironia – semnul celor
aleși, inteligenți și înțelepți, efectul se răsfrânge ca o lumină clarificatoare asupra întregului: „Recepție cu
șampanie și brânză franțuzească. Lume bună. Prezentă
și eu dintr-o eroare explicabilă poate doar prin
recunoașterea strădaniei mele de a așeza în limba română câte ceva din vasta literatură francofonă”; „Deunăzi, mergând drept, privind înainte fără gânduri
săltărețe, absentă la furnicarul străzii, cu fruntea-n stele
și nasul în vânt, dar călcând cu grijă prin gropile de
care-s înflorite toate trotuarele orașului, m-am trezit că
mă seacă deodată o durere de gleznă. Acum?! Târziu,
iubire!”
Unele note au valoare de parabolă, ca aceea despre
copiii orbi din grupajul Anul 2019 a fost și literar. La o
grădiniță pentru copii orbi, li s-a cerut să modeleze în
lut ceva frumos, iar copiii au modelat ceva rotund, „un
rotund cât mai... rotund”, de unde interogația retorică:
„Să fie copiii orbi niște mici dumnezei cărora le e dor de
PRO

Bine cunoscută ca poetă și traducătoare, Paula Romanescu își surprinde cititorul cu volumul Nu râdeți, nu-i
corect politic1, un volum despre lumea de azi, cea cuprinsă de isteria pandemiei, în care observațiile iau
forma satirei și a pamfletului, în tonalitățile ironiei și autoironiei, sarcasmului și, mai ales, ale hazului de necaz.
Ca poetă, Paula Romanescu experimentase
virtualitățile latente ale limbajului, coborâse în profunzimi ca să scoată diamantele limbii române și să le
așeze în monturi stilistice individualizatoare. Un poet
brazilian, Carlos Drummond de Andrade, spunea că
poetul, ca un scafandru care coboară în adâncurile
oceanelor în căutarea unor comori ascunse, coboară în
adâncurile limbii pentru a căuta sisific comorile limbii,
cuvintele revelatorii prin posibilitatea de a exprima stări
și idei. Posibilitățile poetice și ideatice ale unei limbi sunt
infinite. Cuvântul așteaptă acolo, pe fundul oceanului
limbii, să fie descoperite și reînvestite cu noi valori și
semnificații, puse, ca niște pietre prețioase, în monturi
unice, individualizatoare.
E sigur că Paula Romanescu mai are multe astfel
de comori lingvistice de descoperit în creația sa – cuvinte-metaforă, ritmuri, structuri. O face, însă, cu
aceeași aplecare și în aceste luări de atitudine cărora
le dă forma satirei și pamfletului. Limbajul este permanent pe muchie de scalpel, lunecând pe gama ironiei
până la sarcasm, pentru sancționarea discrepanței dintre aparență și esență, pentru evidențierea, astfel, a ifoselor, tupeului, grosierității, a grobianismului unora și
altora – noile etichete ale manierelor (in)elegante, la fel
de ticăloșite precum grupusculele, găștile care și le
asumă, cu obrăznicie, ca pe noul blazon al ciocoiului.
Tăișul de brici al ironiei atinge sarcasmul: „Bucuria
întâlnirii cu cartea făcea aerul să vibreze. Drept este că
și muzica făcea concurență con brio vacarmului.”; scriind despre klaustrofobie, meditează: „Să nu aud că mai
cârtește cineva contra lui Iohannis! A promis că va în-
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rotundul dintâi al Creației, și suflarea lor caldă să fie
chiar duh sfânt, dumnezeiesc?”
Când alege nota memorialului, Paula Romanescu
excerptează din real situații, fapte, evenimente particulare care pot accede la generalitate. Una din întrebări
este dureroasă și se referă al modul în care trăim și
scriem astăzi istoria țării noastre: „Cine scrie cartea de
istorie a unui neam? Să aibă străinii o lentilă infailibilă
prin care realitatea vieții unui popor de pe planeta Pământ se vede tot mereu «corect distorsionată», dar niciodată corect pur și simplu? Și de ce să fie
strâmbătatea perfect dreaptă când de fapt e foarte
stângă!”
Problemele de azi ale societății românești sunt autoscopate, interiorizate. Istoria mare a nației se confundă cu istoria mică a individului. Și în aceste situații,
Paula Romanescu preferă parabola. O întâmplare din
copilărie devine simbolică și revelatorie. După o confruntare cu o colegă, acasă, plângându-i-se mamei că
a fost agresată, mama îi pune întrebarea decisivă: „Tu
ce i-ai făcut?” E relația cauză-efect. Mutatis mutandis,
lucrurile stau la fel când este vorba de state, de
națiuni...
Curajul civic este noblețea Paulei Romanescu.
Acesta o face să se ia la trântă cu marotele contemporane, corectitudinea politică, de exemplu, balaurul contemporan. Libertatea, spusese Albert Camus, înseamnă
dreptul de a spune nu. Și Paula Romanescu își exercită
această libertate: „Nu! Nu! Nu! Nu e corect să mi se impună incorectitudinea drept normă morală care se pretinde desprinsă din acel «Crede și nu cerceta!»”. Aici,
în această politically correctness, eseista identifică absurdul și paradoxul: politica nu poate fi „îngăduitoare cu
toate anomaliile, dar drastică și implacabilă cu cei care
încă mai îndrăznesc să creadă că rotundul pur al mărului dintâi, cel cu iubire însemnat nu se poate reface
decât prin unirea celor două jumătăți aruncate în infinit
de Îndurătorul și tot de El blestemate să se caute de-a
pururi pentru întregire”. Toleranță pentru anomalie,
intoleranță pentru firesc, așadar...
Și totuși, nota finală a însemnărilor Paulei Romanescu nu este nici sceptică, nici pesimistă. E, mai de-
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grabă, afirmarea încrederii în forța regeneratoare a
nației, a umanității. Mi-ar plăcea enorm ca Paula Romanescu să aibă dreptate...

***

Un centenar de suflet românesc! Așa își botează
Paula Romanescu volumul celor o sută de poeme, Un
Centenar de suflet românesc2, poeme alese și prezentate în versiune franceză.
Nu e doar o sugestie poetică sau istorică, există,
desigur, o sugestie polemică în acest titlu! E și orgoliul
românului care crede în frumusețea neamului, în valorile sale, în acea dimensiune românească a existenței.
E contribuția românească la patrimoniul valorilor universale, valori care ne reprezintă în universalitate: Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, cu câte 33 de
poezii (număr simbolic, număr christic!) din fiecare și Nicolae Dabija cu un poem.
Celor sceptici, care nu mai cred în identitatea noastră națională, care afirmă că valorile naționale sunt perimate și inactuale într-o lume globalistă și
globalizatoare, Paula Romanescu le opune aceste o
sută de poeme care sintetizează sufletul românesc în
tot ceea ce are el frumos, etern și universal, așa cum a
fost filtrat în retortele sufletești ale marilor noștri poeți.
Universal, mai ales universal!
Naționalitate și globalizare nu se exclud. Fiecare
poet mare al unei națiuni, recunoscut ca atare de
conaționalii săi, aduce nota lui aparte, specifică, inconfundabilă, prin care tezaurul universal se îmbogățește.
Pe lângă dor, colind, doină, românii aduc patrimoniului cultural universal sufletul național așa cum a fost
el sintetizat prin ardere în infinitezimalele spiritului
național, ale gândului și ale gândirii profunde de Mihai
Eminescu, Tudor Arghezi, Lucian Blaga, de basarabeanul Nicolae Dabija.
Este modul nostru de a schimba lumina în cântec.
De triumf!
11 octombrie 2020

2
Paula Romanescu, Un Centenar de suflet românesc,
Editura Zodia Fecioarei, Pitești, 2020

CONSTELAȚIA DE AUR
A LITERATURII ROMÂNE

PRO

Constantin Trandafir este un susținător și un promotor al ideii de valoare. Recunoașterea valorii este principiul său călăuzitor, relevat și în anterioarele cărți
dedicate unor clasici ai literaturii noastre: Dinamica valorilor literare (1983), Ion Creangă. Spectacolul lumii
(1996), Permanențe literare românești (1998), Poezia
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lui Bacovia (2001), Efectul Caragiale (2002), Cititul
cărților. Poezia (2006), Cititul prozei (2011).
Noua lucrare, Constelația de aur a scriitorilor români
(Editura Pleiade, Satu Mare, 2020), revine, ca-ntr-o istorie literară, asupra unor personalități care au marcat
drumul lung al literaturii române, de la Dosoftei, Grigore
221

Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Dimitrie Cantemir,
Ion Budai Deleanu la Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri, B.P. Hasdeu, Titu Maiorescu, Mihai Eminescu,
I.L. Caragiale, Ion Creangă, Ioan Slavici, AL. Macedonski, George Coșbuc, G. Ibrăileanu, Octavian Goga,
Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sadoveanu, Tudor
Arghezi, George Bacovia, Eugen Lovinescu, Liviu Rebreanu, Mateiu I. Caragiale, Camil Petrescu, Lucian
Blaga, Ion Barbu, Mircea Eliade, Emil Cioran, Eugen Ionescu. Este aceasta o sinteză a fenomenului literar românesc din perspectiva subiectivă a unui critic care nu
încetează să creadă în valorile națiunii, în valorile spiritului.
Fr. Nietzsche spune că o societate nu este mare prin
numărul personalităților pe care le are, ci prin
recunoașterea acelor valori. În consonanța acestei idei,
motto și pentru Contemporanul. Ideea europeană, Constantin Trandafir crede că imperativul timpurilor noastre
îl constituie recunoașterea valorii, alegând sintagma ca
titlu al cuvântului său introductiv.
Valoarea estetică, condiție sine qua non a creației,
este, subliniază Constantin Trandafir, în descendență
maioresciană, trecând prin Lovinescu, până la maiorescienii de azi, valoarea care unicizează o operă, o eternizează. În ciuda mutațiilor, ceea ce rezistă în timp se
constituie ca valoare. Fără a ignora o dinamică a valorilor, cu precizarea că „operele mari sau importante reprezintă o valoare, o «încarnează», valoarea se naște
prin raportarea unui subiect la o operă”, prin care se
înțelege „istoricitatea argumentelor estetice”, trebuie subliniat că altitudinea lecturii le resemantizează, legându-le și integrându-le în timpul lectorului. Aici, în/din
fuziunea timpului operei cu timpul lectorului se naște revalorizarea operei, pe baza valorilor estetice încorporate, constanta permanentă față de variabilele ideatice,
atitudinale care pot fi perisabile. Valoarea estetică transformă relativul în absolut. Absolutul artei.
Aventura poeziei românești începe cu Dosoftei, primul poet român, „născut poet veritabil”, om al
Renașterii, primul care are conștiința scrisului literar.
Popasurile în literatură se numesc apoi Grigore Ureche,
„primul narator cult”, apreciat pentru disponibilitățile
epice generatoare ale tensiunii narative. Miron Costin
marchează „începutul umanismului românesc”, reținut
fiind și pentru lirismul gnomic, pentru disponibilitatea stilistică distinctă care-l transformă în scriitor de primă
importanță a literaturii noastre. Ion Neculce, „întâiul povestitor artist”, mai hâtru și mai puțin polemic față de
înaintași, e un observator al lumii sale, răsfrângând în
scrisul său mai multă literatură decât istorie. „Prinț al
spiritului”, Dimitrie Cantemir, primul uomo universale al
culturii noastre, prețuiește scrisul mai mult decât
noblețea, scrisul devenind „cu atât mai important cu cât
nobleței de sânge nu-i poate opune decât noblețea intelectuală”. Ion Budai Deleanu este un precursor al
postmoderniștilor prin conceptul de metaliteratură.
Costache Negruzzi este întemeietorul prozei
românești moderne, Vasile Alecsandri, al poeziei.
B.P. Hasdeu e văzut ca un enciclopedist, Titu Maiorescu
drept „criticul nr.1”, Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Ion
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Creangă, Ioan Slavici – marii clasici, reperele fundamentale. Al. Macedonski, proteicul, „nu se lasă prins în
scheme prestabilite”, ca poet făcând o figură aproape
tragică, unul dintre „marii blestemați” ai literaturii. Lui i
se opune, ca-ntr-o oglindă, calmul George Coșbuc, clasicul, un poet nedreptățit în posteritate, de unde fraza
polemică a lui Constantin Trandafir care pledează pentru permanența poeziei sale.
Prozatori moderni precum Hortensia Papadat-Bengescu, Mihail Sadoveanu, Liviu Rebreanu, Mateiu I. Caragiale, Camil Petrescu intră în vizorul criticului prin
apropierea/delimitarea de „noua structură”. În partea
dinspre Proust, nu se vede mai nimic la Hortensia Papadat-Bengescu, prozatoare originală, cum puțin se
vede și la ceilalți. La Tudor Arghezi, George Bacovia,
Lucian Blaga, Ion Barbu, scriitori canonici, de manual,
efectele poeziei lor încă se resimt în partea dinspre modernism și postmodernism.
Extrateritorializații Mircea Eliade, Eugen Ionescu,
Emil Cioran, românii universali și universalizați, aceștia
sunt văzuți de Constantin Trandafir din perspective mai
puțin frecventate. Mircea Eliade este pus în ecuația criticii literare, relevând, în articolele critice ale acestuia,
o „coerență internă și profunzime”, obiectivul central
fiind acela de a regăsi unitatea fundamentală a lumii,
cu deschideri către critica psihanalitică, sociologică,
într-un demers mereu sincronic cu mișcarea europeano-americană. „Prozator de idei”, Emil Cioran își
dezvăluie paradoxurile în termenii nihilismului. Polemic
față de atitudinea fiicei lui Eugen Ionescu, Marie France
Ionesco, este Constantin Trandafir în tratarea autorului
Rinocerilor, pe care îl abordează românește, prin ceea
ce a creat în limba română, în spiritualitatea românească.
Mai mult studii decât eseuri, temeinice, bine informate, numele adunate în cartea lui Constantin Trandafir
sunt, într-adevăr, stele fixe în constelația de aur a literaturii, mărturie peremptorie a spiritualității românești în
lungul proces de constituire a fenomenului literar românesc.

8 octombrie 2020
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Gina Puică

O CĂLĂTORIE ÎN TIMP,
ÎN SPAȚIU ŞI ÎN SINE

PRO

Constantin Severin, poet apreciat și binecunoscut,
de mulți ani activând mai ales ca artist vizual, se lasă
ispitit de ceva vreme și de genul romanesc. A publicat
un prim roman în 2010 (Iubita lui Esto, Editura Curtea
Veche) și a revenit în atenția publicului în 2019 cu Bibliotecarul Infernului (Cartea Românească Educațional,
Iași). Acest roman recent apărut se prezintă ca o călătorie în timp, în spațiu și în sine și ca un exercițiu de
admirație față de marile spirite inițiate. Incursiune în istorie, inclusiv a Țărilor Române, romanul este mai ales
un periplu, descris cu minuțiozitate, în istoria artelor. De
asemenea, cititorul va avea parte aici de sentințe livrate
cu generozitate, de observații fine despre suflet, iubire,
creație și de multiple referințe culturale. Secvențe descriptive pline de exotism punctează narațiunea.
Aflat într-un stagiu de formare la Dubrovnik, bogat
în descoperiri și experiențe diverse, Constantin Ionescu, alter ego recognoscibil al autorului, află de la
Orhan Hamdja, prezentat ca „expert în istoria secretă a
Balcanilor” (p. 57), de existența lui Giovanni Esposito,
magician și alchimist, care ar fi trăit mai multe secole
pe insula Ada Kaleh, unde s-ar fi ocupat de întreținerea
unei biblioteci secrete instalate acolo, înainte de a se
exila în Australia, ca urmare a scufundării insulei. Orhan
Hamdja deține în propria-i bibliotecă incunabule și alte
volume valoroase, aduse în apartamentul său chiar de
bibliotecarul diavolului, Giovanni Esposito, înainte de
dispariția insulei.
Prezentat ca fiind născut în 11 februarie 1685, la Napoli, adevărata „naștere” a lui Giovanni Esposito s-ar fi
produs pe Ada Kaleh (p. 68), unde a fost trimis de
Prințul Eugen de Savoia în anul 1720, cu misiunea secretă de a veghea asupra acelor mii de cărți și incunabule, ce aveau să fie transportate pe insula Carolina
pentru a fi prezervate, la distanță de reședința Împăratului, pe care ar fi putut-o influența malefic: fondul Index
Librorum Prohibitorum, dar și alte „cărți blestemate”
(p. 141), despre care Inchiziția nu ar fi știut nimic, „unele
cu filele de vellum otrăvite, precum și laboratorul alchiSAECULUM 7-8/2020

mic al fostului împărat Rudolf al II-lea (p. 142).
Romanul lui Constantin Severin prezintă astfel parcursul existențial și itinerariul spiritual al unui inițiat în
științele ezoterice, unul dintre acei câțiva care „pot experimenta extazul cunoașterii absolute. Aceștia comunică telepatic între ei, abolind imensele spații geografice
care îi despart și duc o viață discretă și modestă. Modestia, smerenia și umilința trebuie să devină exercițiul
cotidian al unei coaceri interioare, altfel îl alungi pe
Dumnezeu din tine” (p.180). Bibliotecarul Infernului este
și o carte despre creație (facere), plină de indivizi cu caractere puternice, aflați perpetuu în căutarea sensului
propriei vieți, însetați de dorința de a zămisli ceva durabil și obsedați de creația autentică – creație văzută aici
atât ca finalitate (obiect), cât și ca proces.
Evident, lectura marilor cărți ocupă un loc de cinste
în acest volum intitulat Bibliotecarul Infernului. Este
vorba, în primul rând, de unele volume din biblioteca secretă instalată în subteranele insulei Ada Kaleh. Iată ce
spune bibliotecarul despre viața de rafinată recluziune
pe care a acceptat-o: „Astfel începea o lungă perioadă
în care principalele ingrediente ale vieții mele cotidiene
erau lecturile, singurătatea și semiobscuritatea, toate
pândite de tenebrele care ți se pot insinua în minte și în
destin. Eram totuși optimist, aveam o încredere oarbă
că lecturile din autorii favoriți, precum strămoșul meu
Giordano Bruno sau Athanasius Kircher, un autor de
esență renascentistă pe care l-am descoperit în biblioteca din Viena, precum și din numeroasele cărți de alchimie și de magie de care eram înconjurat, mă vor
proteja și mă vor face să mă mențin pe promontoriul luminos al lumii, fără teama de a fi înghițit de valuri potrivnice. Dacă începi să uiți lumina de afară, trebuie să-ți
reaprinzi tăciunii stinși din adâncul ființei tale.” (p. 171)
Singurătatea protagonistului devine însă uneori dificil de suportat: „îmi lipseau dimensiunea eroică a
existenței, solidaritatea, confruntarea, răzvrătirea, imprevizibilul și sacrificiul pentru alții. În afara lecturilor
care mă captivau, viața mea semăna cu ticăitul mono223
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ton al unor roți dințate de ceasornic, mă simțeam de
multe ori inutil, fără idealuri sociale” (pp. 245-246).
Bibliotecarul Infernului este și un roman istoric (și nu
doar pentru că relatează despre o istorie secretă, fiind
adică un roman ezoteric). Cititorul este luat cu asalt de
o multitudine de informații și indicii, copleșit de numeroase și diverse referințe, zăpăcit de încrengătura de
personaje și figuranți, reali și fictivi. Poate de aceea cartea lasă uneori impresia de a fi un amplu și creativ eseu
sau reportaj, și mai puțin un roman. Deși nu lipsesc momentele marcate de o oarecare tensiune, dinamismul
narativ este în ansamblu relativ scăzut, povestirea
acestei istorii ficționalizate suferind de o oarecare
deficiență. Se adaugă acestui neajuns neverosimilitatea
protagonistului, care se întâlnește cu aproape toți cei
care au contat în istoria europeană de-a lungul a câtorva secole.
Dar poate că lipsa dinamismului narativ ține de
însăși menirea secretă și intimă a cărții. Prima frază a
romanului – „Nicio întâmplare nu poate fi povestită fără
riscul de a nărui realul într-o insulă de cuvinte, pietrificată în stomacul cosmosului.” (p. 7) – este identic reluată la finalul acestuia. O circularitate deloc
întâmplătoare, al cărei mesaj este destinat să alerteze
cititorul asupra năruirii/ pietrificării realului prin cuvinte,
asupra limitelor literaturii în fața marilor experiențe spirituale. Se adaugă faptul că în bună parte romanul se
vrea a fi constituit din niște „frânturi dintr-un nesfârșit
monolog interior” adresate de protagonist lui Constantin
Ionescu, dintr-o Australie contemporană „anodină”
(p. 100).
Perspectiva antimodernă este fatal asociată acestui

roman, științele ezoterice, inițierea fiind incompatibile
cu avântul neîngrădit spre viitor. Spune unul dintre personaje: „caut valori în oameni care au rezistat în timpuri
și mă tem doar de valorile actuale. Ceea ce este autentic și rezultat al unui drum de suflet va rămâne în picioare oricărei răsturnări de valori umane, pentru că a
trecut pragul umanului și a pornit spre Dumnezeu.”
(p. 32)
Protagonistul se arată în final a fi un geniu romantic,
dezgustat de prezentul vidat de spiritualitate în care
continuă să viețuiască: „În mod paradoxal, în condiții de
deplină libertate, după ce am părăsit biblioteca Diavolului, evoluția mea spirituală a urmat un curs descendent. Un sfert de mileniu am căutat cu înfrigurarea
absolutul, drogul intelectualilor însingurați, prin lecturile
nesfârșite din cărțile și incunabulele rare pe care le
aveam la dispoziție, dar acum simt că mi-am pierdu busola și mi-e greață de eternitate și de lumea în care trăiesc.” (p. 288).
Romanul se încheie cu regretul personajului că nu
s-a legat cu lanțurile de insula Ada Kaleh pentru a-i împiedica dispariția sau pentru a dispărea odată cu ea.
Gândurile dezabuzate ale lui Giovanni Esposito sunt
foarte poetic exprimate: „Acum mă leg cu odgoane trainice de făptura ei rănită din lumea nevăzutului, încercând să o reconstruiesc din lacrimi și cuvinte, cu oasele
sfărâmate de durere și cu privirea țintuită în gol. O insulă plutind între imaginație și mister, fără loc – memorie
pură, privire, neant” (pp. 288-289).
Este acest roman al lui Constantin Severin o carte
ce sigur va putea fi citită cu folos, mai ales în această
perioadă de izolare și de incertitudine.

224

PRO

Scufundata insulă Ada Kaleh
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Alexandru Jurcan

ŞAPTE ACVARII ŞI MAGIA
CORALULUI
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Simt nevoia să vorbesc despre Adrian Țion cel harnic și neobosit. Îl citesc mereu în reviste, îl întâlnesc în
sălile de teatru, ca să marcheze mai apoi în articole fenomenul dramaturgic. Fire tonică, sociabilă, radiind
energii pozitive, el scrie proză scurtă, monografii, cronici
literare, cronici teatrale, romane. Am în față Ape salmastre, roman publicat la Casa Cărții de Știință, 2020.
Format tentant, peste 300 de pagini și o prezentare incitantă semnată de Ovidiu Pecican. Nu doresc să scriu
o cronică tipică (deja s-au scris câteva), ci să consemnez gândurile mele de lector care empatizează cu scriitura lui Țion.
Apreciez la alții ceea ce mie îmi lipsește. Iată: Țion
are o răbdare balzaciană în descrieri, localizând, precizând, folosind înșiruiri de adjective palpitante, viscerale,
incluzându-te în țesătura narativă. Nu uită că are nevoie
de personaje viabile, credibile, marcante, dar și de o intrigă percutantă, după care sporește suspansul în volute diegetice frisonante. Apa tronează, însoțită de
gâze, frunze, vibrații, nisip aurifer, plus un prezent „imponderabil, vorace, arid”. Deodată, un cadavru și „zile
negre, pocite, târâte prin ape întunecate”. Nic se simte
ca un cadavru prins în vâltoare, purtat de curenți dubioși
în direcții necunoscute. Mai apoi, salvarea: familia, cu
pitorescul Pușu, dar și cu apriga soție Amalia. Surpriza:
șapte acvarii, „șapte miraje, șapte lumi, șapte basme”,
dincolo de Sanepid, gripă aviară, lume pestriță, cu
„ratați zâmbitori, învârtiți cu pretenții, optimiști cu ambiții,
scrântiți fermecători…”. Da,o întreagă protipendadă periferică. Țion nu omite nimic din fauna umană, având pe
deplin știința dialogului firesc, curgător.
Stați, nu mă criticați, nu-mi spuneți că e o pledoarie
encomiastică! Mult de tot m-a convins cartea lui Adrian.
Recunosc că nu m-am așteptat la o asemenea
compoziție ambițioasă și, cu fiecare capitol, realizam
osatura fără stridențe, dar și crearea unui teritoriu insolit, pe care autorul și-l poate adjudeca. De ce nu ne mai
putem entuziasma în fața unui succes, fără a fi acuzați
că nu observăm petele din soare? M-a sedus sfătoșenia
transilvană savuroasă din dialogurile în care nimic nu
pare contrafăcut.
SAECULUM 7-8/2020

Nic ihtiologul va avea o șansă în final?? Nimic nu e
întâmplător. Nu, nu voi devoala nimic, stați liniștiți și
perpeliți-vă ca și mine în mantia ingenioasă a suspansului ționian. Lui Nic i se închid ușile în nas, e pe lista
indezirabililor, supușii zilei stau la căldurică, pentru că
„lumea, stăpânită de mahări bine înfipți, se vrea neschimbată”. Cum sunt șefii? Aroganți și impenetrabili. Vor
vreo schimbare? Duhoarea irespirabilă devine cu
siguranță o metaforă ce asezonează trama cu conotații
virulente. Dar ce poate fi mai dătător de speranță decât
ramura de coral (subtitlul romanului, desigur…) adusă
de Pușu din Corsica și oferită lui Nic ?
Știți cum arată magneții de pe frigider. Lui Pușu cel
întors din peregrinări („fericit cel care precum Ulise…”)
îi place citatul din King, încrustat pe un magnet-kitsch:
Numai în întuneric poți să vezi stelele. Ar fi dedus Nic
esența luminoasă a vieții fără să fi străbătut bezna destinului? Când veți ajunge la ultima pagină a romanului,
veți simți magia coralului, ca o mână spectrală peste
setea voastră de lectură.

225

lector

Ionel Popa

ETIMOLOGIE ŞI ISTORIE

226

a dictaturii ceauşiste; a doua (Musafir pe viaţă) într-un
azil de bătrâni din Elveţia, unde Maia a emigrat după
evenimentele din decembrie ’89.
Unitatea celor două miniromane nu e dată de cronologia întâmplărilor şi de prezenţa aceluiaşi protagonist,
ci de sensurile simbolice ale celor două experienţe de
viaţă şi de relaţia de simetrie dintre ele.
Romanul cuprinde două secvenţe din biografia unei
tinere (eroina are 22 de ani) petrecute în două spitale
din două lumi diferite, dar asemănătoare, în mod paradoxal, tocmai prin specificul fiecăreia: lumea comunistă
brutală, haotică, rudimentară în tirania ei; cealaltă,
lumea liberă, rafinată, sofisticată, riguroasă. Sunt două
societăţi, cea comunistă a Răului legiferat, şi cea liberă,
a Binelui care funcţionează ca „un ceas helvetic”. Dar
amândouă practicante a tot felul de compromisuri, eufemistic spus, a complezenţei. Amândouă manipulează
Răul şi Binele. Omul trăitor în aceste societăţi, conştient
sau nu, treptat, îşi pierde personalitatea şi devine şi el
obiect manipulabil.

Autoarea e o fină şi sagace analistă. Surprinde cu
acuitate gândurile, neliniştile, întrebările eroinei despre
lumea ei dinlăuntru şi despre lumea de afară, din „ţara
înconjurată cu sârmă ghimpată”.
Spitalul în care lucrează Maia e sinecdocă a societăţii comuniste a anilor 80, un amestec bizar de „disciplină” şi dezordine, de profesionalism şi impostură, de
iluzii şi decepţii, de naivitate şi frică, de colegialitate şi
turnătorie. Printre relatările unor evenimente banale, de
rutină într-un spital, pe neaşteptate, dar în rezonanţă cu
cele povestite, sunt introduse referiri directe – fără prelucrare artistic-literară – la societatea comunistă şi la
felul cum funcţionează ea. Iată un exemplu: „Erau şapte
chirurgi şi şapte instrumentaliste, plus directorul Albu.
Uneori venea şi directorul spitalului, fiecare operaţie trebuia supervizată, deşi era un lucru inutil de când şi medicii se făceau pe puncte – adunând scorul originii
sănătoase, cu scorul arivismului ideologic şi din ce în
ce mai desele puncte ale turnătoriei colegiale” (Înălţarea…, p. 98). În această societate „muştruielile directoPRO

Condiţionarea vieţii individului de regimul politic al
societăţii în care vieţuieşte e mult frecventată de literatură. Pe această temă, omniprezentă în proza noastră,
s-au scris o mulţime de romane, dar prea puţin individualizate ca tehnică artistică şi ca substanţă şi semnificaţii de viaţă. Din această masă uniformă, cu relief
neimpresionant, destul de rar străpuns de câte un pisc,
din care unele, destul de repede măcinate de timp şi
vremurile în schimbare, se desprinde ca realizare romanul Simonei Sora – Complezanţă (Polirom, 2020).
Conform DEX, complezenţă = serviabilitate, amabilitate, curtoazie. La origine, cuvântul numea un sentiment, o atitudine faţă de un altul. Deci implica ideea de
libertate şi de bun-simţ. Condiţiile social-politice şi ideologicul au pervertit sensul moral pozitiv al cuvântului,
transformându-l într-un abţibild special, de camuflare a
adevărului despre realitate; complezenţa nu mai înseamnă altceva decât un compromis în scopul supravieţuirii ori pentru accederea la o anumită poziţie
socială, politică, egoistă, individualistă. În roman, cuvântul e folosit cu înţeles metaforic peiorativ: „– Complezenţa e o formă de cunoaştere, a zis domnul Stoltz.
Când faci ce aşteaptă celălalt de la tine – fie că te supui
regulilor lui, pe care trebuie să le cunoşti, fie dorinţelor
neexprimate, pe care se presupune că le poţi ghici – fie
aştepţi ca şi celălalt să facă exact ce crezi tu că trebuie
să facă. E un schimb.” (p. 86); dar „Complezenţa e, vezi
bine, mai degrabă […] respectarea regulilor, convenţiilor, scriptelor, îşi zicea Maia sub privirea edificatoare a
domnului Legrand – decât cunoaştere şi iubire” (p. 88).
Romanul e alcătuit din două părţi (miniromane): Înălţare la Ortopedie şi Musafir pe viaţă (titluri metaforice
încărcate de înţelesuri). „Întâlnirea” celor două părţi e
sugerată şi de realizarea tehnico-materială a obiectului:
cartea.
Cele două părţi au acelaşi protagonist, pe Maia
(eroina din romanul precedent, Hotel Universal, a cărui
acţiune e plasată în timpul evenimentelor din decembrie
’89), surprinsă în punctul culminant a două experienţe
de viaţă, cronologic consecutive: prima (Înălţare la Ortopedie) trăită într-un spital din România ultimei decade
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rului şi ale secretarului de partid” fac praf ascensiunea
profesională „fără puncte”, a oricui individ, fac praf însăşi viaţa acestuia (ib., p. 54) .
Ironia cu adresă politică e des folosită: „Partuza săptămânală avea loc joia, însă fără doctorul Fekete. Oricât
ar fi fost el de tare, oricât de mult i-ar fi admirat unele
asistente şi infirmiere performanţele şi accentul exotic,
nu puteai să te fuţi cu duşmanul. Sexul de plăcere şi integritatea Ardealului erau chestiuni tabu. Iar cine o luase
odată pe drumurile astea două nu mai avea loc de întors, nu mai putea rămâne prea mult în spital. Aşadar
în ţară” (ib., p. 23).
O mică alegorie, care nu cere efort pentru decodare,
este următoarea amintire a Maiei, din copilărie: la grădiniţă „se schimbau la grămadă, fete şi băieţi, îşi lăsau
paltoanele, ghetele şi căciuliţele ude în dulăpioare cu
numele lor pe ele, iar Maia trebuia să citească eticheta
cu margini albastre de câteva ori ca să fie sigură că nu
greşeşte dulapul. Numele de pe dulap nu-i spunea
nimic, nu era ea aia (dar cine era ea?)” (p. 76). Tot timpul, copila şi apoi tânăra Maia s-a întrebat „cine sunt
eu?”.
Un tâlc are organizarea spitalului: salonul ortopedic,
unde lucrează Maia, este perete în perete cu cel ginecologic, păzit şi controlat draconic de cei doi procurori
securişti. Referiri neficţionale la realitatea comunistă
sunt multe.
În spital toţi medicii se culcă cu toate asistentele, infirmierele şi instrumentalistele. Aceste dezlănţuiri sexuale nu sunt semn de destrăbălare, de decădere
morală, ci o formă prin care viaţa, viaţa cea adevărată,
îşi cere drepturile, este o formă de revoltă împotriva regimului comunist care a transformat o ţară normală, sănătoasă, într-un spital. În mod simbolic, toate femeile
din spital sunt frumoase, aşa cum ar trebui să fie viaţa
pe care şi-o doreşte fiecare. Toate femeile sunt îndrăgostite de doctorul Negru, ,,toate vor să se culce cu el.
Gestul/dorinţa lor nu e un semn de slăbiciune feminină,
ci o nostalgie după vremurile mai bune de odinioară,
când mai exista libertate. Vremurile acelea erau întruchipate de doctorul Negru.
Toată lumea încearcă să ignore prezentul urât refugiindu-se în erotism şi alte supape de refulare: visări,
comentarii-bârfă. Maia se refugiază în lumea cărţilor. Ea
are un puternic simţ critic. Autoarea chiar introduce, în
două rânduri, câte o mică disertaţie despre cărţile valoroase şi cele fără valoare. Observaţiile ei sunt în notă
camilpetresciană. Mica disertaţie metaliterară este şi
una politică: „Cărţile bune care mai ieşeau nu apăreau
pe rafturi, cum nu apăreau nici salamul de Sibiu, nici
caşcavalul Tisit”, deoarece erau dirijate, iar ce scăpa de
dirijare se vindea de sub tejghea” (p. 62).
Scena cu care începe Înălţarea la Ortopedie, dincolo
de coaja realist-anecdotică, este simbolică. Se întâmplă
ca în liftul ce o duce pe Maia la etaj, la secţia Ortopedie,
să fie alături de doctorul Negru. În cele 24 de secunde
cât durează urcatul cu liftul, Maia, fără să fie conştientă,
se îndrăgosteşte de el. Pentru Maia, ca de altfel pentru
toate femeile din spital, doctorul Negru este bărbatul
visat şi aşteptat.
Prima noapte de dragoste a Maiei cu doctorul Negru
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nu e o simplă aventură, ci momentul când fecioara devine femeie, adică e momentul când deschide larg ochii
conştiinţei lucide asupra realităţii urâte în care e condamnată să vieţuiască; acum, printre altele, înţelege în
profunzime condiţia decreţeilor, ea fiind unul dintre ei.
După actul de iubire, Maia se duce la baie, ca sub duş
să retrăiască marea descoperire, repetându-şi fericită:
„am făcut-o”. Ieşind de sub duş, pe podeau băii, Maia
găseşte un fetus avortat. În loc să-l lase neatins ca pe
un obiect delict şi să alerteze oficialităţile (pe cei doi securişti), Maia ia avortonul, îl spală, îl înfaşă, îl dezmiardă
şi, pentru că seamănă cu păpuşa ei din copilărie, îi pune
numele Ada. Scena îngrijirii pruncului nenăscut e simbolică. Maia devine femeie nu numai prin pierderea fetiei, ci şi prin gesturile materne prin care îngrijeşte
avortonul. Sunt cutremurătoare paginile în care Maia se
întreabă „oare copilul Paşei, fiinţa aia nenăscută o fi vrut
să trăiască?”. Pentru faptele ei, Maia e supusă unei anchete de cei doi procurori securişti din spital.
Regimul comunist a cultivat cu abilitate şi perseverenţă în rândul oamenilor invidia, suspiciunea, ura. Doctorul Negru nu a scăpat de acest malaxor. Era invidiat
şi urât pentru că era unic, nu semăna cu nimeni din realitatea stranie a comunismului. Unicitatea lui se datora,
pe de o parte, profesionalismului. Oficial sau nu, era recunoscut ca mare chirurg: „Şi dacă n-aveai nimic, tot
ţi-ai fi dorit să te opereze doctorul Negru”. De cealaltă,
faptului că el amintea de societatea de odinioară, distrusă de comunişti. Fie că era la spital, fie că opera sau
doar asista, fie că se plimba prin oraş, el era prezent,
iar de prezenţa lui, fără rest, nu se putea face abstracţie.
Figură pitorească este doctorul ginecolog Bochiş. El
înjură pe toată lumea, mai abitir pe securiştii-paznici,
„procurorii de noapte [s.n.]”, pe care, în timp ce se pregătea de intervenţie, îi poftea „să stea în pizda mamii
lor afară, băi tâmpiţilor, le zicea cu mici variaţiuni, compromiteţi asepsia ’tu-vă asepsia mamii voastre care v-a
făcut cretini, iar ăia, din complezenţă, se retrăgeau fără
cuvinte, aveau şi ei neveste, fete şi câteva prietene fiecare” (p. 27). „Doctorului Bochiş i se permitea să înjure
tot spitalul [s.n.], toţi procurorii şi toată securitatea, fără
el, moartea infantilă, dar mai ales cea a nevestelor suspuse din tot judeţul ar fi atins cote apocaliptice.” (p. 26).
Ironic-caricaturale sunt portretele celor doi procurorisecurişti care o interoghează pe Maia în legătură cu
„corpul delict” – „boţul de om”, cum îi spunea avortonului „primul procuror” (pp. 33-34). Portretul „primului procuror” conţine următoarea predicţie: „încă locuia în
Micro 15, cartierul cel mai proletar al oraşului, şi care
cu siguranţă avea să se întoarcă acolo după Revoluţie,
dar nu într-un apartament de la etajul cinci al penultimului bloc-turn cum urcai dealul, ci într-o vilă cu două
etaje…”
Cealaltă parte a romanului, intitulată Musafir pe
viaţă, are ca centru epic un azil (spital) de bătrâni din
orăşelul Fribourg din Elveţia.
După evenimentele din decembrie ’89, conştientă că
toate speranţele s-au spulberat, Maia ajunge în minunata şi mult râvnita lume liberă, unde speră să înceapă
o nouă viaţă. Aici va trece printr-o altă crucială expe227

rienţă de viaţă. Cu un noroc menit s-o amăgească şi s-o
menţină în euforia speranţei, este angajată la azilul de
bătrâni Dernière Chance, unde totul pare impecabil. La
sosirea la aşezământ, „mica noastră româncă”, vorbele
sorei-şefe, e întâmpinată de Monsieur Legrand, patronul şi conducătorul azilului. Acesta îi prezintă în detaliu
istoria aşezământului de la înfiinţare până în prezent,
pe ani, ore, minute. Domnul Legrand e politicos, metodic, calm, dar mereu cu acelaşi surâs „crud”. Maia intuieşte că în lumea în care a venit, complezenţa este la
fel de importantă şi obligatorie ca o lege votată de parlament. Curând, fără efort, constată că şi Apusul are o
retorică, o demagogie şi un limbaj de lemn, diferite de
cele ale comunismului doar în detalii, justificări şi funcţionalitate. Isabelle Chopard, sora-şefă o instruieşte cu
privire la sarcinile de serviciu şi respectarea regulamentului de funcţionare, foarte riguros şi de exact. Din felul
cum decurge instructajul şi din conţinutul regulamentului, Maia deduce că aceste sunt mai importante decât
recunoaşterea diplomei care îi atestă pregătirea profesională. La sfârşitul instructajului i se înmânează „carnetul verde” în care trebuie să-şi noteze absolut toată
activitatea zilnică şi comportamentul „musafirului pe
viaţă”, care i-a fost repartizat. „Carnetul verde” nu e
decât forma materială a unui pact carnetul era periodic
verificat, iar posesorul lui supus unui adevărat interogatoriu.
Din instructaj şi regulament, Maia reţine ceea ce nu
are voie să facă: nu trebuie să răspundă la soneriile
altor saloane decât cele atribuite, nu are voie să dea
medicamente neprescrise de medic, nu are voie să reanimeze din proprie iniţiativă musafirii aflaţi în stop cardiac sau respiratoriu, interzicerea de a numi pe
„musafirii pe viaţă” pacienţi, bolnavi, clienţi, „deşi erau
mai degrabă toate astea decât musafirii cuiva, gândea
Maia” (p. 17). În discuţiile dintre lucrători, de altfel foarte
rare şi fără substanţă, trebuia evitate subiectele tabu,
precum „viaţa de dinainte de Chance, profesia musafirului sau situaţia financiară şi profesională a familiei
acestuia” (p. 25).
Nerespectarea „breviarului de reguli şi obligaţii” era
considerată un delict care duce la o sancţionare drastică. Or, Maia tocmai săvârşeşte cel mai grav delict: încearcă să-l reanimeze pe domnul Stoltz care a suferit
un atac de cord. E delictul pentru care va fi concediată.
Ascultând observaţiile domnului Legrand, Maia se întreabă cinic în sinea sa: „De ce să reanimezi un musafir
aproape de 80 de ani al cărui testament era încheiat în
favoarea caselor?” (p. 99).
Singurul personaj viu de la Dernière Chance este
domnul Stoltz, pe care Maia îl îngrijeşte şi cu care întreţine un autentic şi sincer dialog. Relaţia aceasta o
ajută să-şi pună întrebări esenţiale despre viaţă şi, mai
ales, să nu-şi piardă personalitatea, pe care a reuşit să
şi-o salveze părăsind România postrevoluţionară.
Experienţa de viaţă de la Dernière Chance e la fel
de dureroasă ca şi cea din România comunistă. Maia
ajunge să înţeleagă că lumea, în care caută să-şi întemeieze o nouă viaţă, în „funcţionarea ei de ceasornic”
nu e decât perfecţionarea şi rafinarea complezenţei de
care a fugit, ambalată, aici, într-un limbaj pe cât de po228

liticos, manierat, pe atât de neuman. Diferenţa dintre
complezenţa comunistă şi cea a lumii libere este minimă. În urma celor două experienţe, Maia învaţă că Binele şi Răul sunt uşor de dirijat, de manipulat.
Cele două părţi ale romanului sunt simetrice şi au o
ţinută dramatică. Narativ, ele sunt un interogatoriu/control/verificare. Autoarea şi-a elaborat textul foarte atent,
meticulos, încât el funcţionează ca un ceas helvetic: fiecărui tic-tac dintr-o parte îi răspunde un alt tic-tac, în
cealaltă parte. De pildă, în Înălţarea la Ortopedie, Maia
găsind avortonul îl ia ca pe un nou-născut, îi face baie
(îl botează), îl înfaşă, îl dezmiardă. Altfel spus, încearcă
să-i dea demnitatea umană care i-a fost refuzată; la
hote musafir încearcă să salveze de la moarte un bătrân, adică să-i salveze demnitatea; în spitalul din România, Maia spală şi înfaşă fetusul (ritual de trecere
dincolo), un ritual în acelaşi scop săvârşeşte Maia citindu-i domnului Stoltz, mort, dintr-o carte. Săvârşirea
acestor ritualuri este o reacţie umană la oroarea comună a celor două lumi: comunismul îşi maltratează femeile, obligându-le să producă pe bandă rulantă copii
(decreţei), de care, apoi, nu mai are grijă; lumea „liberă”
caută, în mod rafinat, să scape cât mai repede de bătrânii bogaţi ce trăiesc prea mult şi nu lasă locul altora,
care să le moştenească averea.
Faptic, naraţiunea (ancheta/interogatoriu) din cele
două părţi durează 24 de ore. În Înălţarea la Ortopedie
romanciera purcede la un joc cu memoria eroinei şi cu
cronologia pe toată gama temporală, de la copilăria cu
basme, jocuri şi păpuşi, la prezent, fapta eroinei, marcată de aceasta prin vorbele „am făcut-o”, şi de aici la
predicţie, gândul fugii în străinătate. Acest joc cu timpul
lărgeşte aria de cuprindere temporală a naraţiunii, iar
pe eroină o proiectează între imaginaţia binefăcătoare
şi realitatea malefică, agresoare. În Musafir pe viaţă e
folosită aceeaşi tehnică narativă, cu un adaos: sunt prezente şi amintiri de acasă. Jocul acesta cu timpul şi
amintirile ne aminteşte de tehnica proustiană.
Textul celor două părţi este organizat pe capitole fără
titluri şi nenumerotate, ci doar despărţite de un blanc.
În felul acesta se sugerează fluxul amintirilor, gândurilor, sentimentelor eroinei. În Musafir pe viaţă apare un
element nou: fiecare capitol e precedat de un pasaj
marcat prin italice, în care fiecare întrebare a domnului
Legrand, care o „verifică” pe Maia, e însoţită de un aparteu al acesteia.
În legătură cu Înălţare la Ortopedie mai trebuie menţionate cele câteva inserţii mitologice: legenda despre
construirea cetăţii Deva (locul natal al eroinei) de marele meşter Crudu cu cei unsprezece „calfe şi zidari”;
consultarea fântânii cu cele şapte broaşte-ministatui;
plimbările Maiei sau cele ale doctorului Negru pe străzile oraşului sunt parafrazări ale mitului labirintului.
Romanul Simonei Sora n-are nevoie de… complezenţă. E bine scris. Miza lui psihologică, morală, politică
este bine instrumentată literar-artistic printr-o poveste
pe cât de realistă, pe atât de simbolică.

Mediaş, oct. 2020
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CEVA PENTRU CARE MERITĂ
SĂ PIERZI O CORABIE

În mănăstirea de ger orice silabă
e o stea căzătoare
şi până la brâu te cufunzi
într-un lan luminos. (I. Roman)

Manuscrisele din Valea Plângerii
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...Ştiu că acest titlu sună cumva ca „manuscrisele
de la Marea Moartă” – dar nu! – este vorba de remarcabilul volum al lui Iacob Roman, de la Palimpsest
(2018), intitulat Manuscrisul din Valea Plângerii (vai, cât
l-am invidiat eu pentru acest titlu! Faţă de primul titlu:
amplu, răsunător, cel de-al doilea pare un simplu jurnal
de călătorie. Şi asta şi este – cu o singură mare deosebire: călătoria este una interioară). De fapt, toată opera
poetică a reşiţeanului este un „eseu” – încercare de
epopee, din care face parte şi recentul volum de la Eubeea, Peregrin prin Banatul Montan (2020). Puţin
cam... industrial – sau poate că sugestia ne-a fost indusă de coperta pe care se află o imagine din oraşul
(fost) industrial... În orice caz, conţinutul nu este nici industrial şi nici industrios!
Ironist şi calamburgiu cum se află (cultivă un ironism
fabulatoriu-mitologizant), Iacob Roman este un postmodern autentic, care în poemele sale are în vedere în
egală măsură scriitura şi destinatarul ei, cititorul. Iată
câteva exemple luate din ale sale cântece călătoare:
„cântecele, sub formă de pui, învaţă să zboare/ şi se
prefac în păsări peste mări călătoare” (Facerea); „mărturie stau oasele albe ale acestor cuvinte/ pe care ţi le
pun dinainte...” (Asediul). „Opreşte-te, prietene, şi te hodineşte/ descleştează-ţi dinţii şi grăieşte,/ fii atent la haloul din jurul cuvintelor, că nu ştiu/ când vei ajunge la
miezul lor roşu/ şi dulce, deschide-ţi mintea şi vino-ţi în
fire” (Fiul Rătăcitor).
Dar ţinta predilectă a „atacurilor” sale – ale autorului
– mai mult ca verbale: de-a dreptul proverbiale este cititorul: „Se năruie peste/ tine întrebările? Ei lasă, cititorule, lasă!” (Leacul); „Bucăţi mari din ecou/ se
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rostogolesc şi răsună-n poemul cel nou” (Ecoul); „m-am
schimbat, am slăbit de când/ stau în arhivă. Pe apele
serii manuscrisele/ plutesc în derivă” (Apele serii); „cuvintele cu subînţeles vin peste mine, eu nu le-am/ ales.
Ruşine, cititorule, ruşine!” (Ruinele Târgoviştei). „Motivul pentru care protestezi eu nu-l mai văd,/ drag cititor,
tu-l vezi? (Cod galben). Aşadar, pentru poet, cititorul făţarnic – sau ipocrit, „cârtitorul” – este când urât/ruşinat
– când iubit. Când belicos-abraziv (muşcător) – când
blând: „L-am văzut pe poetul cetăţii, umblă-n pielea
goală-n sector... Nelule, mielule, chelule, de ce-l pupi/
tu-n bot, te-ai ramolit rău de tot... Numai tu mă-nţelegi,
restul sunt blegi. Hai acasă, discursul nu muşcă [s.n.]”
(Epilog).
Dar haidem să ne apropiem cumva de conţinutul
acestei epopei oarecum fragmentate, să vedem cum se
încheagă şi se clădeşte – cum se realizează el: „sub
geam ziua bălteşte ca o apă stătută...”, „firave ca apa
Bârzavei, în toamnă, curg zilele mele... o batistă freamătă-n text, da, există” (Toamna – Lătratul); „...o femeie/ trece pe trecere, ce rece e singurătatea-n neon,
în eon./ Cuvintele-au rămas la cotitură, la marginea drumului, la editură...” (Arca lui Noe). Poetul cultivă poemul recesiv şi rima interioară dublă (sau triplă) –
aceasta face parte din recuzita ironismului său reflexiv:
„Acesta-i un procedeu narativ/ când e să scrii un poem
recesiv. Hai să ieşim/ din poem, zice fata! Nu, că nu-i
gata! Suntem/ abia la mijloc, eu nu mă joc...” (Ghidul).
În acelaşi poem găsim un exemplu de acea rimă dublă
interioară: „...despre ruptura atroce/ dintre eu şi real,
dintre praznic şi paznicul mare şi gras...”; „Nu mai e nimeni în vie, în vrie...”; „Luiza e numai iluzie, Luiza/ e
mama iluziei...”; „să dezgropăm/ talanţii şi talentul, să
organizăm/ confreriile, morţii cu morţii, viii cu viile...”
[sublinierile ne aparţin].
O îmbarcare şi o călătorie pe „mare”

Una dintre apariţiile mai vechi, care atrag atenţia în
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portofoliul editorial al poetului reşiţean: Intrarea-n corabie (Ed. Timpul, 1995) ne aduce nouă aminte de poemele marine ale unui mare liric bănăţean, Anghel
Dumbrăveanu, şi de superba poemă care ne-a sugerat
titlul acestui articol. La A.D., acel „ceva” pentru care merită să pierzi o corabie este iubita – rămâne de văzut
cum se aplică aserţiunea în cazul lui Iacob Roman. Mai
toate piesele din carte se leagă de mare, apă, fântână,
râu. Poetul evocă un timp mitic: „În vremea aceea pătimeam aproape de mare” – iată primul vers din poemul
Fereastra lumilor dintâi.
În piesa Spre dimineaţă, aerul foşneşte „ca o iarbă
de mare”; în altul, „Marea a secat ca o gârlă/ alunecând
sub stânca de ceaţă/ precum lunecoasa şopârlă”. „Cum
picătura de rouă,/ aidoma unei lentile perverse/ va da
foc oraşului” ( ). Sugestia corăbiei pluteşte peste
această apă a vieţii – peste marea lumii/universului:
„Umbra norului se răstoarnă-n câmpie/ cum s-ar scufunda o corabie [s.n.],/ pleoapa tresare a spaimă”. Încă
de pe atunci în opera poetică a reşiţeanului nostru
găsim ecouri ale văilor plângerii: „Când omorât de
nevoi/ spiritul urcă din văile plângerii/ până la noi...” (Ca
apa); „Ca un om beat se clatină pământul/ de-abia se
ţine pe picioare/ agăţat de rădăcinile plantelor/ căţărătoare./ Muntele se mută în inima mării/ măcinat la
moara-ndoielii” (Ape tulburi); „gust nu era şi nu era
miros/ ca o clipocire de apă ciudată” (Nu ştiu în care
lume să fi fost).
Alături de motivul apei, un alt laitmotiv evident postmodern în poezia lui I.R. este scrisul-scriitorul-cititorul:
„Privirile tale devoră/ aidoma unor termite.../ lemnul
acestor de trei ori fericite/ câmpii de lumină” (Te vor închide-n poem). Dar poemul este o trecere, un drum
dus-întors: „Pot intra şi ieşi din poem/ ca dintr-o
cuşcă...” (Balaurul). Iar metafora din titlul articolului nostru înseamnă să rămâi uitat de lume pe-un ţărm de
mare, terestru, în contemplare, în timp ce arca iubirii –
sau Poeziei – s-a despris vesel de ţărm şi se-ndepărtează văzând cu ochii.

pierde-vară: „Scuze,/ a zis, noi am crezut că vrei să
mori, am/ vrut să te aruncăm în vârfuri de suliţi, să nu
mai/ umbli de nebun noaptea, singur, pe uliţi!” Întâlnim
aici ideea poetului ca jertfă aruncată în derizoriu, sacrificiu simbolic.
Limbajul crud şi ingenuu, magia cuvântului şi încărcătura simbolico-mitică fac din poezia lui Iacob Roman
una insolită în peisajul liric contemporan. Dar, alături de
alonja socială, poezia marca I.R. are şi o considerabilă
încărcătură existenţială. Iată finalul „epopeii” (al fragmentului actual de epopee, împărţit în şapte secţiuni,
pe care-l reprezintă volumul în discuţie): „...vă mulţumim/ că ne-aşteptaţi în cale, chit că suferinţa/ personală
nu o poţi învăţa la nicio şcoală!” (Porumbelul călător).
Dar hai, în finalul acestei cronichete, să emitem şi noi o
frază poetică în stilul&marca Iacob Roman: Suferinţa
personală a poetului este mai accentuată/augmentată
decât a omului de rând, care n-a scris în viaţa lui nici
un rând...

*
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Dintre piesele actualului volum – la care revenim –
noi ne-am oprit la poema Opriţi-vă! (care ne-a evocat
îndemnul, în Psalmi, rostit de Iehova prin gura Psalmistului: Opriţi-vă şi să ştiţi că eu sunt Dumnezeu!). Cât
despre numitul poem al lui I. Roman, acesta este unul
complex, conceput ca un rezumat al istoriei naţionale:
începând cu dacii şi romanii, continuând cu cei 500 de
ani de cotropire de popoarele migratoare – apoi turcii şi
ruşii (care, cu toţii ne-au... călărit!). Viitorul acestui popor
năpăstuit este simbolizat de introducerea în poem a
unei drone, menite să ducă o scrisoare „dincolo de lună
şi soare”.
Piesa este adresată călăilor – „nebunilor/ curvelor,
dracilor, securiştilor şi aurolacilor”... Este interesant că,
aici, romanii sunt cei dispuşi să săvârşească ritualul
dacic de aruncare în vârf de lăncii (sau suliţi) a unui
tânăr trimis/jertfit lui Zamolxis. Tot un centurion roman
este cel care i se adresează-n final poetului nostru, hăbăuc şi zănatic, din definiţie cunoscut ca boem şi
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GÂNDURI DINTR-O ȚARĂ FĂRĂ EROI

În lumea noastră ultravirusată, un volum liric insolit
(Poeto-terapie, Editura Izvorul Cuvântului, București,
2020) vine să ne dea un pic de speranță că putem
spune lucrurilor pe nume. Cu sensibilitate, poeta Mariana Bendou redescoperă tarele lumii în care trăim,
iar prin gura profesorului psiholog, Alina Cucu, care
rostește un adevăr vechi de când lumea, și vai (!) cât
de actual: „scrierea și citirea poeziei pot fi germenii
creșterii, vindecării și transformării personale”, cu alte
cuvinte ai persoanei umane. Aceasta pentru că „poezia
rămâne o oază de sensibilitate, de alinare a sufletului,
o formă de exteriorizare a frumosului interior”. Mai mult,
spune profesorul psiholog: „ne ajută să ne înțelegem
semenii, ne aduce armonie, reprezentând, poate, una
din cheile înțelegerii celuilalt și drumul către noi înșine”.
Iată cum un profesor, un specialist în ale spiritului
din Onești, relevă ceea ce am învățat cu ani în urmă cu
profesorii Popescu-Neveanu sau Mihai Golu, simplu și
la obiect laturile sapiențiale ale liricii, vorbește în termeni
simpli, deloc pretențioși, didactic – în sensul bun al cuvântului – care sunt valențele poeziei, subliniind caracterul detoxificator /catharsis/, întremător, purificator,
pentru luarea aminte a culturnicilor de azi, care conduc
lumea de pe diferite trepte sociale.
Astfel, la modul blagian demersul îi este întărit de
poeta Mariana Bendou:
Am crezut că de dreptul de-a crede
Sunt lipsiți doar acei ce-s nebuni,
Că o lume nu-i scară cu trepte,
Că se întâmplă adesea minuni...
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Am crezut... Cine ascultă vreodată
Ce gândește un fir de nisip?
El nu știe decât cum să vadă
Trecerea aceasta, îngustă prin timp.
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Dintr-un amurg bacovian, „în haină violet” poeta ține
necontenit candela aprinsă, pentru cei obosiți, a vrut să
spună, probabil, oropsiți; mai mult, lor le păstrează
„masa întinsă”. Și cât de mulți /din nou vai!/ au nevoie
de sprijinul și compasiunea noastră azi, într-o lume atât
de înstrăinată, de debusolată.
Și, la modul concret, pentru a ieși de sub potop,
poeta remarcă – de undeva de jos – că societatea ar
avea nevoie de o altă lucrare. Poate vor auzi acestea
și dregătorii cei mari, mai ales că azi cotidianul se află
în plin divorț cu mai marii zilei.
O lecție de patriotism curat și dureros în același timp,
ne este dat să auzim de pe meleagurile apropiate de
Mărășești, Mărăști și Oituz: Au fost... și nu mai sunt eroi!
Retrăim înstrăinarea unei societăți ajunsă în situații paradoxale în care nu mai ai decât să îi plângi de milă.
Eroii au fost și nu mai sunt! De ce?
Acum erou ești lângă o mașină
Gustând o băutură fină
Erou lângă o femeie Top-Model;
Și eroină ești... tot lângă El!
Concluzia amară a poemului e că totul azi se rezumă la distracții, iar vina o poartă nu împricinații, ci
națiunea.
Caracterul sapiențial al volumului l-am descoperit în
unele întrebări existențiale din poemul Mânia și Mândria, despre care adaug și pentru a asigura rima necesară: e plină România. De la aruncatul pardesiului pe
capota mașinii până la a accepta să conduci o țară fără
a avea nici cele mai elementare cunoștințe manageriale, asta într-o Românie în care „N-a mai rămas nimic
pentru credință!”, iar poporul mai are încă răbdare să
suporte circul de plâns – și de râs – sau de râsu’plânsu’.
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Diana Dobriţa Bîlea

UN DISCURS IMNIC BINEFĂCĂTOR
FIINȚEI NOASTRE NAȚIONALE
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diri dim, dim diri dim/ sună alergarea Dunării/ spre delta
minunilor/ […]// Dim diri dim, dim diri dim/ sună şi în ceruri/ dim diri dim, dim diri dim…” (Joc dobrogean). Călătoria are loc strict între Dunăre, mare şi cer, aşa cum
ni se sugerează în acest prim poem, şi are ca scop, pe
de o parte, un fel de inventariere şi de reconfirmare a
bogăţiilor dobrogene oricare ar fi ele, unele uitate, ignorate, poate mai puţin vizibile şi altele încă vii, încă splendide, nemuritoare, iar pe de altă parte, aducerea sau
readucerea cu mândrie a acestora în povestea României şi, de ce nu?, în povestea lumii. Paşii poetului sunt
grei de emoţie, de trăire. Nu se contabilizează nimic în
adevăratul sens al cuvântului. Procesul de reconfigurare poematică a lumii dobrogene se face cu sinceritate
absolută, între spovedanie, extaz, ironie, despletire de
amintiri şi de emoţii trecute, cântec şi descântec, tânguire, alunecare în poveste, în istorie, în mit, în legendă.
Prima parte a călătoriei este dedicată zonei dunărene din şi de prin preajma satului copilăriei poetului,
satul Dunărea, undeva între Hârşova şi Cernavodă. Se
continuă prin locurile în care s-a scris istoria Dobrogei,
evidenţiindu-se simbolurile şi particularităţile acestora.
Localităţile Kustenge (Constanţa), Callatis, Eforie, Valul
lui Traian, Tulcea, Sulina, Enisala, Jurilovca, Laz-Mahale (denumirea turcească a localităţii Lazu), Dervent,
Histria, Vadu, ba chiar şi Duranlar, un sat al Dobrogei
de sud, acum parte a Bulgariei, constituie tot atâtea pretexte pentru evocarea lor poetico-simbolică şi imnică.
De asemenea, poetul aduce în discursul liric teme şi
motive ce ţin de istorie, arhitectură, religie, mitologie şi
literatură. Întâlnim aici nume proprii ca Decebal, Traian,
Apostolul Andrei, poetul Ovidiu, legendarul argonaut
Iason, un fel de Messalina a tuturor vremurilor – Thalassa, regii Carol şi Ferdinand, zeitatea Dobrogeţiei –
Glycon, Zamolxis, Geea, Zeus, Afrodita, vestiţii cuceritori mongoli Gingis Han şi Timur Lenk şi alţii.
Poeziile lui Octavian Dumitru Unc au semnificaţii tulburătoare, ce ţin de fiinţa Dobrogei şi deopotrivă de fiinţa poetului. Dobrogea, un tărâm al fericirii absolute pe
PRO

Pornind de la valoarea denotativă a titlului, Cânturile Dobrogei (Editura Ex Ponto, 2019), înţelegem că
poetul (şi chirurgul, profesorul, omul de ştiinţă) Octavian
Dumitru Unc se transpune în fiinţa de lut, de ape, de
soare şi de omenesc a Dobrogei şi îşi asumă responsabilitatea de a dezvălui lumii înălţimi şi profunzimi ale
specificului, frumuseţii, istoriei, miticului, basmicului
acesteia. Octavian Dumitru Unc devine astfel instanţa
poetică aptă să-i iniţieze pe profani în tainele nebănuite
ale ţinutului danubiano-pontic. De altfel, iată ce mărturisea poetul cu ocazia lansării acestei cărţi: „Am conceput Cânturile Dobrogei ca pe o cântare cu adevărat a
pământului dobrogean prea puţin apreciat de istorie şi
de români în general; este şi o mică revoltă, pentru că
nu se vorbeşte despre Dobrogea aşa cum se întâmplă
în cazul celorlalte provincii ale României: Transilvania,
Moldova, Ţara Românească, Bucovina şi Basarabia...
Unde este Dobrogea?” Nu poţi să nu-l crezi pe omul „logodit cu marea”, după cum scrie, pe cel care a dat un
nume culorii de pe faţada caselor ţărăneşti dobrogene,
şi anume „albastru de Dobrogea”, nefiind cu nimic mai
prejos decât cunoscutul „albastru de Voroneţ”, pe cel
care înlocuieşte termenul de dobrogean cu acela de
„dobroget” şi Dobrogea cu „Dobrogeţia”, accentuând
astfel adevărul în care crede, şi anume că Dobrogea
are aceeaşi mamă ca şi celelalte ţinuturi româneşti, pe
cel care ni se revelează vrăjit de farmecul pământului
acestuia, dar şi ca un vrăjitor. Românul, din oricare altă
parte a ţării va fi fiind, citind „Cânturile Dobrogei” se va
simţi în adâncurile fiinţei sale frate bun cu dobrogetul
şi-i va cânta imnurile, convins de pledoaria poetului, mirabilă şi singulară în lirica ţinutului dintre Dunăre şi
mare.
Discursul poetic este aşezat pe o structură epopeică, odiseică. Odiseea începe cu invocarea cântecului şi a jocului dobrogean, pe care o putem interpreta şi
ca pe o incantaţie în vederea asigurării unei călătorii folositoare: „Dim diri dim, dim diri dim/ strigă clapele pianului/ pe care se fac paşii de joc dobrogean/ […]// Dim
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timpul copilăriei lui, când mirificul era totuna cu realitatea, se conturează pe alocuri ca o Arcadie pierdută („Et
in Arcadia ego”). De aceea, trăirea actantului liric se
aseamănă drumului pe care îl face lava unui vulcan:
ţâşneşte spre înalt, atingând culmi de simţire – de extaziere în faţa minunilor naturii dobrogene sau de bucuria oferită de rememorarea unor amintiri/a istoriei
locale –, acoperă spaţii dragi, nemurindu-le literar, apoi
se cuminţeşte o vreme odată cu revenirea nostalgiilor
sau cu senzaţia că propriul spirit nu este altceva decât
parte a spiritului mai mare al Dumnezeului locului. Iată
câteva exemplificări care vor edifica lectorul nu doar în
legătură cu fascinaţia pe care o exercită acest pământ
românesc asupra poetului, nu doar cu inefabila dragoste pentru acesta şi cu veghea atentă, ci şi cu foarte
buna cunoaştere a spaţiului identitar: „Când argonauţii
au coborât/ pe plajele tomitane/ în sunetul harpelor
elade,/ au aruncat spre podeaua zeilor/ cu albastru de
Dobrogea/ şi abia apoi au desenat soarele şi văzduhul”
(Albastru de Dobrogea); „Din sânge, cenuşă şi
agheasmă,/ prunci neînţărcaţi de/ sunet de corn întru
chemare/ de glie/ au îmblânzit norii/ cu săgeţi şi trestii,/
au tras brazde adânci/ peste oase barbare/ şi şi-au acoperit sufletele/ cu mângâiere de borangic/ întru ajunare,/
iar călăreţul scit/ a purtat,/ printre veacuri/ până la liman
de suferinţă/ şi trezie a hărăzirii noastre,/ colindul celor/
puşi în lanţuri cumane,/ împunşi cu vârf de semilună/
sau sfârtecaţi chirilic” (Dobrogeţia); „Mărturisesc ţie/ că
am poftit la trupul ei/ din prima clipă/ […]// Mărturisesc
vouă/ că am bârfit-o şi am judecat-o,/ că poate chiar am
minţit pentru ea/ […]// Mărturisesc oricui/ că am vrut să
o sărut/ peste tot/ unde am putut-o ajunge/ […]// Mărturisesc tuturor/ că m-am lăsat ispitit/ şi ameţit de ambra
sânilor ei/ […]// Mărturisesc, de e nevoie,/ că sângele
ei l-am amestecat/ cu sângele meu,/ că respiraţia ei a
fost respiraţia mea, că viaţa mea/ a fost o parte din viaţa
ei,/ a Dobrogei mele iubite” (Spovedanie).
Este evidentă preocuparea poetului pentru armonizarea realului cu simbolicul. Multe poezii capătă astfel
tonuri şi vibraţii vrăjite aidoma cântului sirenelor, al silfidelor, al ielelor, al faraoancelor, al sânzienelor, al dolfilor
pe care îi invocă în poezia sa: „Faraoancele îşi flutură
cozile/ acoperindu-şi sânii/ doar cu spuma mării/ […]/
Învolburarea apelor creşte,/ norii se încruntă/ încercând
să dea alarma,/ ploaia ar vrea şi ea/ să le facă un semn
oamenilor,/ dar sirenele s-au prins/ în hora verii/ cu tinerii” (Faraoancele) „La Mamaia/ marea devine cuvânt,/
umărul falezei se schimbă în umărul tău/ tâmpla-mi se
pune piatră de dig,/ iar din trup fac briza ce te-nvăluie/
când ziua începe s-adoarmă” (Plimbare la Mamaia);
„Laz-Mahale/ şi-a trăit viaţa/ obişnuită cu sugiuc, halva/
şi tavuk gogsu,/ dar de multă vreme/ s-a îmbrăcat în ie
dobrogeană/ şi a jucat duminica geamparale/ mulţumind/ cu sfântă cruce” (Laz-Mahale”).
Sensibilitatea și puritatea versului îl fac empatic şi
pe cititorul grăbit sau nepăsător, iar dobrogeanului
neaoş îi poate crea chiar o stare de catharsis. Limbajul
metaforic, cu accente regionale, uşor arhaice chiar, conferă originalitate discursului liric.
Cântând şi descântând, aşa cum o face în poezia
Bobii, de exemplu, poetul ne cheamă acasă de oriunde
SAECULUM 7-8/2020

lector

am fi plecaţi prin lume. Ne invită să ne acordăm bătăile
inimii cu acelea ale Dobrogei, care sunt ale României
întregi, să ne iubim ţinutul şi unii pe alţii. Cânturile lui
Octavian Dumitru Unc au, pe lângă frumuseţea şi tonalitatea înaltă a unor imnuri, şi consistenţa unor pravile,
întru mult dorită desăvârşire spirituală.
Unii cercetători au postulat ideea că expresia latinească Et in Arcadia ego, folosită de poet, ar fi de fapt
anagrama afirmaţiei: „I tego arcana dei”, adică „Eu sunt
cel ce ştiu secretul lui Dumnezeu”. Octavian Dumitru
Unc îşi încheie călătoria livrescă deconspirându-ne
taine la care a avut acces doar prin nemăsurata-i dragoste pentru acest ţinut românesc şi pentru oameni deopotrivă. Cu această nouă carte, poetul-chirurg de la
Pontul Euxin ne dovedeşte că este nu doar un doctor
bun pentru trup, ci şi un bun tămăduitor al sufletului în
general şi al celui românesc în special. Iată o misiune
complexă reuşită şi o un discurs imnic binefăcător fiinţei
noastre naţionale!
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Ion C. Petrescu

DESTINE COMUNE,
„POETUL CA ŞI SOLDATUL”

234

evoca faptele deosebite din timpul bătăliei și a prizonieratului, precum și proiectele de viitor legate de unitatea
națională și reformele liberale. Însemnările aparțin unor
militari activi, dar majoritatea sunt ale unor rezerviști:
învățători, avocați, institutori, procurori, sculptori, compozitori, ziariști, agronomi ş.a., câțiva aparținând unor
familii cunoscute, precum Bulandra, Cartianu, Pallade,
Arion, Boambă, Nădejde. Unii dintre acești rezerviști își
redactează însemnările în versuri, atestând repetat că
românul s-a născut poet și că muzele nu tac nici în lagărul de prizonieri, cum n-au tăcut nici în închisorile politice.
Modul în care au fost reproduse și comentate documentele atestă profesionalismul îngrijitorului ediției. Comentariile și interpretările au drept surse o amplă
bibliografie, sunt clar formulate, oferă detalii clarificaPRO

Printre cărțile publicate pentru sărbătorirea Centenarului Războiului de Întregire se numără volumul Traian Eremia Grigorescu, Însemnări din Războiul Întregirii,
Editura Junimea, Iași, 2019, editat de Traian D. Lazăr.
Volumul reproduce carnetul cu însemnările de război
ale căpitanului Traian Grigorescu, fiul generalului Eremia Grigorescu. În august 1916, la intrarea României în
Primul Război Mondial, cu scopul întregirii teritoriului
statului național, cpt. Traian Grigorescu era comandantul unei baterii dintr-un Divizion de artilerie din Divizia
15 Infanterie condusă de generalul Eremia Grigorescu,
amplasată în Dobrogea. De aici, Divizia s-a deplasat în
zona Bucureștiului făcând parte din rezerva generală a
armatei. Unitatea militară de care aparţinea Traian Grigorescu a fost trimisă, apoi, în ajutorul cetății Turtucaia
atacată de forțele bulgaro-germane. Notele de război
relatează participarea la bătălia de la Turtucaia
(19-24 august/1-6 septembrie 1916), înfrângerea, căderea în prizonierat a cpt. Grigorescu și viața în lagăr a
prizonierilor. Însemnările aduc detalii privind sistemul de
apărare al cetății Turtucaia, amplasarea și acțiunile trupelor române, atacurile întreprinse de forțele bulgarogermane, cauzele înfrângerii românilor, statutul
prizonierilor de război. Totodată, ele oferă informații privind personalitatea lui Traian E. Grigorescu, evidențiază
buna sa pregătire militară, calitățile de luptător și comandant, avântul în luptă, calmul și luciditatea în
acțiune, grija față de subordonați, conștiința că reprezintă un model pentru aceștia, iar acțiunile sale trebuie
să aibă drept țintă apărarea demnității personale și promovarea prestigiului corpului ofițeresc român. Ni se
oferă astfel cheia justificării înaltei cariere militare a lui
Traian Grigorescu din perioada interbelică, atunci când
a devenit aghiotant regal și directorul școlii voievodale
urmate de viitorul rege Mihai.
Un al doilea carnet de însemnări reprodus în carte
conține însemnările camarazilor de luptă și de prizonierat scrise la solicitarea cpt. Grigorescu, formulate ca mijloc de întreținere și stimulare a memoriei în vederea
unei ipotetice întâlniri după eliberarea din prizonierat și
revenirea în țară. Situația a fost folosită și pentru a
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toare, îmbogățesc informațiile documentelor și înlesnesc înțelegerea lor. Remarcăm, între altele, informațiile
privind Convenția de la Haga din 1907 privind statutul
prizonierilor de război deosebit de importante pentru
înțelegerea faptelor relatate de cpt. Traian E. Grigorescu. În plus, editorul a avut ingeniozitatea de a însoți
documentele căpitanului de trimiteri bibliografice la memoriile din război și prizonierat ale poetului George Topîrceanu, ridicând individualul la nivelul generalului,
conturând destinul comun al militarilor și civililor în
vreme de conflict militar.
Situația îmi amintește poezia lui Nichita Stănescu,
Poetul ca și soldatul. Asemănările dintre cele două ipostaze ale personalității se concentrează, în viziunea lui
Nichita, pe două aspecte: ca și soldatul, poetul are o
misiune – să reprezinte mediul și timpul existenței sale.
Viața nu l-a pus pe Nichita în situația de a-și testa
abilitățile militare. Alți scriitori și le-au exercitat din plin,
printre ei numărându-se și cei ce au participat la războiul de întregire, inclusiv Topîrceanu.
Poetul George Topîrceanu era, în momentul izbucnirii războiului, redactor la Viața Românească, în Iași.
Ca și cpt. Traian E. Grigorescu, poetul a răspuns ordinului de mobilizare din 14/27 august 1916 și s-a prezentat la unitatea militară de care aparținea, Regimentul
3 Artilerie grea, Buzău. Cu o subunitate din acest regiment, sergentul Topîrceanu a ajuns la Turtucaia, unde
avea misiunea de a construi amplasamente pentru artileria de apărare a cetății. Aflat într-o zonă mai puțin expusă atacurilor bulgaro-germane, poetul a asistat, de la
distanță, la lupte. În acest timp, cpt. Grigorescu susținea
cu artileria rezistența trupelor de infanterie române de
pe direcția principală de atac a inamicului. Copleșită de
numărul mare al atacatorilor și de puterea de foc a
acestora, apărarea română a fost străpunsă, ceea ce a
determinat retragerea pe întreaga linie a frontului.
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Forțele române nu au mai putut reface o nouă linie de
apărare și inamicul a cucerit orașul. Ofițer, cunoscător
deci al teatrului și al planurilor de luptă, cpt. Grigorescu
a încercat să se salveze refugiindu-se spre Silistra. Mai
puțin informat, naivul poet recurge la soluția trecerii înot
pe malul stâng al Dunării, neștiind că retragerea în
această direcție era interzisă. Ca și alți apărători rămași
în viață, ambii protagoniști au căzut prizonieri. Drumul
către lagărele de prizonieri a fost un adevărat calvar, iar
condițiile detenției au solicitat intens capacitatea de
supraviețuire a oamenilor. Statutul soldaților și
subofițerilor ajunși prizonieri era inferior, în ceea ce
privește tratamentul, față de cel al ofițerilor prizonieri.
Poetul a ajuns într-un lagăr de muncă pentru construirea unei șosele cu destinație militară în partea sudică a
Bulgariei și apoi în altul, unde se lucra la instalații de
cale ferată. A rezistat asprelor condiții de cazare, hrană
și muncă datorită abilităților intelectuale, care i-au indicat soluțiile necesare supraviețuirii. În timp ce militarul
înfrunta fățiș măsurile inconvenabile luate de autoritățile
bulgare, poetul le deturna efectele cu abilitate. Ambii își
doreau cu ardoare libertatea și au încercat să o redobândească prin evadare. Condițiile concrete le-au fost
nefavorabile, așa încât au fost nevoiți să suporte noi represalii.
Însemnările din război ale cpt. Traian E. Grigorescu,
pe care îngrijitorul ediției a avut inspirația să le prezinte
comparativ cu cele ale poetului George Topîrceanu,
sunt axate pe ideile promovării demnității personale,
adeziunii și apărării intereselor comunității etnice căreia
îi aparținea, respectării valorilor umanismului. Textul
comparat atestă adevărul exprimat de versurile lui Nichita Stănescu: „Poetul ca și soldatul/ nu are viață personală”, viețile poetului și soldatului sunt dominate de
rolul lor social. În perioada 1916-1918, ambii au trăit și
acționat pentru idealul național al Întregirii.

PRO

George Topîrceanu
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Paul Spirescu

Se aud și se văd chiar de-aici de la mine:
vocea tunător-colțuroasă a lui Dumitru al Peșterii
psalmii înălțați către îngeri de Constantin al Dorului
imnele melodioase ale lui Ion al Lacrimei...
Numai eu, nevolnicul, am rămas aici pe Pământ
să contabilizez resturile unui trecut
care nu mai există
și nici nu știu dacă a existat
vreodată...
Poate că nici nu merit mai mult.
Câtă umilință...!

PREA SINGURI

ULTIMELE CLIPE

Am rămas ai nimănui
nimeni nu vine
să ne mai vadă
și singurătatea noastră
umblă singură
pe stradă
vino deci Doamne,
noaptea e-n toi
și-am rămas singuri
prea singuri
în lumea aceasta
clar-obscură din noi...!

Ultimele clipe dilatate
(cine știe cât)
ale destrămării.
Nu mai sunt martor, sunt chiar
participantul direct.
Sunt chiar vinovatul principal
alături de tine, de tine și de tine.

RĂNILE POETULUI

E cazul să ne potrivim ceasornicele:
să ne numărăm clipele.
suprema vânătoare
abia începe!
Tic-tac, tic-tac, tic-tac...

El îşi umplea numai cu visuri celeste
toate buzunarele mantalei sale de ploaie:
ca să aibă ce ronţăi, când i se dă liber, câteodată,
între două supreme războaie.
El nu se uita la prostii, el ştia că adevărul e Adevăr
şi minciuna este Minciună.
Visurile lui tumultuoase îi zburau din buzunare,
imponderabil,
cum paharele cosmonauţilor
care zboară spre Lună.
El avea renunţările lui, fraţii lui, caii lui
cu ochi blânzi şi curaţi, ruşinând chiar şi cerul,
chiar şi marea.
Rănile lui îi erau singura certitudine:
înghiţeau nemilos întrebarea...

CENACLUL DINTRE NORI

Mai toți prietenii mei poeți
cu care mi-am cheltuit tinerețea
zilele de zbateri aprinse
și nopțile de zburdalnic nesomn
s-au mutat în Cer
la Cenaclul dintre nori.
236

UNICUL REPORTER AL CLIPEI UNICE

Poetul este reporterul clipei unice:
caută să-și vândă reportajul la sume exorbitante.
Dacă nu reușește, atunci reduce prețul
din ce în ce mai mult
din ce în ce mai mult...
Dacă nu reușește nici așa,
atunci caută să-l ofere pe gratis...
Dacă nu-l primește nimeni, atunci
și-l cumpără el...

COCTEIL METAfIZIC

Ce-i drept, am cam trecut prin viață.
Cu exuberanță și tristețe,
cu urcușuri și coborâșuri,
cu speranțe și disperări:
Un soi de cocteil metafizic
pe care nu oricine se pricepe să-l prepare.
PRO

lui Ion Panait, acolo în Cer

E momentul să ne ștergem cu buretele
toate visările
toate proiectele de viitor.
Cu zâmbetul pe buze:
zâmbetul singurătății vinovate.
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O cunosc în toate amănuntele ei,
de la Nord până la Sud,
de la Răsărit până la Apus.
O cunosc așa de bine, încât
mi-a devenit indiferentă.

Nu mai sta ca proasta în fața mea
și nu te mai uita la mine
cu fel de fel de subînțelesuri!
Poți să pleci oricând, târfă bătrână!
Nu-ți voi simți lipsa...!

Adrian Sorin Budescu

ÎNTREBARE

Vrancea literară

trei copii
unul alb, altul negru și altul galben
se joacă în grădina simplă
a copilăriei lor.
jucăriile lor au toate culorile curcubeului
și copiii și le împart între ei
cu prietenie.
trei oameni maturi se trezesc să discrimineze
culorile curcubeului...
Doamne, nu ne mai faci o dată
copii...?
Pluteai…

Corabia mea frumoasă,
mă lasă
timona să-ntorc înapoi
spre apele cald-albastre-ale sudului!
Corabia mea frumoasă,
Du-mă-napoi, acasă!
Pluteai …

CORABIA MEA fRUMOASĂ!

O lume de gheaţă
mă aştepta în faţă.

Tu, corabia mea frumoasă, navigai
sprinten printre sloiuri de gheaţă,
nici că-ţi păsa de noaptea polară
de-afară…
pluteai spre o albă dâră
boreală…
Pluteai…

Tu nu ştiai
că apa-mprejur împresoară
şi-n gheţuri strânsura
ei o să te doară…

PRO

Adrian Budescu (n. 07.10.1975), formator în domeniul
dreptului administrativ şi al ştiinţei administraţiei, în general,
şi în domeniul funcţiei publice, în special, autorul celor două
ghiduri de referință, Ghidul secretarului și Ghidul instituțiilor,
producții active cu consultanță permanentă ale renumitei edituri germane LBW, a debutat literar în 2019 cu o carte pentru
copii, Poveștile timpului, editată și în limba engleză în 2020,
la Editura Coresi
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Steaua Polară
stătea să moară
pe bolta-nălbită a seară
de aurora
boreală.
Pluteai…

TE-AM VĂZUT…

Te-am văzut îngânând soarele, cu marea şi pescăruşii
În amurg, crepuscular…
Dar te-am văzut sfidând coama valurilor cu sânii de sirenă
Eşuată la mal…
Te-am văzut lăcrimând pentru clipa amară vărsată-n
paharul preaplin,
Madonă-n icoană…
Dar te-am văzut şi chicotind, copil zburdalnic ignorând
timpul hain,
Măturând în grabă cu picioarele iuţi praful uliţei…
Te-am văzut cumva printr-o clepsidră a vremii:
Meditai la gândurile ce ţi-au fost furate.
Te-am văzut…
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Fevronia Spirescu

BLIȚ
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burtă.
– Am înțeles, nu știu altceva. Îmi pare rău. Pa!
Bliț se ridică cu greu și iese afară. Aici nu are cu cine
sta de vorbă. Menajera trage cu aspiratorul în living și
în curând va intra în bucătărie. Ce bine-i afară, la
umbră, sub măr. Dacă n-ar fi durerea asta...
– Ce tare m-ai speriat, Bliț, se aude un glăscior
subțire de sub o frunză mare de măr.
– Cine e?
– Eu, ariciul! Ia un măr din spatele meu, că am două.
– Ce tot aveți cu fructele și tu și ursulețul. Mă doare
burta și nu cred că-mi trece nici cu mere, nici cu mure.
Ce cățel mănâncă fructe?
– Știu și eu, poate cățeii cărora le plac fructele?! Mie
nu-mi plac fructele, mie îmi plac dulciurile, și fripturile,
și... auuuu. Dar acum, numai cât mă gândesc la ele și
mă doare burta.
– Așa pățim și noi când mâncăm prea multe râme,
răspunde ariciul. Nu am altă idee. Pe altă dată! La revedere.
– Da, bine! La revedere! Auzi râmeee, cââhhh! Și...
oaaac, Bliț vomită numai gândindu-se la râmele ariciului.
– Mamă, mamă, Bliț vomită! strigă Ilinca îngrijorată.
Tocmai ieșea afară cu un alt cotlet rumenit pentru prietenul ei patruped.
– Ooooo, păi cine a mâncat aseară două felii de tort,
vreo cinci prăjituri și alte bunătăți culinare, de puteai să-l
dai de-a dura, răspunde mama. Astăzi trebuia să
ronțăie doar granulele lui. I-ai dat cam mult de mâncare.
Acum ar trebui să-i dai picături de burtică.
Ilinca merge bucuroasă în casă, își pune halatul alb
de doctoriță, ia trusa de prim ajutor, stetoscopul, sticluța
de picături și merge hotărâtă să repare burtica lui Bliț.
Cum o vede, cățelul se ridică greoi și fuge după cușcă.
Ilinca, după el!
– Te rog, nu mai pot înghiți nimic! par să spună
ochișorii lui Bliț.
– Tebuie să te consult, tebuie să-ți dau picături... tebuie...
– Nuuuu!
PRO

Bliț are un os. Un oscior mai degrabă. Dar nu mai
încape în burtica lui unde au intrat deja două chifteluțe,
o felie de salam și o jumătate de cârnăcior. Osul de la
cotletul tatei nu mai are loc, dar nici Banditei nu i-l dă.
De ce să-l dea, oricum pisica asta neagră-tăciune nu-i
dă nimic lui, mai bine-l ascunde, uite aici la colțul cuștii.
Cușca lui, care, de fapt, este nelocuită. E nelocuită, dar
e plină cu resturi de la reparații de casă, de gard, mașini
de tuns iarba, de tăiat crengi, patine cu rotile și fără, rachete de tenis și... multe altele.
Și Bliț? Unde doarme? El doarme în bucătărie, pe
fotoliu. Aici sunt o mulțime de lucruri bune de ros: papuci, șlapi, pantofi, adidași, perne de fotolii, jucării uitate
pe sub masă plus alte bunătăți de mâncat: prăjituri, ouă,
cornuri, salam, pulpe de pui, hamburgeri etc. Astăzi are
o durere de burtă. Și se chinuie pe fotoliu. Aseară a fost
ziua de naștere a stăpânei. Ohoo, câte prăjituri, fripturi
și înghițituri de tort a primit Bliț de la toți musafirii mari
și mici și, mai ales, de la Ilinca.
Oare cine l-ar putea ajuta? De sub masă, dintr-o
carte, o maimuțică îl sfătuiește să stea atârnat de codiță
de o creangă de pom.
– Uite -așa ca mine! Poate-ți trece!
– Păi ce? eu am doar un ciot de codiță, nu vezi?
– Aha, ai dreptate nu ai cu ce să te-agăți. Mergi la
pagina cealaltă, la Eli, elefantul gri.
– Ai putea să faci un duș cu trompa, îl sfătuiește elefantul amabil, gata să-i arate cum.
– Nici trompă nu am! Am doar un năsuc negru. Uite
și tu!
– Da, chiar n-ai trompă! Foarte rău! Nu știu alt leac.
Dar pe copertă este un ursuleț care ar putea să te ajute,
dacă-l rogi frumos. Hei, ursuleț, nu știi ce să fac să-mi
treacă burta? Te rooog!
– Ai mâncat prea multe mure?
– Nu, am mâncat numai dulciuri aseară.
– Și mai ai dinți? Nu ți s-au cariat? Noi nu ne lăcomim la miere, nu ne lasă mama. Mai mâncăm și fructe,
avem mare grijă de dinți. Te-aș sfătui să tragi un pui de
somn.
– Dar abia m-am trezit și asta din cauza durerii de
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– Uite, sunt bune și Ilinca se face că gustă din picăturile lui Bliț. Dopul nu era bine înșurubat și câteva picături chiar au picat în gura fetiței. Cââhhhh! Ce amale
sunt! se schimonosește Ilinca, scuipă în trei direcții și
fuge repede după un pahar cu apă.
Bliț stă deoparte felicitându-se că nu a luat nicio picătură de burtică. Lasă că-i trece lui dacă nu mai mănâncă trei zile de acum încolo. Pe furiș, mama pune
câteva picături în castronul pentru apă al cățelului. Mai
mult ca sigur că o să-i treacă și toată lumea e mulțumită,

Vrancea literară

mai puțin Ilinca, doctorița, căreia i-a fugit pacientul și
care e supărată acum că nu mai are pe cine doftorici.
– Vezi că Elsa, păpușa, era cam fierbinte, o avertizează mama, cred că are temperatură și asta nu e bine
deloc!
– Tebuie o injecție! sare bucuroasă și împăcată
doctorița, că are un pacient și are ceva de reparat.
– Bliț e fericit că a scăpat de picături. Trei zile ronțăi
numai granule, gândește bietul cățel suferind.
Vom vedea!

PRO

(Ilustraţie de Fevronia Spirescu)
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Vrancea mai puțin cunoscută

Constantin Teodor Craifaleanu

COTEŞTI – PLAI DE DOR,
DE VIS ŞI DE LEGENDĂ
(II)
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concediu. Am luat un autobuz de la Autogară și am coborât la Cotești. Ca o primă impresie, nu mi-a plăcut
deloc. Eram și sunt și acum un tip eminamente citadin,
crescut la bloc în Brașov, oraș, de altfel, foarte frumos.
Dar eram foarte curios și încercam să fiu atent la tot ce
este în jur. N-am fost foarte încântat când tata mi-a spus
să nu intru în vorbă cu oamenii și să nu spun cum ne
cheamă, dacă suntem întrebați. Încercam să-l urmăresc
cu coada ochiului pe tata să văd dacă are emoții. Trecuseră vreo 20 de ani de când nu mai pășise prin
Cotești. Am observat că nu era în apele lui. M-a dus
întâi să-mi arate monumentul funerar al familiei, care
m-a impresionat, a aprins o lumânare pentru tatăl său
și ceilalți strămoși care se odihnesc acolo, apoi am
urcat să aprindem o lumânare și la mormântul surorii
sale, după care am ieșit pe platou, mi-a arătat unde era
via lor, din care printr-o portiță coborau în curtea bisericii, și a încercat să localizeze poziția fostului conac și a
cramei. Am fost foarte emoționat când prin iarbă mi-a
arătat niște urme zidite de trepte. Cred că și el era
emoționat când mi-a zis că, probabil, acolo erau treptele
de la intrare. N-am mai zăbovit acolo și am plecat să
vedem locul numit la Schit, unde avuseseră câteva hectare de pădure. Eu, care bătusem la pas de nenumărate
ori pădurile din jurul Brașovului, eram fascinat de posibilitatea de a umbla prin propria ta pădure, cum putuse
pe vremuri să facă tatăl meu. Mi-aduc aminte cu plăcere
că într-o poieniță era un nuc din care am mâncat câteva
nuci. Am pornit înapoi spre sat și, pentru că mai era
ceva timp până pleca autobuzul spre Focșani, tata mi-a
spus că vrea să mai vedem ceva, nu-mi mai aduc
aminte ce, dar nu era în direcția stației de autobuz.
După câțiva pași însă, m-a întors brusc din drum, spunându-mi că a văzut pe cineva care ar fi putut să-l recunoască și nu dorea deloc acest lucru. Acasă, la
Focșani, povestindu-i bunicii mele și surorilor ei despre
plimbarea noastră la Cotești, a spus că era vorba despre cineva din familia Vrabie. Nu cred că aș fi reținut
PRO

Bunicii mei au avut doi copii: Vasile V. Craifaleanu
(1911-1995), tatăl meu, și Ecaterina-Germaine
(Tincușoara) Craifaleanu (1916-1939), care, deși era
o fată cu multe calități – frumoasă, inteligentă, premiantă la școală, studentă foarte apreciată, nu a putut
trece peste o decepție în dragoste și și-a pus capăt zilelor înainte de a-și da licența în fizico-chimice, ca și fratele ei. Această tragedie a provocat o mare tristețe în
familie. Bunica mea nu s-a consolat niciodată. În fiecare
zi, fără excepție, se ruga pentru sufletul Tincușoarei. Eu
am auzit-o de nenumărate ori chiar și după 30 de ani
de la tragicul eveniment, în iernile pe care le petrecea
la Brașov, când împărțeam aceeași cameră. Dorința
Tincușoarei exprimată în biletul de adio a fost să fie îngropată lângă mătușa ei iubită, Lenuța Măldărescu. Bunica mea i-a îndeplinit această dorință și astfel se
explică zvonurile care au circulat despre o tânără
sinucigașă care își duce somnul de veci sub crucea
stingheră din deal, al cărui mister cred că l-am rezolvat.
Mai mult decât atât, sub aceeași cruce se odihnește, la
dorința ei expresă, și bunica mea Tincuța, mama veșnic
neconsolată a Tincușoarei Craifaleanu.
Tatăl meu, care a fost primul nepot al lui Costică Botescu, nu a vorbit niciodată, cel puțin în familie, nici despre sora lui și tragedia ei, dar nici despre Cotești și
soarta nenorocită a proprietăților Boteștilor. Erau subiecte aproape tabu. Dacă se deschidea vreodată
discuția, răspundea aproape invariabil că este trecut,
un trecut negru, care nu se mai întoarce și de care nu
vrea să-și mai amintească. Cred că era o formă de autoapărare; nevorbind despre acele lucruri, ele nu mai
existau. La insistențele mele, eu fiind incitat de povestirile bunicii, a acceptat cu greu să mă ducă într-o plimbare la Cotești. Aveam aproape 17 ani și știam deja de
vreo doi ani de ceea ce se întâmplase la Cotești (am să
povestesc mai încolo cum am aflat). Era un început de
septembrie, eu eram la Focșani de mai mult timp în
vacanță, iar tata a venit și el pentru câteva zile, fiind în
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Ecaterina-Germaine Craifaleanu (Tincușoara),
elevă, în 1934
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acest amănunt dacă n-ar fi fost vorba de un nume neuzual. Acesta era tatăl meu. Nu cred că avea ceva special împotriva cuiva din acea familie. Cred, mai degrabă,
că nu voia ca o discuție cu un vechi cunoscut să-i trezească nostalgii și să-l scoată din carapacea pe care
și-o impusese în legătură cu Coteștiul. La Focșani nu
avea această problemă. Se întâlnea cu vechi cunoscuți,
colegi, prieteni. Se vedea la București cel puțin anual
cu câțiva foști colegi de la Liceul „Unirea” din Focșani.
Îmi amintesc, în paranteză, că la stabilirea mea în
Pitești, prin căsătorie, am fost foarte plăcut surprins să
constat că Liceul „Bălcescu” (azi revenit la numele inițial
„Brătianu”) era identic cu Liceul „Unirea” din Focșani.
(Fiul meu Radu Craifaleanu – născut în 1981 – a absolvit această școală din Pitești, iar acum este medic
dentist). Fără îndoială au fost construite de același arhitect, în aceeași perioadă de timp din a doua jumătate
a veacului al XIX-lea.
Un alt posibil motiv al resentimentelor și reținerilor
tatălui meu în ceea ce privește Coteștiul poate fi și faptul că în preajma exproprierii, un „îngeraș binevoitor” i-a
șoptit „prietenește” că ar fi mai bine să-i cedeze
(„vândă”) lui partea din via familiei care era pe numele
lui, altminteri risca să fie îndepărtat din Învățământ. Era
pe atunci profesor universitar doctor la Facultatea de
Silvicultură din Câmpulung Moldovenesc (orașul în care
a venit pe lume în 1951 Constantin-Teodor Craifaleanu, semnatarul acestor rânduri), care ulterior s-a
mutat la Brașov. Într-adevăr, comuniștii nu l-au dat
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atunci afară, dar au făcut-o vreo cinci-șase ani mai târziu pe „motiv” că un fost boier, deci „dușman al poporului”, nu putea să-i educe pe tinerii constructori ai
socialismului! A lucrat aproape un an ca simplu laborant
la o fabrică de vopsele la Codlea. Trebuia să-și întrețină
familia și pe mama sa, care nu avea niciun venit. Ulterior a reușit să se angajeze ca biochimist la Spitalul
Nr. 1 din Brașov, datorită unui director de la Direcția medicală, un om cumsecade, deschis la minte și curajos,
care i-a convins pe decidenții comuniști că nu se cade
ca singurul doctor în biochimie din Regiunea Brașov să
lucreze ca simplu laborant.
Părinții mei Vasile V. Craifaleanu (1911-1995) și
Maria Craifaleanu (1917-1999) au primit, la începutul
anilor 90, o scrisoare de la o familie din Cotești, ai căror
părinți fuseseră vechili la bunica mea, care le era și
nașă. În termeni politicoși, respectivii cereau permisiunea de a-i vizita și de a discuta despre posibilitatea de
a cumpăra de la tatăl meu terenul pe care fusese proprietatea Botescu, pentru a-și construi o casă. Mama
mi-a povestit că prima reacție a tatălui meu a fost să
nici nu răspundă la scrisoare, motivând că el nu este
proprietar, deci nu îl privește această chestiune. Mama
l-a convins, totuși, să discute cu oamenii, iar aceștia
s-au dus la Brașov și au stat de vorbă. În discuția avută,
tata le-a repetat faptul că el nefiind proprietar nu are niciun drept să dispună în vreun fel de terenul respectiv.
Prin urmare ei pot face ce doresc, el neavând nimic împotrivă dacă vor să-și construiască o casă. Cred că au
plecat mulțumiți și împăcați, nemaisimțindu-se vinovați
că ar comite o faptă imorală. Presupun că acea casă
există acum.
Următoarea fată născută după bunica mea a
fost Marina Botescu (1890-1980), care nu a fost căsătorită. Am cunoscut-o bine. Și ea mi-a vorbit de multe
ori despre Cotești și despre frumoasele clipe
petrecute acolo. Își cumpărase o casă de la familia boierului Fotin în Focșani, pe strada Maior
Pastia, azi Borzești, vizavi de casa părintească. Citisem
într-o revistă veche, de prin anii treizeci, unde era și o
poză, că era cea mai veche casă din Focșani, căci fiind
înconjurată de grădini, scăpase de la un mare incendiu
de pe la 1760-70. Revista o găsisem în podul casei
unor prieteni cu care îmi petreceam o mare parte din
vacanțele de la Focșani. Am cerut-o cu împrumut și am
alergat emoționat să i-o arăt mătușii mele. Reacția ei a
fost surprinzătoare: „Aoleu, mamă, du-te și du-o înapoi
și roagă-i s-o ascundă la loc, că dacă se află, ăștia sunt
în stare să-mi ia casa acum, ce n-au făcut la
naționalizare.” Sigur că m-am conformat. La acea dată
aveam 17-18 ani și știam deja de vreo doi ani adevărul
„binefacerilor” comunismului.
Tanti Marina Botescu, care nu era căsătorită, după
cum am mai menționat, locuia singură în casa pe care
tocmai o cumpărase prin jurul anului 1930. Aflând de la
prietena ei mai tânără Alexandra Munteanu,
funcționară, că aceasta își pierduse slujba și avea
dificultăți în a-și plăti chiria, a invitat-o să locuiască împreună pentru un timp până i se va îmbunătăți situația.
Și au stat împreună peste o jumătate de secol! Ba, chiar
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în aceeași odaie după expropriere, când tanti Marina
n-a mai avut niciun venit și a fost nevoită (chiar obligată
de autoritățile comuniste) să închirieze jumătate din
casă, pentru a-și putea plăti măcar taxele la Stat.
Casa avea o curte mare, cu mulți pomi fructiferi și
cu grădină de legume pe care o munceau amândouă
din greu, dar aveau mereu legume proaspete și de calitate. Mi-aduc aminte ce încântat eram să iau o roșie
de pe arac și s-o mănânc ca pe un măr! Iar despre livadă, ce să mai zic... Pentru mine era Paradisul fructelor de vară. Cele mai grozave cireșe, vișine, caise,
zarzăre, piersici, prune, pere le-am mâncat acolo. Și nu
numai în copilărie, ci și adult, e adevărat, mai rar, dar
tot cele mai bune erau. Cel puțin despre cireșe, am convingerea că nu era vorba doar de nostalgia mea după
verile petrecute la Focșani. Mi-a confirmat și soția mea,
dar și alți prieteni, când am dus la Pitești câțiva pumni
de cireșe la sfârșitul anilor `80, și mi-au spus că,
într-adevăr, nu fabulam lăudându-le. Casa avea o verandă mare, pe toată lungimea și lată de cel puțin doi
metri. Cum priveai spre casă în partea stângă era un
butuc de vie vechi de câțiva zeci de ani și gros ca un
pom. Jumătatea stângă a verandei era umbrită de ramuri. Făcea niște struguri albi, dulci, cu bobul tare, care
trosnea plăcut între dinți. Era un soi franțuzesc, dacă
mi-aduc bine aminte. Am mâncat din ei de mai multe ori
în septembrie.
Din ce produceau în grădină se hrăneau, dar mai și
vindeau. Mi-au spus odată niște copii cu care mă jucam
pe stradă că tanti Marina s-ar fi dus chiar la piață să
vândă niște fructe. Am fost foarte contrariat și am întrebat-o dacă este adevărat. Ea, o cucoană care învățase
la Pension, vorbea franțuzește, cântase la pian etc., a
vândut la piață? Mi-a ținut atunci o lecție de demnitate
și de credință, spunându-mi că, dacă așa a orânduit
Dumnezeu viața lor, ele (surorile Botescu) trebuie să se
supună și să-și ducă crucea, iar a vinde la piață nu este
nimic degradant, dacă produsul vândut nu este de furat
și este din munca ta. Și a munci este o virtute, nu un
păcat! De altfel, ele au mai muncit, ajutate de niște oameni cumsecade, la un atelier de confecționat lădițe
pentru struguri, undeva pe lângă gară, unde iarna
aveau nevoie de zilieri. S-au dus în mai multe ierni, cât
au mai putut fizic. Astfel, împreună cu tanti Alexandra
Munteanu, care era pensionară și care făcea, practic,
parte din familie după atâția ani de conviețuire, tanti Marina Botescu a reușit să treacă peste toate vicisitudinile
vieții și să ajungă la venerabila vârstă de 90 de ani.
Foarte interesant și, probabil, nu întâmplător, în iarna
anului 1980 au trecut dincolo aproape simultan. Tanti
Alexandra, care avea 82 de ani, a făcut o pneumonie și
a fost internată în spital, dar nu a mai rezistat, iar la o
jumătate de zi, tanti Marina neavând cum să afle acest
lucru pe căi obișnuite, a fost auzită de sora ei mai mică
Victorina, spunând „Vin și eu acuma”, după care s-a
stins pur și simplu de bătrânețe, nefiind bolnavă. Au fost
înmormântate împreună în cimitirul din Focșani, de dincolo de calea ferată. Am fost și eu printre cei care le-au
condus pe ultimul drum pământean. Amândouă țineau
foarte mult la mine. Tanti Marina mereu îmi spunea că
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mie mi-ar fi lăsat averea dacă nu veneau ăștia la putere.
Mă răsfățau din punct de vedere culinar (cu altceva nu
aveau posibilitate). Câte feluri de dulceață și șerbet îmi
făceau! După ce am terminat facultatea și am ajuns
prima dată la Focșani am vrut să le ofer niște bani. N-au
vrut să primească, spunând că ele nu au nevoie, se
descurcă cu ce au, cum s-au învățat, dar eu sunt tânăr
și trebuie să mă și distrez. Am insistat, totuși, iar atunci
au acceptat, cu condiția să primesc de la ele câte o
carte. De la tanti Marina o Biblie de la 1908 și de la tanti
Alexandra un volum de lux M. Eminescu, poezii din timpul vieții, ediție îngrijită de Perpessicius, din 1939. Biblia
o știam, o mai răsfoisem. O ținea la capul patului. Mi-a
spus că nu mai putea să citească pentru că nu mai
vedea. Cărțile le am și acum mereu la îndemână și le
deschid des. Oricum valoarea lor este cu mult, mult mai
mare decât cele câteva sute de lei de la mine. De când
mi-o aduc eu aminte, adică de pe la sfârșitul anilor `50,
tanti Marina nu mai avea niciun dinte și era din ce în ce
mai adusă de spate. Se învățase să mănânce cu gingiile și mânca de toate. Se plângea că are arsuri la stomac din cauză că înghițea și bucăți mai puțin
mestecate, ceea ce era foarte plauzibil. Dar, ca să
scape de arsuri, „ronțăia” covrigi uscați! Mai târziu am
înțeles cum de se putea acest lucru, după ce am devenit medic stomatolog și i-am studiat gingiile. Acestea
aveau o formă de lamă, nu foarte ascuțită, dar de
consistență cartilaginoasă, destul de dură. Nu am mai

Victorina (Botescu) Rădulescu (1898-1990),
cu Cpt. Constantin Rădulescu (1889-1950) și fiul lor
Vladimir-Constantin Rădulescu (n. 1931), în 1935-36.
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văzut în peste 42 de ani de exercitare a profesiunii asemenea gingii. A fost foarte încântată că nepotul ei preferat a consultat-o.
Când am întâlnit-o ultima oară în viață, cu câteva
luni înainte de a ne părăsi, m-a recunoscut după glas.
Ochii ei albaștri, ca și cei ai bunicii mele, nu mai vedeau
aproape deloc, având niște cataracte vechi, probabil.
Ajunsese și mai aplecată, din cauza deformării coloanei
vertebrale. Dar la minte era la fel de ageră cum o știam
eu dintotdeauna. Marina Botescu a fost ultima purtătoare a numelui tatălui său timp de 73 de ani după
moartea acestuia. Ceilalți moștenitori au avut sau au
alte nume de familie.
Următoarea fetiță născută în familia străbunicului
meu Costică Botescu a fost îngerașul cu părul creț și
chip frumos Victorița Botescu (1893-1896), care a plecat la ceruri la numai trei anișori, chiar în ajunul Crăciunului, când fratele său Costel trebuia să sărbătorească
cei 15 ani. A fost, din nefericire, ultima aniversare a lui,
căci după șase luni s-a dus și el după surioara sa. Ultima dintre cele patru fotografii de pe monumentul funerar al familiei Botescu este cea a Victoriței și se află
în partea dreaptă, cum se privește.
Neconsolați multă vreme după pierderea celor doi
copii, străbunicii mei Maria și Costică Botescu și-au
văzut în continuare de creșterea și educația fetelor, dar
și de îngrijirea și sporirea averii, căci se îndreptau spre
bătrânețe și doreau să le asigure un viitor stabil. Dar
când nimeni nu se mai aștepta, Maria având peste
40 de ani, iar Costică apropiindu-se de 60 de ani, Dumnezeu a hotărât ca în familia Botescu să mai vină un
copil. Astfel, la doi ani după pierderea Victoriței, a venit
pe lume tot o fetiță căreia i-au pus cam același
nume: Victorina Botescu (1898-1990), care le-a umplut inimile de bucurie, gândindu-se că ea va rămâne
lângă ei după ce fetele cele mari vor pleca fiecare pe
drumul ei. Victorina, care avea doar nouă ani când
mama sa a rămas văduvă, a fost, într-adevăr, alături de
aceasta până la sfârșit. Ea a fost și singura care a făcut
liceul și și-a dat bacalaureatul, surorile ei mai mari
desăvârșindu-și educația la Pension, după obiceiul vre-
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mii. Victorina s-a căsătorit cu căpitanul Constantin Rădulescu (1889-1950) și au avut un fiu, Vladimir-Constantin Rădulescu (născut în 1931) care trăiește la
Ploiești și a fost căsătorit cu Stanca Rădulescu (19292019). Ei au doi băieți: Cristian Rădulescu (născut în
1967) necăsătorit și Grigore-Sergiu Rădulescu (născut în 1964) căsătorit cu Maria Rădulescu (stabiliți în
comuna Răcari-Dâmbovița) și au doi copii: Ioana Rădulescu (născută în 1992) și Alexandru Rădulescu
(născut în 1997).
Și pe tanti Victorina am cunoscut-o bine. Fiind mai
tânără și mai în putere decât surorile ei, pleca mai ușor
din Focșani, mai ales după ridicarea domiciliului obligatoriu. A venit de mai multe ori la Brașov la noi acasă. O
întâlneam și când eram student în București unde mai
venea pe la prieteni. Era foarte plăcută, făcea o
conversație elevată, citea și vorbea curent în franceză.
Și ea ținea mult la mine și mi-a vorbit de multe ori despre Cotești și vremurile de altădată. A fost singura mea
rudă din partea tatălui prezentă la nunta mea la Pitești
(unde locuiesc împreună cu soția mea Elena Craifaleanu, născută Netcu, medic). Deși a fost ultimul copil
al părinților săi, făcut la o vârstă destul de înaintată, tanti
Victorina Rădulescu a fost cea mai longevivă persoană
din familia Botescu. A părăsit această lume în ianuarie
1990, an în care ar fi împlinit 92 de ani. Trupul său se
odihnește în cripta monumentului funerar al familiei,
construit de tatăl ei la Cotești. Am fost și eu prezent la
ceremonia funerară din acel ianuarie zbuciumat din istoria noastră recentă. Tanti Victorina a fost și va rămâne, probabil, ultimul membru al familiei înhumat
acolo. (Fiul său Mirel Rădulescu și-a făcut loc de veci
la Ploiești). Eu nu știu și nici nu mai am pe cine să întreb, din păcate, dacă mai sunt îngropați alături de cei
menționați anterior și alți membri ai familiei Botescu sau
rude colaterale. Este posibil să fie. De asemenea, nu-i
imposibil să fie și străini de familie acolo. Poate monumentul este ridicat peste niște morminte mai vechi ale
familiei... Doar Dumnezeu poate ști întregul adevăr!

Ecaterina (Botescu) Craifaleanu cu nepotul C.T. Craifaleanu
(autorul materialului) în 1961.

(va urma)
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Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR

– A ajuns la nouă numere o elegantă revistă, format
A4, înnobilată de reproducerea pe coperta 1 a câte unei
lucrări din marea pictură universală (W.A. Bouguereau,
Rugăciune, Claude Monet, Femeie cu umbrelă,
Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Lebrun, Autoportret,
Henry Raeburn, Reverendul Robert Walker patinând
pe Duddingston Loch – ca să citez câteva), dar cu o
denumire frisonantă: Leviathan.
Stimate domnule Costin Tuchilă, de ce opţiunea
pentru biblicul monstru marin despre care citim în Cartea lui Iov, cap. 41 cum că „din gura lui ies parcă niște
torțe aprinse și izbucnesc
valuri de scântei. Din nările lui iese fum, ca dintr-o
căldare pusă la foc și
care fierbe. Răsuflarea lui
este de cărbuni aprinși și
din gura lui țâșnesc flăcări”, dar şi că „pe pământ el nu-și află
perechea și e făcut să nu
cunoască frica”? Sau trebuie să ne uităm spre Thomas Hobbes?
– Dacă ne uităm spre Thomas Hobbes, denumirea
nu mai e deloc frisonantă. Numele revistei noastre împrumută titlul celebrei cărți din 1651 a filosofului englez,
Leviathan, lucrare fundamentală pentru ceea ce avea
să devină teoria iluministă a contractualismului, desigur
simplificând, „dezbrăcând-o” de conjunctura istorică în
care ea a fost lansată și păstrând numai ideea generală
a trecerii de la starea naturală a omului, la cea socială,
asociativă, care îi oferă siguranță. În fond ce facem noi
într-un cadru pe care îl prestabilim și încercăm să-l
perfecționăm, dacă nu o asociere de idei, de interese
și scopuri intelectuale, păstrându-ne însă individualitatea creatoare și încărcând-o chiar cu noi valențe? Avem
nevoie, și astăzi ca și ieri, de certitudini, avem nevoie,
poate mai mult ca oricând, să fim împreună. Așa cum
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în epoca în care a trăit Hobbes, contractul social era o
teorie bazată, în fond, pe înțelegere, rațiune și reciprocitate. „Homo homini lupus”, folosită extins și pentru a
defini starea omului aflat în „război împotriva tuturor”,
își dovedise de mult precaritatea. Aici trebuie să facem
o paranteză și să spunem că și această maximă celebră este, ca și altele, de altfel, citată trunchiat și s-a
încetățenit astfel. Versul 495 din piesa lui Plaut, Asinaria
(Comedia măgarilor), mai avea o nuanță. Exact, versul
rostit de Negustor spre finalul actului al II-lea sună astfel: „Lupus est homo homini, non homo, quom qualis sit
non novit”, ceea ce se traduce literal: „Omul este lup
pentru om, nu om, atunci când nu-l cunoaște.” (Traducerea românească a lui Nicolae Teică e fidelă originalului: „Ca lupul pentru om e omul, atunci când nu-l
cunoaşte.”). Devenită maximă, s-a păstrat sensul generalizându-se.
Deci, nimic din simbolul
monstrului biblic în inițiativa
noastră...
– Şi un al doilea de ce –
de ce încă o publicaţie culturală într-o ţară şi într-o vreme
în care, mai an, un distins istoric şi critic literar orădean
declara ritos că la ora actuală nu există decât trei reviste, restul – finanţate din bani publici şi conduse de
„poeţi pensionari”, trebuind „să moară” cât mai iute?
– Distinsul critic și istoric literar se află într-o gravă
eroare. (Pesemne cele trei reviste sunt cele în care publică domnia sa.) O afirmație atât de hazardată și răutăcioasă nu poate produce decât râs. Cât despre
„sentința” că trebuie să moară, despre „poeții pensionari” (greu de înțeles sintagma) care ar suge bani publici... Sunt afirmații de cafenea pentru a șoca vreo
câțiva novici... Că se publică astăzi multă maculatură,
că există mult amatorism, foarte adevărat, dar de aici
până la a rosti ritos astfel de verdicte e cale lungă, drum
de fier... Peisajul publicistic de azi e complex și nuanțat,
cu bune și cu rele. Cu atitudini negativiste, de frondă nu
ajungem nicăieri. Sau ne întoarcem la „Homo homini
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lupus”, dar nu pe drumul de fier, ci într-o căruță beteagă
trasă de un măgar schilod...
Pentru o nouă publicație culturală, cu un program
definit și nu făcută în voia sorții, e loc oricând. Și oricând, cred, e binevenită dacă are un profil și un conținut
care să o distingă de altele.
– Ce-a fost mai întâi – oul sau găina? Platforma sau
revista? Punctaţi, vă rog, etapele devenirii!
– La început a fost platforma online: portalul Leviathan.ro, creat de Rudy Roth (Spania), care este și directorul fondator al revistei culturale trimestriale
Leviathan. Portalul a devenit publicație cotidiană în
2016. Practic, un ziar cu profil exclusiv cultural, ziar în
sensul strict etimologic (postări zilnic, inclusiv în zilele
de sâmbătă și duminică și de sărbători). Am adaptat, pe
cât este posibil, formula cotidianului tipărit la structura
online, care oferă multe avantaje, de la folosirea materialelor multimedia (imaginea, video sau foto, se știe,
este cea mai atrăgătoare) la posibilitatea de a crea arhive de știri pe domenii, arhive ale unor instituții culturale, arhive ale rubricilor etc., care îl ajută enorm pe
cititorul dornic să afle mai mult. În plus, modelul de site
ales de Rudy Roth este foarte flexibil, vizitatorul lui
găsește cu ușurință informația sau comentariul pe care
le caută, iar aspectul grafic, pe care continuăm să-l
îmbunătățim, este atrăgător, dinamic. Așadar, am conceput Leviathan.ro ca un ziar de informații culturale la
zi, comentarii, cronici (literară, muzicală, de teatru, plastică, de film), dar care, pe lângă rubricile realizate de
redacție, cuprinde și rubrici de autor, datorate colaboratorilor noștri. De la bun început ne-am propus ca portalul să prezinte actualitatea culturală atât din România,
cât și din diaspora românească, știrile să fie cât mai diverse, acoperind cât mai multe domenii artistice și culturale, să fie un proiect publicistic independent și un
spațiu virtual de întâlnire a românilor de pretutindeni.
M-am întrebat, desigur, dacă astăzi o asemenea
publicație ferită de cotidianul politic și de divertismentul
îndoielnic va avea audiență într-o lume tot mai puțin culturală. Răspunsul a venit repede, Leviathan.ro având
o audiență poate chiar peste așteptări, fiind accesat zilnic de un număr mare de vizitatori și, ceea ce este îmbucurător, dintr-un număr din ce în ce mai mare de țări
și zone geografice (uneori, realmente ne surprind). Ultimele statistici sunt elocvente: în anul 2019, peste
126.000 de consumatori unici (4,4 milioane de hituri) și,
în primele 6 luni ale anului 2020, peste 80.000 de vizitatori unici (2,6 milioane de hituri). Aceste statistici exclud distribuțiile prin intermediul rețelelor sociale
(Facebook – pagina Revista Culturală Leviathan, grupurile de discuții Diaspora culturală românească,
Lumea noastră, Zâmbetul unește, Evenimente
românești în diaspora, Diaspora – Twitter, LinkedIn
etc.), care – deși extrem de ridicate ca număr – nu au
capacitatea de a cuantifica atractivitatea efectivă a unui
produs media virtual. De adăugat numărul mare de parteneri media pe care îi avem.
Având și această nouă experiență, am considerat că
o revistă culturală cu apariție, dar și cu structură de trimestrial, este pasul următor, firesc și, iată, la sfârșitul
anului 2018, s-a născut Leviathan, revistă culturală trimestrială, tipărită, în format A4, deschisă, prin programul său, colaboratorilor din România și diaspora,
creând o punte necesară între românii dintre granițele
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țării și cei stabiliți pe alte meleaguri.
– În editorialul pe care-l semnaţi în nr. 1/2019 (Istorie şi actualitate) vă declaraţi intenţia de a fi „o revistă
de cultură generală”. Primul număr al Leviathanului
(octombrie-decembrie 2018) era dedicat Centenarului
Marii Uniri. Nu vi se pare că sunteţi cam perimaţi?!
– Absolut deloc. Fără istorie, fără memorie, nu existăm. Acel prim număr a avut însă și el un profil distinct
dacă ne raportăm la manifestările prilejuite de Centenarul Marii Uniri. O bună parte din paginile sale au fost
rezervate diasporei românești sub genericul România
celor 100 de ani văzută din Diaspora, o alta istoriei,
adică evenimentelor din urmă cu 100 de ani, prin cercetări realizate de colaboratori ai revistei. Suntem o revistă de cultură generală, cu orientare, asumată, către
valorificarea contribuției românilor aflați peste hotare.
„[...] importanța culturii nu derivă din acel rol eliberator
pe care i-l atribuie Malraux, ci din faptul că este unicul
mod prin care emigrantul reușește să nu uite să fie el
însuși și, evident, să-și înțeleagă atitudinile, percepțiile,
valorile, viața”, scria Rudy Roth în editorialul primului
număr, din 2018. Or, cultură fără istorie e de neconceput. Pe portalul Leviathan.ro, de altfel, avem o rubrică
intitulată Filă de calendar, în care marcăm zilnic evenimente din trecut. A le reaminti, a nu le lăsa doar pentru
momentul când se ivește o aniversare rotundă ca
număr de ani, ni s-a părut mai mult decât util într-un cotidian. Și s-a dovedit că rubrica este atractivă pentru cititori. Nu suntem așadar nici perimați, nici ieșiți din timp.
– Prezentaţi-ne, rogu-vă, structura revistei…
– Am intenționat de la bun început ca, prin structură
și aspectul grafic (concept grafic: Rudy Roth), Leviathan să se distingă de alte publicații, chiar dacă, inevitabil, nu poate ocoli specii jurnalistice consacrate. O
secțiune importantă este rubrica Universalia, în care publicăm traduceri și articole de literatură universală,
multe dintre ele explorând spații culturale mai puțin cunoscute la noi (literatură arabă clasică, persană, turcă).
Încercăm să deschidem orizontul spre culturi/literaturi
mai puțin familiare cititorului român, chiar mai puțin accesibile: poezie suedeză și poezie arabă contemporană, literatură australiană. În context, așa s-a născut
rubrica Dialog la antipozi (de Daniel Ioniță, Australia),
începând cu grupajul din nr. 2/2020, traduceri din poezia
australiană de azi, iar în nr. 4/2020 – Din lirica Insulelor
Pacificului. Echo este iarăși o rubrică permanentă în
care publicăm, în versiuni bilingve, traduceri de poezie
și proză română în limbi străine, nu neapărat limbi de
circulație internațională. Am inclus, de exemplu, versiuni
ale unor poeme în arabă, persană, georgiană, somali,
turcă, portugheză, albaneză. Rubrica Poem din poemele Europei (poezii integral sau fragmente aparținând
unor autori din țări europene) am lansat-o în nr. 1, ianuarie-martie 2020, din dorința de a arăta că, despărțite
de epocile în care au creat, marile spirite au abordat temele majore ale lumii, creând o linie de legătură, un
spațiu cultural în care granițele dispar. Iar poezia, prin
concentrarea ei, este, mai ales într-o publicație periodică, locul ideal pentru a ilustra această idee. Pentru că
o revistă trimestrială, și încă una în format de carte, cum
este aceasta, are un profil distinct față de alt gen de periodic (săptămânal, bilunar, lunar), am cuprins în sumar
rubrica Academica (de la nr. 2/2020), destinată studiilor
științifice, riguros alcătuite, din domenii diferite, evident,
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cu caracter de cercetare academică. Granițele sau
prejudecățile conform cărora publicistica curentă (cronici, eseuri, articole pe teme de actualitate) nu ar putea
sta între aceleași coperte de revistă cu studiul aplicat,
chiar pe o temă mai puțin comună sau o raritate de istorie culturală, au fost înlăturate de la bun început, în
numerele Leviathanului putând fi citite, și în afara rubricii Academica, studii de istorie, istorie literară, istoria
artei, istoria teatrului universal, studii dedicate unor obiceiuri și mentalități străvechi (Traditiones de Urfet
Șachir), politologie (Filosofie politică de Nicolae Lotreanu), sociologie (sociologia culturii – Silogismele culturii de Cornelia Costin), economie. Regretatul istoric
Neculai Moghior ne-a oferit, pentru rubrica Historia, o
cercetare cu documente rare, unele rămase doar în arhivă, referitoare la evenimentele care au urmat actului
de la 1 Decembrie 1918 (fiecare trimestru al anilor 1919
și 1920, deci ca o punte în timp, cu 100 de ani în urmă).
Aș menționa studiile lui Rudy Roth care abordează
teme puțin frecventate: Mica Eră Glaciară Medievală și
fascinația iernii în pictura europeană, Arta ca formă de
interpretare a tăcerii, În căutarea ploii pre-impresioniste
în pictura europeană. Vorbe cu tâlc, noua rubrică, semnată de Dan Caragea – lingvistică, mai exact, etimologie – aduce, cu rigoare științifică, necesare lămuriri
despre înțelesul unor cuvinte și expresii, ceea ce consider că e foarte util astăzi, inclusiv în mediile cultivate.
Document (deocamdată de istorie literară), Aforisme și
Epigrame încep să devină și ele rubrici permamente.
Cred că, prin acestea, prin încercarea de cuprindere
culturală cât mai largă, ne distingem de alte reviste. Leviathan publică și literatură inedită (rubricile Poesis,
Roman – fragmente de roman, Proză scurtă), jurnale
de călătorie, interviuri, cronici literare, eseuri, piese de
teatru (integral sau fragmente) – suntem printre puținele
publicații care publică teatru. O secțiune este rezervată
literaturii pentru copii (Lumea copilăriei), în formule literare diverse.
Fiind trimestrială, am considerat că rubrici de cronică
de teatru, cronică plastică și cronică muzicală, care implică actualitate și periodicitate mai mare decât poate
oferi o revistă ce apare de patru ori pe an, nu și-ar avea
locul. De aceea, la rubrica Musica am optat pentru articole de sinteză (cele despre Festivalul Internațional
„George Enescu”) sau eseu și studiu de muzicologie, în
loc de Cronică plastică, Arte vizuale (portret de artist,
interviu, studiu, eseu), iar în loc de Cronică de teatru
am inclus rubrica Cronicar de teatru de Gheorghe Miletineanu, cu texte mai degrabă teoretice despre lumea
teatrului și profesiunea de critic de teatru.
– …şi pe „făcătorii” ei! V-aş ruga să insistaţi pe „concertul la patru mâini” pe care-l executaţi împreună cu
doamna Puşa Roth!
– Ați spus chiar dumneavoastră metaforic, „concert
la patru mâini”, o colaborare de lungă durată care se
regăsește acum armonios în alcătuirea acestei reviste
și în realizarea portalului. Mulți cred că am avea în
spate o întreagă echipă redacțională... Mai mult decât
ce e trecut în caseta redacțională nu avem. Rudy Roth,
director fondator, subsemnatul – redactor-șef, Pușa
Roth – redactor-șef adjunct. (Dar nu ierarhia contează.)
O publicație se face cu efort și mai ales cu dăruire.
– Cum vă alegeţi colaboratorii? Sau ei vă aleg pe
dumneavoastră?
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– Revista culturală trimestrială Leviathan este editată de Asociația Culturală Leviathan, înființată în vara
anului 2018, care a reunit, ca membri fondatori, un grup
de scriitori, colaboratori permanenți ai portalului și revistei. Lor li s-au adăugat foarte repede mulți alți autori
din România și diaspora. Pe unii i-am invitat noi să
scrie, să susțină rubrici permanente; alții ne-au găsit și
ne-au propus materiale – și sunt din ce în ce mai mulți.
Revista este deschisă, desigur cu o singură condiție:
valoarea textului. Faptul că Leviathan are și ediție online (identică cu cea tipărită), postată pe portal este,
firește, un avantaj. Cum vizibilitatea Leviathan.ro este
foarte mare, implicit e și cea a revistei. Suntem, deci,
ușor de găsit. Proiectul nostru fiind unul independent,
susținut prin forțe proprii și neavând partizanate sau
meschine restricții de grup (care din păcate nu au dispărut), cred că atrage o dată în plus. Am ajuns astfel,
de la cele 84 de pagini câte a avut primul număr,
1/2018, la 200 (206, mai exact, la nr. 2/2020, 200 –
nr. 4/2020). Iar ca număr de colaboratori, între 40 și 50.
– Ce ne puteţi spune despre relaţia cu cititorii?
– Ecourile sunt mai mult decât favorabile.
– Într-un tablou al presei culturale, ce poziţie ocupă
Leviathanul Domniei Voastre?
– Locul pe care și l-a propus: să fie o publicație bogată în conținut, echilibrată, deschisă, care să creeze
legătura necesară între românii din țară și cei stabiliți în
străinătate, căutând să se înnoiască cu fiecare număr
(mă refer la rubrici, autori, subiecte, moduri de abordare); o publicație scrisă și tipărită fără erori și confuzii
(astăzi limba română e, din nefericire, în mare suferință
în presă). Și nu în ultimul rând, din punct de vedere grafic, cu o ținută elegantă, care să atragă și, dacă vreți,
să liniștească ochiul, de la elementele de tehnoredactare (font, corp de literă, spațiul dintre rânduri, coloane
etc.) la ilustrații, pe care ni le dorim sugestive pentru
textul respectiv, niciodată la voia întâmplării. Toate
aceste detalii sunt importante. Observ, cu regret, că astăzi apar tot mai multe publicații de un amatorism cumplit în privința redactării (fără să respecte norme
minimale, de cele fixate de Academia Română nu cred
să fi auzit vreodată!) și a tehnoredactării, ca să nu mai
vorbesc de greșelile de limbă. Or, se știe, o formă respingătoare, o tehnoredactare greșită sau chinuită, fără
a urma – din ignoranță – reguli elementare, alungă cititorul.
– Caracterizaţi revista în trei cuvinte.
– Cred că le găsiți cu ușurință în răspunsul de mai
sus.
– În încheiere, parcă aş îndrăzni să pun degetul pe
două răni – finanţarea şi distribuţia…
– Sunt răni, ca să zic așa, comune celor care parcurg acest drum cu forțe proprii, nu o dată cu propriile
eforturi financiare. E un risc pe care ni l-am asumat, dar,
iată, am reușit să tipărim revista la timp, fără nicio sincopă. Difuzarea nu e doar un punct nevralgic, astăzi;
ea e aproape inexistentă. Departe de noi gândul de a
ne plânge. Revista intră în biblioteci, avem un număr de
abonați și de cititori care o solicită la fiecare apariție. Le
mulțumim și pe această cale.
– Aşa cum şi eu vă mulţumesc pentru acest dialog
şi vă doresc, dumneavoastră şi revistei, viaţă lungă.
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Alexandru Jurcan

VIRUSAT ŞI FERICIT

Oare de la pandemie mi se trage? E grav? Pur și
simplu sunt virusat… ori cum să mă exprim? Am stat
mult în casă, am pus masca pe birou și am văzut/revăzut filme. M-a sunat un amic, să ies din casă, dar nu
m-am putut dezlipi de filmul lui Zanussi. Ieri am văzut
băltoace în care se profila cerul, dar eu credeam că
sunt secvențe de la Tarkovski. Păsările agresive sosesc
de la Hitchcock, verdele magnetic e din Blow-up, caii
albi vin din pusta lui Miklos Jancso, mestecenii aparțin
lui Wajda… Dar clopotnițele? Trăiesc cu spirite geniale,
diverse – Pasolini, Fellini, Polanski, Forman – care și-au
pus definitiv amprenta pe realitate, au transformat-o,
transfigurat-o, și-au însușit-o, i-au furat coordonatele
primare.
Să rămânem puțin la Zanussi… Înainte de asta, o
presupunere. Să zicem că facem o călătorie. Avion sau
tren sau orice. Fiecare călător poartă o istorie, o poveste. E puțin probabil ca două dintre ele să se intersecteze (excluzând secvența călătoriei). Ce face
Zanussi în filmul Suplement din 2002? Reia o parte din
filmul său Viața ca o boală mortală (unde Doctorul e
personaj principal) și revedem fragmentul de pe platoul
de filmare, unde sosește doctorul pentru un actor bolnav. Acolo apare un student la medicină. Discuție între
el și doctor: „contactul cu moartea vă pune
probleme?”…Așadar, începând de aici, putem urma traiectoria oricărui personaj. În Viața ca o boală… doctorul
e în prim-plan. În Suplement e studentul Filip, iar doctorul o să apară în secvențe secundare. Dacă Zanussi
ar vrea, s-ar întoarce mereu la acel platou și ar alege
alt erou pentru un alt posibil film.
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Acum vom asista la viața agitată a lui Filip, la pendularea între medicină și mănăstire, neglijându-și iubita
(pe Hanka), aducând-o la disperare. El se teme să nu
devină mediocru, banal. Nu știe care e vocația lui.
Hanka și-ar putea organiza altfel viața, dar îl așteaptă
pe Filip, care fuge pe munte și e salvat de fratele lui.
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Mereu vom regăsi secvențe din celălalt film, unde Doctorul e pe moarte și le dă cheile apartamentului… Aha!
ei erau, așadar, tinerii aceia de la căpătâiul lui. Credința
o fi terapie sau adevăr? Alte și alte întrebări fără răspuns, așa cum ne-a obișnuit Zanussi. Durează dragostea sau e cel mai fragil sentiment? Filmul lărgește
paliere din precedentul Viața ca o boală…, completează, surprinde, reia cu alte accente, știind că fiecare
are o credință proprie, că îți poți pierde repede sufletul,
că poți aluneca, până când pricepi că viața are o
importanță unică, magică, certă.
Am uitat să spun că joacă în film Pawel Okraska
(Filip), Monika Krzywkowska (Hanka), Zapasiewicz
(doctorul). Iar acum știu că nu mai pot vedea viața reală,
decât prin ocheanul cinemaului. Aș putea scăpa de
acest virus dacă m-aș muta în vârful unui munte? Poate
mă salvează cineva, să pot ajunge iar în fața ecranului
dătător de minuni!! Ce e rău în sublimarea vieții? Nu
asta face arta, adică „un joc secund, mai pur”? Știa bine
Ion Barbu că realitatea intră „prin oglindă în mântuit
azur”, în eternitatea cristalului-pansament, dincolo de
orice pandemie.

Pawel Okraska (Filip) şi Monika Krzywkowska
(Hanka)
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ZAMFIRA BÎRZU
ÎNTR-O PERPETUĂ OSCILAȚIE

şi dune de nisip din Sahara, Centrul Cultural Internaţional, Hammamet, Tunisia.
• Expoziţii de grup (selectiv): 2013 Peisaj, Muzeul Ţăranului Român, Bucureşti | 2012 Arta la frontieră,
frontiera artelor, Institutul Cultural Român din Budapesta | 2012 Barique Art, Muzeul de Artă Palatul Baroc,
Timişoara | 2011 Târgul Internaţional de artă contemporană şi fotografie Berliner Liste, Germania | 2009 Antropocentrica, Galeria Simeza, Bucureşti.
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Aprecieri critice

Apropiată ca spirit de pictura lui Teodor Moraru,
cu care, de altminteri, nu are nicio legatură directă,
Zamfira Bîrzu dezvăluie un remarcabil instinct al construcţiei cromatice, manipulând culoarea cu forţă, precauţie şi voluptate în acelaşi timp. Refuzând tonurile
exuberante şi facile, ea le caută pe cele grave cu sonorităţi profunde, care se coagulează atât de radical încât
se impun instantaneu ca forme şi capătă contururi
aproape naturale.
Avem o formă lirică de percepţie a umanului, a
omului într-o condiţie să-i zicem atemporală, o condiţie
care ţine de lipsa contextualizării istorice – şi aceasta
este partitura Zamfirei Bîrzu. Zamfira Bîrzu nu e vehementă cu lumea pe care o construieşte, este mai degrabă ocrotitoare şi tandră, înţelegătoare şi cu un fel de
melancolie implicită, cu o suferinţă intrinsecă construcţiei şi naturii imaginii.
Pavel Şuşară
PRO

• Data naşterii: 10 decembrie 1964, Calafindeşti,
Suceava.
• Studii: Bursă de cercetare şi documentare pe
lângă Biblioteca Naţională Centrală Roma, Italia | Doctor în domeniul Arte Vizuale‚ Universitatea de Vest Timişoara | Universitatea de Arte „George Enescu” Iaşi,
Facultatea de Arte Plastice Decorative şi Design, specialitatea pictură, clasa prof. Adrian Podoleanu.
• Ocupaţia: Conferenţiar universitar la Universitatea de Arte „George Enescu”, Iaşi.
• Premii: 2013 Medalia de aur, Euroinvent, Casa
Balş, Iaşi | 2009 Premiul pentru pictură acordat de Primăria Municipiului Iași la Salonul anual ARTIS Iași |
2007 Premiul pentru activitatea expoziţională internaţională acordat de UAP Iaşi pentru 3 Grup | 2007 Premiul pentru merite deosebite întru prosperitatea artelor
plastice, Chişinău | 2005 Premiul pentru pictură, Bienala
de Artă Plastică Lascăr Vorel, Piatra Neamţ.
• Expoziţii personale: 2012 Expresii şi tipologii,
Galeria de Artă Dana, Iaşi | 2010 Muzeul de Artă Galați,
Expoziţie retrospectivă | 2010 Dialog cu Sarantis Gagas
din Grecia, Anixis Gallery, Baden, Elveția | 2008 Nud,
Galeria de Artă Dana, Iaşi | 2004 Dealuri din Bucovina

• Crez: Reprezentările pe care încerc să le creez
se află într-o balanţă şi o perpetuă oscilaţie între figurativ şi abstract între lumea realităţii imediat trăite şi cea
a imaginarului simţit ce se completează reciproc.
Această oscilaţie este de fapt căutarea de sine!
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Elena Stoiciu

CARNET PLASTIC
ANUALA 2020 A fILIALEI VRANCEA A UAP
DIN ROMÂNIA

PRO

Sub egida Consiliului Judeţean Vrancea, a Centrului
Cultural Vrancea şi a Filialei Vrancea a U.A.P. din România, Galeriile de Artă din Focşani au găzduit, începând din 11 noiembrie 2020, cea mai importantă
expoziţie a plasticienilor vrânceni. Pentru orice filială de
artişti plastici anuala reprezintă un eveniment, un prilej
de bilanţ, de încununare a căutărilor din ultima perioadă. Este şi un prilej de afirmare a solidarităţii de
breaslă, care atestă faptul că în aceste vremuri tulburate de pandemie, creatorii se mobilizează pentru a
oferi publicului noile lor creaţii, căutări şi realizări, pentru
a da o notă de normalitate şi optimism. Membrii Filialei
Vrancea a UAP din România au văzut în restricţiile pandemiei şi partea plină a paharului: au avut mai mult timp
de meditaţie în faţa şevaletului, de clarificări, de noi încercări, de noi exprimări, dar şi de a cunoaşte fenomenul artistic mondial, datorită mijloacelor moderne. Artiştii
care au expus la Galeriile de Artă din Focşani, deşi
aparţin mai multor vârste, au reuşit totuşi să realizeze
un adevărat spectacol vizual, diversificat şi incitant prin
complexitatea propunerilor artistice, prin îmbinarea fericită a măiestriei dobândite în timp a generaţiilor mai
mature cu prospeţimea şi dorinţa de nou a celor mai tineri. Meritul prezentării lucrărilor, cu o puternică încărcătură emoţională, revine curatorului expoziţiei,
prof. Liviu Nedelcu, managerul Centrului Cultural Vrancea şi preşedintele Filialei Vrancea a U.AP din România, prin selectarea riguroasă a creaţiilor artistice şi
panotarea lor judicioasă.
De menţionat este şi faptul că lucrările cuprind o diversitate de viziuni, de tipuri de raportare la real sau la
universul interior, exprimate în tehnici diferite, de la
acuarelă la pictura în ulei, de la lemn la xilogravură, de
la hade-made la imprimeu, de la sculptura tradiţională
la pictura-obiect, şi altele.
În ordinea alfabetică, artiştii plastici care au expus
au fost: Mihai Chiuaru, Laura Dascălu, Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumitru, Rodica Gherghinoiu, Viorica
Oana Kalany, Istvan Nagy, Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Elena Stoiciu, Monica Turcu, Monica Voicu, GheorSAECULUM 7-8/2020

ghe Zărnescu.
Focşănenii şi nu numai au fost invitaţi să pătrundă
în această oază a artei şi a meditaţiei, atât de binevenită
în aceste timpuri, cu precizarea că au existat toate condiţiile de respectare a normelor sanitare prevăzute de
lege.
Ca o dovadă a faptului că viaţa artistică la Focşani
este vie şi în formă, indiferent de piedici sau condiţii neprielnice, este deschiderea următoarei expoziţii „Artă şi
sacralitate”, expoziţie de artă contemporană românească ce face parte dintr-un proiect derulat pe parcursul mai multor ani, dedicată Zilei Naţionale.

***
UN SUCCES VRÂNCEAN

Muzeul „Vasile Pârvan” din Bârlad, Consiliul
Județean Vaslui, Primăria Municipiului Bârlad, Consiliul
Local Bârlad în colaborare cu UAP din Romania au avut
plăcerea de a iniția proiectul celei de-a III-a ediții a Bienalei Internaționale de Artă Contemporană „N.N. Tonitza”. La această ediție au fost prezenți peste 125 de
artiști, din 11 țări, de pe două continente: pictori și graficieni romani și străini din Republica Moldova, Armenia,
Rusia, Macedonia, Spania, Italia, Canada, Lituania,
Ucraina, Polonia, Estonia.
Juriul Bienalei a fost format din: prof. univ. dr. Dragoș
Pătrașcu – președinte; lector univ. dr. Zuzu Caratănase
şi pictorul Corneliu Vasilescu – membri.
În urma jurizării, pictorul Liviu Nedelcu, managerul
Centrului Cultural Vrancea, a obținut „Premiul pentru
pictură”.
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Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL

Iulian Dămăcuş rămâne acelaşi hermeneut fascinat
de humor. S-a dedicat studiului literaturii humoristice
încă din anul 2015, când a publicat lucrarea „Manierism
şi pitoresc în literatura sudului românesc” (Ed. Napoca
Star). A continuat apoi, în 2018, cu „Humorul în proza
sudului românesc” (Ed. Charmides), iar în 2020 ne propune studiul monografic „Calea lui Nastratin” (Ed. Napoca Star). Se pare că noua sa lucrare este singurul
studiu monografic dedicat personajului legendar Nastratin Hogea (cel care călărea măgarul stând aşezat cu
spatele, mergând încotro îl ducea patrupedul), cunoscut
în multe zone ale Europei, ale Orientului Mijlociu şi ale
Asiei Centrale. Năzbâtiile sale sunt mai puţin faptice şi
mai mult verbale, cuvântul fiind, în accepţia autorului,
„cel (mai) capabil de năzdrăvănii prin flexibilitatea şi
oportunitatea sa”. Bibliografia amplă – treizeci de lucrări
ale unor autori români şi străini – ne asigură de rigurozitatea cercetării.
Calea lui Nastratin cuprinde paisprezece părţi. Mai
întâi, Iulian Dămăcuş lansează întrebarea Legendă
sau adevăr şi pune la dispoziţia cititorilor argumente ce
demonstrează popularitatea personajului Nastratin, al
cărui nume diferă în funcţie de limba zonei unde este
cunoscut: Nasr Eddin (arabă), Nessreddin Hoca (turcă),
Mullah Nasr-al-Din (persană), Nostradin Hoxha (albaneză), Molla Nasreddin (azeră), Nasrudin Hodža (bosniacă), Nasriddin Afandi (uzbecă). Autorul crede că „Nu
i-ar fi fost însă de-ajuns o viaţă acestui personaj legendar pentru a fi tot ceea ce poveştile spun: negustor,
ţăran, cadiu, imam etc.; de aceea el este mereu viu, renăscând, înnoindu-şi istoriile de la un secol la altul,
dintr-o ţară în alta”. Deşi o „icoană populară”, Nastratin
Hogea ar fi existat cu adevărat, pentru că ar fi fost întâlnit în Turcia prin secolul al treisprezecelea, mai multe
localităţi disputându-şi onoarea de a fi oraşul lui natal,
se precizează în Naşterea şi viaţa lui Nastratin
Hogea. Dar sunt multe voci (Huseyin Efendi, Evlya Celebi, Alessio Bombaci ş.a.) care atribuie, fiecare, un
anumit timp sau un anumit spaţiu existenţei acestui per250

sonaj. O legendă, de exemplu, spune că Nastratin ar fi
fost de-a dreptul un savant din Bagdad (în timpul califilor
abassizi, sec. al X-lea), care, fiind acuzat de erezie, ar
fi fost nevoit să simuleze nebunia pentru a-şi salva pielea. Moartea lui Nastratin este tratată (şi) cu umor.
Mort, din unele surse, la 60 de ani, după altele, la 76,
Nastratin a încercat să fenteze de mai multe ori moartea, opunându-i-se cu isteţimea minţii lui, aşa cum se
întâmplă şi în cazul altor eroi populari. Locul lui de veci
a fost construit după propriile indicaţii, mormântul fiind
prevăzut cu o gaură prin care Nastratin să poată observa în continuare lumea.
În Moştenirea lăsată de Nastratin şi în Calea lui
Nastratin, autorul îi evidenţiază pe confraţii personajului monografiat: Păcală (căruia i se alătură şi Tândală)
în România, Bertoldo/Bertoldino în Italia, Puca în Irlanda, Till Eulenspiegel în Germania ş.a. Sub pielea tuturor acestor personaje, care poartă şi particularităţile
culturilor ţărilor de origine, se află de fapt un Nastratin,
un erou de talia lui.
Personajul căruia creatorul popular îi sporeşte efectele hilare pentru a-l face mai atractiv apare mai degrabă şmecher decât prost, uneori isteţ/inteligent,
alteori nerod şi naiv, ridicol fără să-i pese ori ruşinându-se, ca în cazul în care se ascunde pentru că hoţii
nu aveau ce să fure de la el, capabil să râdă de el însuşi
sau de interlocutori, să rezolve totul în bătaie de joc, să
ia viaţa cu toate vicisitudinile sale în zeflemea, capabil
să improvizeze, imaginaţia aducându-l în situaţia de a
face pe medicul, pe judecătorul, pe savantul etc., credincios, dar dând adesea dovadă de necredinţă, oferind
învăţături din propriile experienţe/suferinţe/peripeţii, un
învăţat care face pe bufonul etc. Iată cum îl caracterizează la p. 32 Iulian Dămăcuş: „Calificativul de unic
este cu atât mai potrivit cu cât este acordat unei personalităţi cu calităţi deosebite, deşi unic e fiecare om, dar
poate fi Nastratin unic atunci când el este eroul care întruneşte când caracterul unui înţelept (subtil, clarvăzător, şiret, înşelător, savant, bun cetăţean, bun creştin şi
sufist), când ale unui idiot (nebun, orb/ignorant, prost
uşor de înşelat, care spune obscenităţi, ori e scandalaPRO

Studiu monografic – Calea lui Nastratin
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giu, cu puţină credinţă”). Un spaţiu amplu în economia
cărţii îl ocupă secţiunea Nastratin Hogea şi sufismul.
Spiritual şi înţelept, înţelegând că viaţa e doar un şir de
evenimente în care joacă un rol, laolaltă, oameni, animale, lucruri, acest personaj este un mistic sufit care a
adus tradiţiei sufite o anumită doză de humor. Iulian Dămăcuş vorbeşte despre Spectacolul comic pe care îl
oferă răspunsurile/acţiunile lui Nastratin, despre multitudinea tipurilor de personaje pe care le întruchipează
(Personajele specifice), de la fascinantul Hermes din
mitologia greacă, la un „Creator secund”, care dejoacă
planurile „primului” Creator şi chiar la Donald Trump,
considerat unul dintre tricksterii contemporani. Pe tricksteri, autorul îi caracterizează astfel: „prin humor/ironie/autoironie, precum şi prin confruntarea comică cu
tragicul, tricksterul se situează între echilibrul şi dezechilibrul lumii”. De asemenea, cercetătorul face un portret de familie, prezentându-le, la modul general, pe
nevestele personajului Nastratin, dar şi pe copiii acestuia şi... pe nelipsitul său măgar. Se insistă pe caracterul
nevestelor – desigur, nu unul plăcut soţului, care se
vede nevoit să viseze soţii tinere şi frumoase şi să le
accepte ori să scape de cele pe care le are. De exemplu, pe una dintre ele o lasă, după cum spune mai târziu, să ardă în incendiul care-i mistuia casa pentru că
nu s-a îndurat să-i strice „somnul dulce”. Colaborarea
dintre Nastratin şi măgar nu este întotdeauna armonioasă, dar el îşi apără animalul cu humor când vine
cazul: „Onorate judecător, să spunem că dumneavoastră sunteţi măgarul meu”.
Despre înţelepciunea (filosofia) lui Nastratin, autorul
scrie că năzdrăvăniile lui nu sunt nişte lecţii ori învăţături
oferite cu ajutorul humorului, ci frânturi dintr-o lume ca
a noastră, banală, întâmplări interpretabile după bunul
plac al fiecăruia – ca o glumă sau ca un motiv de reflecţie. De aceea, spunem că este nu doar interesantă
această strădanie literară a lui Iulian Dămăcuş, ci şi folositoare. Autorul ne îndeamnă, în felul său livresc, aşa
cum a făcut-o şi cu ocazia celorlalte lucrări amintite mai
sus, să râdem, să trecem mai uşor peste situaţiile neplăcute, să ne eliberăm de emoţiile negative. Aşadar,
nu putem decât să-i aducem mulţumire pentru grija sa.
Poezia unui „soldat al iubirii” şi forţa sa înnoitoare

PRO

Mihaela Meravei nu doar că acceptă un firesc al percepţiilor sale metapsihice, dar simte şi că trebuie să sublimeze aceste emoţii în poezie. Procesul transpunerii
presentimentului în versuri pare să fie mijlocul prin care
rămâne conectată cu energiile lumii, cu marele întreg
căruia îi spunem univers sau Dumnezeu. Fac aceste
afirmaţii pentru că multe dintre poeziile din cartea de
faţă au fost scrise cu unul-doi ani înainte de pandemia
de COVID-19, texte care, îmi mărturisea autoarea, nu-şi
găseau cu niciun chip locul în volumele la care lucra.
(Trebuie să fac precizarea că în anul 2019 Mihaela Meravei a publicat două volume de versuri: „Prezumţie de
fericire” şi „Cu oraşul meu se întâmplă ceva ciudat”.)
Revelaţia titlului, „Colivia de sticlă”, a fost ca un averSAECULUM 7-8/2020
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tisment pe care a considerat că îl primise din eter şi
atunci a simţit că trebuia să mai aştepte ceva pentru ca
poeziile respective să vadă lumina tiparului. Iar acel
ceva a venit în prima parte a anului 2020 când oamenii,
izolaţi în propriile case ca în nişte colivii de sticlă, au experimentat trăiri noi, care pe unii i-au inspirat, pe unii
i-au adus până pe buza abisului unde şi-au aninat speranţele de puterea ştiinţei, pe alţii i-au împins în transcendent etc.
„Colivia de sticlă” are drept temă fundamentală
dorinţa de a cunoaşte/de a trăi libertatea în cele mai
multe dintre formele ei şi subteme precum: timpul/efemeritatea fiinţei umane, solitudinea, iubirea, speranţa,
poezia. Mai multe motive literare gravitează în jurul
acestora – oamenii, pasărea, albastrul, viaţa, visul,
amintirea, inima, Dumnezeu, colivia ş.a. –, tuşe semnificative în zugrăvirea mai ales a sufletului, fie individual,
fie a celui colectiv din prezentul nostru.
Cartea are o structură perfect echilibrată, conţinând
şase secţiuni (şase săptămâni), fiecare dintre acestea
fiind precedată de un minieseu care îi introduce pe cititori în atmosfera celor şapte poeme care îi urmează.
Alegerea acestei construcţii riguroase e menită să susţină greutatea alchimiilor lirice constituite, în logica viziunii poetei, din substanţele eterice ale unui timp
constrâns la un ceremonial altcum. Parcursul eului liric
– de-a lungul a şase săptămâni: a vieţii, a omului, a coliviei, a păsării, a speranţei şi a femeii-poem – este unul
iniţiatic, aşa cum afirmă actantul poetic chiar în primul
poem („Şi am plecat în călătoria mea inițiatică,/ așa, cu
numele scris pe tălpi”), dar şi unul exorcizant, întru împăcarea poetei cu sinele său şi cu lumea exterioară şi
a oamenilor cu ceilalţi semeni. Extrapolând, putem
spune că noul volum de versuri al Mihaelei Meravei pledează pentru resetarea programului de relaţie a omului
cu universul său interior, cu aproapele şi cu Dumnezeu
deopotrivă, pentru ieşirea din tiparele care în ultima
vreme au ocolit iubirea şi au dus la însingurare, la senzaţia de trecere dintr-o colivie în alta fără a se întrevedea, măcar din când în când, miracolul eliberării altfel
decât ca o Fata Morgana.
Mihaela Meravei ia sisific şi (cvasi)donquijoteşte neiubirea şi însingurarea oamenilor asupra sa şi implicit
asupra poeziei sale, ca pe nişte păcate de moarte, şi
pleacă, încoronată cu spini precum modelul hristic, să
caute în omeliile drumului calea de întoarcere la viaţa
cea bună. A-şi „lua naşterea de la capăt” reprezintă o
decizie radicală şi curajoasă, prin care se renunţă la filtrele spaţiu şi timp, în fond doar nişte modalităţi ale percepţiei umane şi nicidecum nişte însuşiri ale lumii fizice,
dacă e să-i credem pe unii filozofi. În aceste condiţii,
universul este dispus să contribuie la ştergerea memoriei lipsite de puritate, de adevăr şi iubire: „Și atunci se
răstălmăcește cerul și din el cad fulgi albi”. Dar pentru
a continua să fie punctuală şi elocventă, pentru că are
un ţel foarte înalt şi pentru că această călătorie iniţiatică
are (şi) un scop altruist, poeta nu se exclude nicio secundă din tabăra „noi”, nu se îndepărtează efectiv de
semeni, nici de sinele de fiecare zi, nici de iubitul care
a învăţat-o să scrie „poeme dintr-o sorbitură”. Suferă
251

împreună cu ceilalţi, ca şi ceilalţi, cu diferenţa că acum
observă, cântăreşte, cercetează acribic şi conştient
ceea ce îl ţine pe om prizonier într-o lume contrafăcută,
de joasă vibraţie, unde tarele individuale se împletesc
cu cele colective. Ea atrage atenţia celor pe care îi iubeşte şi de care alege să se simtă dependentă ca de
oxigenul vital („Nu mă mai satur, Doamne,/ să trag oamenii aceștia în plămâni”) că au căzut în capcana alienării şi a reificării, că mulţi au devenit nişte hikikomori,
că neiubirea lor este rezultatul mai ales al autoizolării
între pereţi transparenţi, de unde au impresia că pot cunoaşte lumea aşa cum este din moment ce o văd, dar
de unde n-o pot nicicum îmbrăţişa pentru a-i putea simţi
bătăile inimii.
Astfel, frica, întunericul, tăcerea celorlalţi, inclusiv tăcerea iubitului, balaurul cu şapte capete, „orașul plin
ochi de minciuni”, apoi „dimineaţa carantinată”, trupul
devenit un „clopot de sticlă” pentru păsări, colivia ca o
„libertate inversată”, „gratii[le] de sticlă” ş. a. sunt tot atâtea probe/cumpene care îi pun voinţa, curajul şi iubirea
la încercare. Reuşeşte să treacă toate aceste probe iniţiatice luând chipul şi asemănarea „păsării de foc”, a visătorului care se droghează „cu praf de stele
căzătoare”, a însetatului de înalt, a zborului însuşi, a
sfântului (sau a voinicului din poveste) capabil să elimine balaurul din viaţa oamenilor, a femeii-poem, a femeii care între iubit şi Dumnezeu pune uneori semnul
egal, refuzând orice adevăr dureros („nimic nu este ce
pare a fi”), inventând ferestre interioare prin care să
poată evada pentru că trebuie să fie liberă de orice constrângere, lăsând ca din rănile pătimirii sale să curgă
poezie, rugându-se, iubind uneori împotriva tuturor, ca
şi cum doar de ea ar depinde soarta lumii.
Această cecitate emotivă a semenilor şi a iubitului
însuşi pare uneori mai uşor de combătut („Îmi iau libertatea să schimb mersul lucrurilor/ iau viața de urechi,
hazardul îl îngrămădesc într-un sac,/ îl leg la gură şi, cu
piatra norocului de gât,/ îl arunc în lacul Vidraru/ […]/
când sunt fericită, sunt în sfârşit eu însămi.”), alteori
poeta conştientizează că are de dus o luptă pe viaţă şi
pe moarte pentru a-i salva şi conduce pe oameni într-un
loc sigur de pe „Planeta Albastră” („Or viața cea nouă –
care,/ cu paloșe arămii, despica secundele – / mă stârnea ca pe un gladiator/ prins vremelnic în Colosseum”).
Este un „soldat al iubirii”, pregătit oricând să nu lase să
se întâmple în lumea reală ca în pilda lui Iisus care
spune: „şi dacă orb pe orb va călăuzi, amândoi vor
cădea în groapă” (Matei, 15, 14).
Poezia Mihaelei Meravei nu acţionează din exterior,
ci din interiorul fiecărui om care o primeşte drept hrană
spirituală. Aşa cum focul arde fierul şi îl face flexibil astfel încât să poată căpăta o formă nouă, forma optimă,
şi aceasta are forţa de a dărui oamenilor, odată ce au
ars în flăcările cele mai elevate ale iubirii poetei, o fire
înnoită.
Orchestră literară dobrogeană

„Ex Ponto Epic Orchestra” (Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2020) este a treia antologie de proză dobro252

geană – după „Vânzătorul de enigme” (Ed. Europolis și
revista Tomis, Constanța, 1993) și „Concert la patru
mâini” (Ed. Ex Ponto, 2005) –, de a cărei coordonare
(iniţiativă şi selecţionare a textelor) s-au nevoit scriitorii
Ovidiu Dunăreanu şi Octavian Dumitru Unc. Acest al
treilea volum antologic are rolul de a marca două aspecte importante pentru cultura dobrogeană: 25 de ani
de la înfiinţarea Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor
din România şi 18 ani de la apariţia primului număr al
prestigioasei reviste Ex Ponto, al cărei redactor-şef este
binecunoscutul prozator Ovidiu Dunăreanu. De altfel,
cei nouăsprezece prozatori incluşi în antologie sunt
(sau au fost, pentru că unii dintre ei s-au dus în Cer să
scrie pentru îngeri) membri ai Filialei Dobrogea, iar textele antologate au fost, toate, publicate de-a lungul anilor în revista al cărei nume se regăseşte şi în titlul cărţii.
Fac parte din orchestra literară, în ordine alfabetică,
prozatori de diferite vârste şi calibre, cu ocupaţii profesionale diverse, unele dintre acestea neavând nimic în
comun cu literatura: Adrian Buşilă (medic), Ştefan Caraman (cu diferite posturi în sistemul bancar), Tudor
Cicu (inginer energetician), Constantin Cioroiu (director
la Biblioteca Judeţeană din Constanţa), Constantin
Costache (căpitan de cursă lungă), Gheorghe Dobre
(jurnalist şi redactor-şef la revista Helis), Ovidiu Dunăreanu (director la Editura Ex Ponto), Apostol Gurău
(profesor), Liviu Lungu (arheolog), Mircea Lungu (profesionist pe platformele de foraj marin), Ernesto Mihăilescu (profesor), Angelo Mitchievici (profesor univ.,
preşedintele Filialei Dobrogea a USR în prezent),
Const. Miu (profesor), Ioan Neşu (inginer silvic), Constantin Novac (redactor, reporter, scenarist), Dan Perşa
(geofizician, redactor), Paul Sârbu (învăţător), Ioan Florin Stanciu (profesor), Florin Şaplac (redactor). Cartea
este prefaţată de un alt dobrogean, Gabriel Rusu, membru al Uniunii Scriitorilor, critic literar, care ni se relevă
fascinat de ţinutul dintre Dunăre şi mare şi de oamenii
săi fabuloşi, bun cunoscător nu doar al geografiei locului
natal, nu doar al sufletului mare al Dobrogei, ci şi al culturii acestui spaţiu. Fragmente de o liricitate şi de o frumuseţe aparte conferă predosloviei un farmec
incontestabil, care evidenţiază calităţile de scriitor ale
lui Gabriel Rusu, pe de o parte, iar pe de altă parte, dragostea sa pentru ţinutul danubiano-pontic: „Dobrogea
are geografia pe Pământ şi matricea sufletului în Cer”;
„Dobrogea este adevărată pe pământ şi în cer pentru
că pe pământ şi în cer sunt indubitabil adevărate Dunărea, podişul, Delta, munţii deluroşi de la Măcin, câmpia,
ţărmul de la Marea Neagră. [...] Larii şi penaţii Dobrogei
sunt două ape. Una dulce, alta sărată, dar primordiale
amândouă. [...] Oameni, credinţe, pasiuni, cărora nimic
din ceea ce este omenesc nu le este străin. Dobrogea
a acceptat în alfabetul vieţuirii cuvântul altfel”.
Autorii antologaţi participă cu unul sau cu mai multe
texte, în funcţie de apariţiile acestora în cuprinsul revistei Ex Ponto de-a lungul timpului. Astfel, Adrian Buşilă,
cu Moarte contra cost şi Raiul interzis, realizează, nu
fără un umor savuros, adevărate tablouri sociale, inspirate din realitatea imediată, din relaţia sa de om cu ceilalţi oameni sau de medic cu o lume pestriţă; nu-i scapă,
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de asemenea, contextul politic din jurul anului ’89 şi cel
postdecembrist. Ştefan Caraman vine cu trei texte: Fotoliul tatălui meu, Concurs şi Superstar; scrie o proză
realistă, din care nu lipsesc reveria, fascinaţia tropilor,
emoţiile. Tudor Cicu, prezent cu Dincolo, se afla marea
şi Bastardul, este un sensibil scormonitor în sufletul şi
în viaţa omului. Constantin Cioroiu, cu Femeia leopard,
O întâmplare ciudată şi Ultimul manuscris, este un fin
psiholog, atent la detalii. Constantin Costache, cu Autografele actorului principal, Prima noapte pe uscat şi
Basca, este un prozator de cursă lungă, ale cărui romane sunt cinematografice, pline de acţiune şi suspans;
nu lipsesc aspectele politice/sociale naţionale şi internaţionale. Gheorghe Dobre, prezent cu texte scurte –
Medicul apei, Chipul, O dimineaţă ca oricare alta, Mersul tău eminamente optimist, Mâinile – concentrează
sensuri, filozofii, trăiri existenţialiste. Ovidiu Dunăreanu,
cu Lumina îndepărtată a fluviului, Vremuri acoperite în
aur, Des(Cumpăniri), este Gabriel García Márquez al
nostru, magicianul de la Ostrov, care scrie neobosit despre Dobrogea cu inefabilul sentiment al tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte. Apostol Gurău, cu
proza Masculul Alfa şi utopia nasicornilor, plăsmuieşte
fermecător. Liviu Lungu, cu Înţelepciunea primului stăpân, Femeia cea tânără şi veteranul, La marginea imperiului: un stil tulburător. Există emoţie în fiecare rând
de proză. Un prozator profund. Mircea Lungu, cu Trompetistul şi Caisul, coboară în adâncimile conştiinţei şi
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ale sufletului uman şi oferă neaşteptate şi poetice răspunsuri. Ernesto Mihăilescu, prezent cu Jurnal de adolescentă, Vremea lupilor, Caii lui Anghel, scrie despre
lumea văzută prin ochii unei adolescente, despre comunism şi aspectele sociale ale vremii. Angelo Mitchievici, cu Marlboro Country, scrie o „proză filigranată cu
minuţie şi har de orfevru” (Gabriel Rusu). Subscriu.
Suntem nerăbdători să-i citim romanele. Const. Miu –
Mica sirenă, scrie despre o profesoară excentrică sau
doar victimă a modelor de tot felul. Ioan Neşu, cu O lacrimă abundentă, Corbul şi Regina nopţii, este un bun
portretist, relevă apetenţă pentru poveste. Constantin
Novac, cu Văduva neagră – un stil plăcut, savuros. Dan
Perşa, cu Un deliciu artistic, Constandin, Catedrala şi
Începutul călătoriei, este un magician al scrisului, nu te
saturi să-l citeşti. Paul Sârbu, cu Samka, duhul apelor,
Maşina de cusut şi Casa, scrie o proză fantastică în general, care captivează şi seduce. Ioan Florin Stanciu,
cu Des-facerea lumii, Livada de vişini, Instant-karma,
Despre oameni şi păsări, pare să fie stăpânul unui duh
al condeiului! Florin Şlapac, cu O teribilă sete de vise,
Femeia de dincolo, Roata morii se-nvârteşte: „Un prozator fascinant cât Isidore Ducasse” (Gabriel Rusu).
O astfel de antologie, care prezintă, dintr-un foc, nouăsprezece prozatori talentaţi ai Dobrogei, nu poate fi
decât o cinstită sărbătoare, la care sunt invitaţi să prăznuiască toţi zeloşii iubitori ai literaturii de bună calitate.
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● Premiul I și Premiul revistei „Neuma” – MirunaFlorentina Drăghici (București), pentru prozele: „Rădăcini de rai”, „Chip de aur”;
● Premiul I și Premiul revistei „Argeș” – Bogdan Istrate (Suceava), pentru prozele: „Despre durere”, „Despre iubire”, „Despre utopie”;
● Premiul al II-lea și Premiul revistei „Bucureștiul literar și artistic” – Iorgu Paraschiv (Constanța), pentru
prozele: „Desculț prin colbul copilăriei”, „De vorbă cu
mine”, „Ploaia”;
● Premiul al II-lea și Premiul revistei „Mozaicul” –
Florin George Moldovan (Rodna), pentru proza:
„Calul”;
● Premiul al II-lea și Premiul revistei „Litere” – Savu
Popa (Ocna Sibiului), pentru prozele: „Molda sau Jocul
Strigoaicelor”, „Ploaia blestemată”, „Niculiță de la ciocane”, „Căpșunile uriașe”;
● Premiul al III-lea și Premiul revistei „Pro Saeculum”
– Gabriel Todică (Fălticeni), pentru prozele: „Dansul lui
Abu Omar”; „Găinarii”; „Nemuritorii”;
● Premiul al III-lea și Premiul revistei „Sud” – Cristina Elena Simion (Tutana – Argeș), pentru prozele:
„Înger păzitor”, „La noi acasă”, „Ultima scrisoare”;
● Premiul al III-lea și Premiul revistei „Caligraf” –
Oana Verdeș (Baia Mare), pentru prozele: „Calac”,
„Clipa”, „Mina”.
Din cauza restricțiilor impuse de criza de Covid-19,
manifestările ediției din acest an ale Festivalului
Național de Literatură „Marin Preda” s-au finalizat în
mediul online.
Laureații vor primi, din partea Centrului Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Teleorman, diplomele și premiile cuvenite, alături de volumul „Proză din pandemie”, cuprinzând prozele premiate, iar revistele partenere vor publica, pentru
laureatul respectiv, una dintre proze.
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Potrivit regulamentului celei de a XVII-a ediţii a Festivalului Naţional de Literatură „Marin Preda”, organizat
de Consiliul Județean Teleorman și Centrul Județean
pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale
Teleorman, juriul constituit în următoarea componenţă:
- Dan Cristea, critic literar, director al revistei „Luceafărul de Dimineață”, președintele juriului;
- Aurel Maria Baros, prozator și traducător, director
al revistei „Proza 21”;
- Horia Gârbea, prozator, poet, dramaturg și traducător, reprezentant al revistei „Neuma”;
- Dumitru Augustin Doman, prozator, critic literar
și jurnalist, redactor-şef al revistei „Argeş”;
- Florentin Popescu, prozator, poet, istoric și critic
literar, redactor-şef al revistei „Bucureştiul
literar şi artistic”;
- Nicolae Marinescu, publicist, jurnalist și editor, director al revistei „Mozaicul”;
- Mihai Stan, prozator, critic literar și editor, redactor-şef al revistei „Litere”;
- Marin Iancu, istoric și critic literar, redactor, revista
„Pro Saeculum”;
- Vasile Grigore, publicist și jurnalist, redactor-șef
al revistei „Sud”;
- Florea Burtan, prozator, poet și jurnalist, redactorşef al revistei „Caligraf”;
- Stan V. Cristea, istoric și critic literar, secretar general de redacție al revistei „Caligraf”,
a citit și evaluat lucrările celor 32 de autori care și-au
trimis textele pentru concursul de proză scurtă, în final
hotărând, prin telefon și e-mail, prin consens, să fie
acordate următoarele premii:
● Premiul „Marin Preda” și Premiul revistei „Luceafărul de dimineață” – Dan Bundă (București), pentru
proza: „Două săptămâni într-o sticlă de votcă”;
● Premiul I și Premiul revistei „Proza 21” – Ruxandra-Magdalena Manea (Brașov), pentru proza: „Paguri”;

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE

Petre Ţurlea, Al doilea Trianon, Editura Semne, Bucureşti,
2020
Iordan Datcu, Iordan Datcu şi Constantin Eretescu în scrisori, RCR Editorial, Bucureşti, 2020
Constantin Lupeanu, Toţi oamenii sunt fraţi, RawexComs,
Bucureşti, 2019
Şerban Codrin, O sută şi una de poezii, Editura Academiei,
Bucureşti, 2020
Adrian Munteanu, Paingul orb, Editura Arania, 2020
Fevronia Spirescu, bruflit* cu ecou pe Strada Mare, Editura
Creator, Braşov, 2020
George Vulturescu, Lucian Blaga – Ipostazele „harfei dentuneric”, Editura Cartea Românească Educaţional, 2020
Victoria Milescu, Zemlja kao gnezdo, Tibiscus, Uzdin, 2020
Raia Rogac, Zidari întru veşnicirea Neamului, Editura Zodia
Fecioarei, Piteşti, 2020
Germain Droogenbroodt; Gabriela Căluţiu Sonnenberg,
Poezie fără frontiere, Editura Tiparg, Piteşti, 2020
Mircea Braga, Biblioteca şi irealul din real, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2020
Mihai Merticaru, Rondeluri, Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2020
Mihai Merticaru, Brâul Afroditei, Editura Rafet, Râmnicu
Sărat, 2020
Maria Postu, Borne, Editura Şcoala Ardeleană, 2020
Cornel Galben, Sunt un fiu risipitor, Editura PIM, 2020
Marian Nencescu, Delicii istorico-literare, Editura Detectiv
Literar, Bucureşti, 2020
Marian Nencescu, Artificii critice , Editura Detectiv Literar,
Bucureşti, 2020
Gheorghe Glodeanu, Rătăcind printre himere. O panoramă
a literaturii fantastice, TipoMoldova, Iaşi, 2020
Gheorghe Păun, 35 de interviuri, Ars Docendi, Bucureşti,
2020
Ionel Popa, Scrisori despre Liviu Rebreanu. Tradiţional vs
Modern, Limes, Floreşti, 2020
Valeriu Birlan, Vizitatorul, Vasiliana ’98, Iaşi, 2020
Gheorghe Postelnicu, Tânărul Voiculescu între medicină şi
literatură, Editura Teocora, Buzău, 2020
Ştefan Vida Marinescu, Cvintetul empatic, Editura SemnE,
2020
Florica Cristoforeanu, Amintiri din cariera mea lirică, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2020

Stelian Cucu, Opere alese, Editura Rafet, Râmnicu Sărat,
2020
Gabriela Stanciu Păsărin, Am fost sau nu?, vol. I-II, Editura
Fast Editing, Bucureşti, 2018-2019
Gabriela Stanciu Păsărin, Ea era o Floare, Editura Fast
Editing, Bucureşti, 2019
Gabriela Stanciu Păsărin, Teo, Dora şi Teodora, vol. I-II,
Editura Fast Editing, Bucureşti, 2019-2020
Gabriela Stanciu Păsărin, Elegii din Caietul albastru, Editura Fast Editing, Bucureşti, 2019
Gabriela Stanciu Păsărin, Nora din Suflet, Editura Rafet,
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Râmnicu Sărat, 2020
Aneta Ţîru Pioară, Avarul, nuvele, Editura Rafet, Râmnicu
Sărat, 2020
Valeria Popa, De ce n-are ursul coadă, Editura Rafet, Râmnicu Sărat, 2020
Angela Dina-Moţăţăianu, Povestiri atomice, Editura Biscara, Bucureşti, 2019
Angela Dina-Moţăţăianu, Seneca, Editura Biscara, Bucureşti, 2020
Angela Dina-Moţăţăianu, Timpul pisicii, Editura Biscara,
Bucureşti, 2020
Constantin Teodor Craifaleanu, Nopți albastre, Editura
Zodia Fecioarei, Pitești, 2017
Constantin Teodor Craifaleanu, Grăbite clipele..., Editura
Arefeana, București, 2019
Viorel Savin, O zi din viața lui Teofil Avram, Editura Paralela
45, Pitești, 2020
Dumitru Hurubă, Descreierații de la scara X7, Editura
Limes, 2020
Felician Pop, Adrian Lupescu, Spovedaniile celor ferecați,
Editura Limes, 2020
Angela Martin, Lăuntrul ca scenă. Dialoguri cu Fernando
Pessoa, Editura Tracus, Bucureşti, 2020
Vasile Ghica, Antologie. Festivalul Internaţional al Aforismului pentru Românii de Pretutindeni, Editura StudIS, Iaşi, 2020
Constantin Arcu, Prin lumea largă. Here I am, Europe!, Editura Limes, Floreşti, 2020
Constantin Arcu, Prin lumea largă. Ilustraţie din Orientul Îndepărtat, Editura Limes, Floreşti, 2020
Constantin Arcu, Prin lumea largă. Alte meridiane, Editura
Limes, Floreşti, 2020
Vasile Macoviciuc, Sonetele Orianei, Editura Paideia, Bucureşti, 2017
Lucian Costache, Urmuz sau Despre paradox (vol. 1), Editura Zodia Fecioarei, Piteşti, 2020
Georgeta Roşu; Sorin Gabriel Ioniţă, Crestături în lemn,
versiune română-engleză, Editura ACOR EDIMPEX, Bucureşti,
2020
Horia Bădescu, O sută şi una de poezii, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2020
Alecu Ivan Ghilia, Nebuloasa Negostina şi Taichi Elizei,
Ideea Europeană, Bucureşti, 2020
Ştefan Mitroi, Pregătiri de înviere, Editura Junimea,Iaşi,
2020
Ştefan Mitroi, Tatăl fiilor mei, Editura Hoffman, Caracal,
2020
Viorel Savin, Adevărul despre moartea lui Mihai Solomon,
Junimea, Iaşi, 2020
George Apostoiu, Charles de Gaulle. Monarhul celei de a
V-a Republici, Ideea Europeană, Bucureşti, 2020
Mihaela Aionesei, La pas prin Patria Mamă, Editura Eurocarpatica, Sfântu Gheorghe, 2020
Remus-Valeriu Giorgioni, Scandal în colonia de scribi, Junimea, Iaşi, 2020
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Aho, aho, copii și frați,
Stați puțin și nu mânați,
De boi să vă distanţaţi,
Mască dublă să purtaţi,
Pe mâini să vă tot spălaţi
Și cuvântul mi-ascultați.
Mâine anul se înnoiește
Plugușorul se pornește
Și începe a ura
On line a vă colinda

Iarna-i grea, covidu-i mare
Semne bune anul n-are
Nici în şcoli nici în spitale
Nici în domeniul agrar…
Doar pe-ogorul literar
Crească spicul din cuvânt
Să se scrie cu avânt
Să ne citească tot natul–
Şi Moldova şi Banatul!

Plugușor cu patru boi
Ia mai mânați, măi flăcăi!
Hăi, hăi...

De urat, am mai ura,
Dar mă tem că va-nsera,
N-avem declaraţia
Şi ne ia poliţia,
Pe-aici, pe la dumneavoastră,
Departe de casa noastră.

Aşa că singuri în case
Dar cu bucate gustoase,
Cu pâine caldă pufoasă
Şi o revistă pe masă,
Cu vinul de viţă-aleasă –
De la Panciu o Fetească
Lectura să vă priască
O Galbenă de-Odobeşti
La mulţi ani, să ne trăieşti!
Şi-un Cotnar de Drăgășani,
La anul și la mulți ani!
La mulţi ani şi la mulţi fani!

Naşterea Domnului şi Noul An să vă găsească sănătoşi!
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