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Rodica Lăzărescu

„I PAK SPUI DOMNIETALE…”
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Se împlinesc, în vara aceasta, 500 de ani de când
un anume Neacşu Lupu, negustor din Dlăgopole (numele slav al Câmpulungului muscelean) îi raporta maimarelui
său,
judele
Brașovului
Hanăș
Begner (Johannes Benkner), mișcările militare ale Otomanilor la Dunăre și trecerea lui Mohammed-Beg prin
Țara Românească. Îi scria, pe hârtie, cu litere chirilice,
dar în vorbe româneşti, punea apoi pecetea pe versoul
foii, fără însă a o data. Era probabil în 29 sau 30 iunie
1521. Peste 373 de ani, scrisoarea va fi descoperită de
arhivistul braşovean Friedrich Wilhelm Stenner (meritul
fiindu-i încă atribuit lui N. Iorga), în Arhivele Naționale
ale județului Brașov, unde se găseşte şi acum.
Rămasă cel mai vechi document scris în limba
română care s-a păstrat, nu ştiu dacă astăzi manualele
şcolare o mai menţionează, ştiu însă sigur că epistola
lui Neacşu atesta la 1521 îndelungul exerciţiu al unei
limbi, vorbite şi scrise, una şi aceeaşi dincoace şi dincolo de munţi, în Ţara Românească şi în Transilvania,
limbă care, scuturată de nesemnificativele slavonisme,
este similară cu cea din zilele noastre (sau aşa ne
amăgim noi).
Şi mai ştiu că scrisoarea a constituit obiect de ridiculizare, de luare la mişto (nu degeaba ne numea
Ştefan Dumitrescu „popor axiofag” ce-şi „mănâncă singur valorile”), aşa cum se întâmplă, de vreo trei decenii
încoace, cu tot ce a avut şi are neamul românesc mai
de preţ, din partea celor care, ori din minte prea puţină,
ori din plată prea multă, au decretat-o drept „prima
turnătorie înregistrată”. Asta în vreme ce savanţii din
ţara vecină şi mult pofticioasă de Ardeal îi caută la oase
şi la ADN pe Iancu de Hunedoara şi Matei Corvin, doardoar, dacă tot avem noi năravul să ne descotorisim de
toţi şi de toate.
Permiteţi-mi şi permiteţi-vă un memento – redau mai
jos, eliminând formula de adresare şi pe cea finală, ambele în limba slavă, conţinutul scrisorii, cum se găseşte
în E. Hurmuzachi, N. Iorga, Documente privitoare la
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istoria românilor, XI, 843:

I pak (= şi iarăşi) dau ştire domnie tale za (= despre)
lucrul turcilor, cum am auzit eu că împăratul au eşit den
Sofiia, şi aimintrea nu e, şi se-au dus în sus pre Dunăre.
I pak să ştii domniia ta că au venit un om de la Nicopole de miie me-au spus că au văzut cu ochii lor că au
trecut ciale corăbii ce ştii şi domniia ta pre Dunăre în
sus.
I pak să ştii că bagă den toate oraşele câte 50 de
omin să fie de ajutor în corăbii.
I pak să ştii cumu se-au prins neşte meşter(i) den
Ţarigrad cum vor treace ceale corăbii la locul cela strimtul ce ştii şi domniia ta.
I pak spui domniie tale de lucrul lui Mahamet beg,
cum am auzit de boiari ce sunt megiiaş(i) şi de generemiiu Negre, cum i-au dat împăratul sloboziie lui Mahamet beg, pe io-i (= unde) va fi voia, pren Ţeara
Rumânească, iară el să treacă.
I pak să ştii domniia ta că are frică mare şi Băsărab
de acel lotru de Mahamet beg, mai vârtos de domniile
voastre.
I pak spui domniietale ca mai marele miu, de ce am
înţeles şi eu. Eu spui domniietale iară domniiata eşti
înţelept şi aceste cuvinte să ţii domniiata la tine, să nu
ştie umin mulţi, şi domniile vostre să vă păziţi cum ştiţi
mai bine.
Mai citiţi, rogu-vă, o dată scrisoarea ce poartă pe
umeri povara unei jumătăţi de mileniu! Nu e literatură,
nu-i nici document politic, nici scriere ştiinţifică, e pur şi
simplu un eşantion de limbă vorbită, colocvială.
Gândiţi-vă că e „contemporană cu Luther, cu Nicolaus
Copernic şi Ludovigo Ariosto, cu Margareta de Navara,
François Rabelais şi Albrecht Dürer”, cum ţinea să puncteze Ion Rotaru în Literatura română veche.
Vă veţi poticni în două-trei cuvinte, dar, chiar dacă
nu ştiţi ce înseamnă ele, sensul general nu este nici de1

naturat, nici neinteligibil. În niciun caz, nu vă aflaţi în
situaţia franţuzului din zilele noastre silabisind actul de
naştere al limbii franceze, celebrele Serments de Strasbourg (cel mai vechi text francez păstrat – 14 februarie
842) şi neînţelegând mai nimic: Pro Deo amur et pro
christian poblo et nostro commun salvament, d’ist di en
avant, in quant Deus savir et podir me dunat, si salvarai
eo cist meon fradre Karlo et in aiudha et in cadhuna
cosa, si cum om per dreit son fradra salvar dift, in o quid
il mi altresi fazet, et ab Ludher nul plaid nunquam prindrai, qui meon vol cist meon fradre Karle in damno sit.
Iar dacă uneori simţiţi nevoia unei cratime în semimilenara epistolă, nu-i nicio nenorocire – în fond, textul
este transpus din alfabetul chirilic în cel latin –, dar
uitaţi-vă pe site-urile de ştiri de acum! Nu se mai poartă
neam, nici măcar după giumbuşlucul celor de la Krem
care strigau în gura mare că mă-ta are cratimă! Se pare
că s-a plictisit şi mama lor de cratimă…
Ei, şi dacă tot aţi ajuns pe numitele site-uri, citiţi,
rogu-vă, frazele următoare şi iertaţi-mi naivitatea
afirmaţiei de mai sus privind similitudinea limbii vechii
epistole cu cea din zilele noastre!
Aşadar, butonând telefonul, smartphonul, iphonul,
tableta ori alt device din aceeaşi categorie, putem afla
că fenomenul trash streaming este extrem de popular
în România, că un bărbat a murit în timpul unui livestream, că trendul le-a adus streamerilor mii de urmăritori, că la 100 de followari facem un giveaway, că unul
a dat zoom pe un dosar, iar comunitatea de marketing
a îmbrăţişat explicaţia că advertisingul determină o ierarhie de efecte, că vloggingul e o industrie uriaşă, că
însăşi Biserica Ortodoxă Română şi-a upgradat meniul
de sfeştanii şi a updatat lista de preţuri (Doamne, apără
şi păzeşte!), că internshipurile contează foarte ori că
avem deja informațiile necesare pentru a observa care
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sunt trendurile în leadership. Ce să mai zic de îndemnul
prezidenţial de a reseta România! Ori de backgroundul
unde trebuie să căutăm nu ştiu ce, de phishingul cu internet banking sau – bomboana pe colivă – de îndemnul ministraşului de la Sănătate care ne sfătuieşte să
procesărizăm, dar, mai ales, să treinuim! (Precum în
bancul cu Ştefan cel Mare oferindu-le un nou produs
culinar soldaţilor: – Biscuiţi, oştenii mei! – Biscuim,
Măria Ta!) Puteţi să aruncaţi un ochi şi pe la televiziuni
– unde însuşi premierul zice că vom avea un task force
pentru autostrăzi, apoi o să vi se facă legătura cu situation room, o să aflaţi că toate posturile se bat pentru raiting, că e tot mai frecvent bullingul, că lumea fashion e
tot mai glam, că invitat în studio este nu’ş’care influencer ori măcar un blogger celebru, că urmăriţi o emisiune
de entertainment sau de infotainment sau una de reclame ca să aflaţi cum puteţi pregăti un smoothie…
Contemporani cu zicerile de mai sus, se întâmplă să
nu prea ştim ce ne comunică ele…
Şi iarăşi vă rog să recitiţi scrisoarea de acum cinci
veacuri a lui Neacşu din Dăglopole! Şi să luaţi aminte
la vorbele înscrise în epilogul Tetraevanghelului din
1561 al lui Coresi (nici astea nu cred că se mai învaţă
la şcoală, chiar mă întreb dacă n-au fost cumva declarate politically incorrect): ...mai bine a grăi cinci cuvinte
cu înțeles decât 10 mie de cuvinte neînțelese în limbă
striină...
Da, dar pe vremea bietului Coresi nu era nici social
media, nici globalizare, iar în arcul carpato-danubianopontic împărăteasă era Limba Română, „dulce şi frumoasă” „ca un fagure de miere”, nu cea din perfidul
Albion (cu tot respectul, Mare Will, că şi-aşa aud că vor
să te scoată americanii woke din curriculum pentru
„masculinitatea toxică” şi „supremaţia albă”)…

PRO

editorial

SAECULUM 1-2/2021

Magda Ursache

viața după viață

MĂRIREA ȘI DECĂDEREA
CRITICULUI LITERAR

PRO

Vremurile schimbă obiceiurile? Mai curând nu. Stilul
panegiric, moștenit din vremea împușcatului și, predilect, pentru împușcat, cunoaște o nouă specializare.
Critici impostori, iresponsabili în actul de evaluare, fără
respectul limitei, la fel ca-n vremea lui „PericleCeaușescu”, produc hectolaude.
I-am avut pe activii socialiști, lipsiți de responsabilitate critică, nu ducem nici acum lipsă de ei. Cei despre
care se pronunță în cronici de întâmpinare sunt
excepționali, sub zodia excepționalului. În erupție de
elogii (care te lasă cam perplex), noii critici piariști,
așadar deveniți agenți de publicitate, o țin într-o laudă,
că ți-e și frică, atunci când treci pe strada Lăpușneanu,
să nu te izbești de genii pustii, care i-au incriminat pe
clasici, „dându-și aere de clasici”, cum spune Mircea
Popa.
Critica riguros-echilibrată (semnată Gh. Grigurcu,
Ion Papuc, C. Trandafir, Const. Călin, Iulian Chivu, Ioan
Țicalo, Zenovie Cârlugea, Gh. Crăciun, iar lista e mult
mai cuprinzătoare) pare unora demodată și plictisitoare.
Cum se vede, mistificarea se întâmplă și cu plus, și cu
minus. Totu-i să faci vâlvă. Să susții, de pildă, că trebuie
definitiv uitat Sadoveanu cu „canonul patinat”, că autorul Divanului Persian ar fi bizar sau primitiv este huliganism cultural. Petru Ursache a demonstrat contrariul,
fără drept de apel, în Sadovenizând, sadovenizând...,
Editura Universitas XXI, 2005, în două ediții succesive.
Tot huliganism cultural este să spui, în urechile lui
Const. Călin, că Bacovia e autor de „poezie retardată”,
în timp ce poetese sub luni pline și rotunde, ca să mă
„esprim” tautologic, folosind un limbaj total dezinhibat,
nu numai lexical (când proza intră pe mâna femeilor, se
narează experiențe personale de toată mâna, iar dezinhibarea crește și crește) au parte de mărire, de cele mai
multe ori din motivații extraliterare: tată somelier, de
pildă.
Critica de întâmpinare a devenit, și la centru, și-n
provincie, critică de susținere, dar la limes
„reciprocitățile provinciale”, cum formula cineva,
abundă. Hiperbolizarea, în reviste vizibile, de altfel, îi
face pe autori cascadorii râsului. Fiștecare e remarcabil,
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are formulă singulară (adică e singur cuc printre poeți
și prozași), e important spre fundamental. Cutare șef de
revistă sau de post TV (în special ei se bucură de cronici ultrapozitive) e dac de pe coloană; cutărica –
icoană-ntr-un altar s-o pui, la închinat. Cât despre aniversări, ce să mai zic, dacă pentru o autoare de conspecte, multe cuprinzând infracțiuni gramaticale, se
aprind artificii manuale? Surogate de receptare fac
dintr-un autoraș de raft ultim o lumină-n întunerec. Și literatura merge din izbânzi în izbânzi, de la imperfect
simplu la mai mult ca imperfect.
Un critic în teoretizările căruia cred cu adevărat,
Bogdan Crețu, care ar putea semna Inorog pe nume de
guerre, semnala, mai ani, la rubrica intitulată Punctul
critic din „Ziarul de Iași”, năvala de scriitori și de
publiciști contemporani (atunci, 549): „Dacă am crede
în statistici, ne-am socoti binecuvântați de Dumnezeu.
Iașul numără cei mai mulți scriitori pe metru pătrat (sau
pe cap de locuitor, nu m-am hotărât cum s-o iau).”
Numai că statisticile – e știut – sunt mai înșelătoare
decât femeile.
Nu mai sunt la curent cu numărul membrilor USR și
nici nu cunosc noile criterii de acceptare a dosarelor de
adeziune în multele filiale, dar, cu siguranță, filtrarea
lasă de dorit dacă o scriitoreasă cu carnet poate da la
iveală astfel de producții: „eu sunt poemul tău/ iubindu-mă-ți”. Și altele, și altele.
Un istoric literar sau un lexicograf nu poate accepta
texte „autobiografice”, crede Bogdan Crețu, pentru a le
introduce în istorii literare (ca Boris Crăciun) ori în
dicționare, dar se întâmplă curent. Cei mai mediocri sau
submediocri sunt cei mai orgolioși în CV-uri și-n
(auto)referințe critice. Însă păcăleala de sine e riscantă:
cazi în ridicol una-două. Și-i trist că obsesia caselor cu
turnulețe false (de fildeș) îi bântuie pe „niște cronicari
fără șalvari”, cum îi numea poznașul Regman. Cazul
fostului primar de Iași: să-l prezinți pe Const. Simirad
mai mare decât Creangă și Sadoveanu la un loc, asta
încalcă toate rigorile.
O fi în literatură permis orice, dar în critică și istorie
literară trebuie să fii mai circumspect în laudatio.
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Eu cred într-o sită critică a istoriei literare. Până la
urmă se vor umple golurile din istoriile deja apărute și
Vintilă Horia va fi cuprins în ele, pe dreptate. Nu va mai
lipsi nici Irina Mavrodin, cum se întâmplă în Istoria critică a lui N. Manolescu, unde nu i-am găsit nici pe Dorin
Tudoran, Radu Mareș, Bujor Nedelcovici...
Alex. Ștefănescu, atât de drag mie, a nedreptățit
scriitori de prim rang. Nu i-au plăcut Octavian Paler și
Constanța Buzea, Mircea Ivănescu și Agopian. În dialogul cu Ioana Revnic, se justifică: scriitorii fără însemnătate lipsesc din Istoria sa (1941-2000), așa cum
lipsesc pâraiele pe o hartă a țării. Aha. Ia să vedem
cine-i Dunărea, unde-i ea mai lată, unde-s Siretul, Oltul,
cele trei Crișuri... Să fie Mircea Ivănescu o băltoacă, un
lăcșor, un iezer și Agopian o stropitură? Cât despre
mare, marea este expresivă într-un vers mult admirat:
„Ah, ce sare, ah, ce sare și ce apă e în mare!”, dar nu-i
decât un vers-joacă de Nichita Stănescu.
Sentimentul și resentimentul au invadat istoria literară, ultima devenită și ea „chestie de gust”. Nu scriu
decât despre cine-mi place, își justifică „refuzații” cineva. Nu contează valoarea operei dacă omul nu
place? Aș zice că nu sunt scuzabile simpatiile și antipatiile într-o istorie literară. Las’ că nici în grădina istoriei
nu-i altfel.
Mărturisesc, parantetic: mi-a plăcut portretul de grup
cu doamnă (Madi Marin) al postmoderniștilor, rar în literatura română. Dar numai până când grupul s-a transformat în grup de presiune. Fabrica de zgomot e nocivă
în procesul valorizării corect-obiective, în ierarhizările
reale (realiste). Ce mi-a displăcut a fost ciupeala de pe
unde s-a putut, încetățenită în poezie ca joc postmodernist. Și scuza că plagiatul s-a produs pentru că plagiatorul a fost sedus/captivat de text. Să semnezi cu
numele tău un distih din Philippide, ba chiar să-l reproduci parțial incorect, ce-o fi decât furt intelectual? În
proză, obsesia ancorării în concret a dus la amănuntul
nesemnificativ, atât de departe de cerința lui Stendhal.
Literaritatea – concept Roman Jakobson – ceea ce face
ca o „marfă” literară să devină operă literară, n-a mai
contat, ținând de canonul expirat al șaizeciștilor, al
șaptezeciștilor, agasând publicul cu „măiestria” lor.
Așadar, fără măiestrie! Și totuși e meserie – brățară de
aur – să fii atent la cuvânt.
De luat aminte: hărțuitorii de șaizeciști și de
șaptezeciști au devenit, la rândul lor, hărțuiți de postpost-moderniști, de neo-moderniști, de douămiiști, de
milenariști sau cum le-o mai spune. Închid paranteza
procontra, vorba lui Creangă, postmoderniștilor.
Hotărât, contrele dintre generații îmi displac, mai
ales querella veșnică tineri-bătrâni. „Cărunt”, pus lângă
vocabula text, a devenit epitet blasfemiator. A scăpat de
contestare vreo personalitate a creativității? Nu. E de
bine să fii alergic la ipoteza brebaniană asupra lumii sau
la cea a lui DRP, ambii „cărunți”. Multora le-a intrat în
cap (din ce au înțeles de la Jean Ricardou) că romanul
nu-i musai să fie „formă de creație”, ci un haos al cotidianului. Iar cititorul, nu autorul, e chemat să organizeze
acest haos. Ce-i drept, provocarea a fost tentantă. Întâi,
experimentul i-a atras pe cititorii complici, apoi s-au rărit,
s-au rărit... Poți da impresia (cu masca pe figură) că
habar n-ai ce vei scrie două-trei pagini mai încolo, dar
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nu m-ar tenta felul cum cineva își face omleta matinală
pe 30 de file, de diminecioară până-n seară, oricât de
chef ar fi.
Nu numai în roman se bat ouă cu pixul din dotare.
Se dă cu telul de la stânga la dreapta și invers în eseu
și-n critică. Ioana Pârvulescu (Întoarcere în secolul 21,
Humanitas, 2009) semnala „textele critice care scot stafidele din cozonacul romanului și, pe de altă parte, cele
care arată doar găurile din cașcavalul literar”. Mai sunt
și cei care n-au ce spune despre cartea de analizat și
merg pe critică în regim confesiv: scriu despre ei înșiși,
nu despre subiectul criticii. Pe cei care n-au ce spune îi
mai scuz, dar pe inteligenții comozi – nu.
Într-un e-mail datat 22 octombrie 2008, Luca Pițu
(semnând Luka Lukici) îmi scria: „La fel gândesc și eu
relațiile amicale: critic, necumetrial, circumstanțial, fără
a uita datoriile de recunoștință. Etc.”
Îi spusesem lui Luc că pot să mă bucur de cărțile
celorlalți și mulțumesc lui Dumnezeu că n-am infirmitatea asta: invidia. Adăugam că mi se întâmplă și mie să
mă cunosc întâi din cărți cu cei care îmi devin buni prieteni. Prieteniile cele mai solide sunt cele cu cărțile pe
față și pe masă. Citesc în „Acolada” de februarie: „Lectura critică este un fel de a iubi aspru cărțile citite.” O
face Dumitru Branc. Și ce fluid incredibil între tine și
autor, când dai de o carte mare!
Simplificând pe șleau, ca încheiere: cultura română
e în deficit critic. Ai de ales: să tratezi problema à fond
sau să bați apa-n piuă. Și mai ai o alegere de făcut: postura de critic avizat sau aceea de criticar, cuvânt inventat de o eseistă, ca să bată spre circar.
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Dan Anghelescu

eminesciana

CONSTANTIN AMĂRIUŢEI* –
EMINESCU SAU DRUMUL
DE LA POEZIE LA METAFIZICĂ**
Cu un lapidar Cuvânt înainte, Constantin Amăriuţei
procedează la o deschidere abruptă a orizonturilor sub
care intenţionează – evident polemic – să restaureze
sensul şi implicaţiile vaste ale creaţiei eminesciene în
cultura şi spiritualitatea românească: „A considera,
spune el, cum s-a făcut până astăzi, că Eminescu este
un poet romantic din secolul al XIX-lea, influenţat de filosofia schopenhaueriană şi de ecourile gândirii budiste
(Nirvana) – ceea ce pentru o simplă critică literară este
evident –, nu justifică cu nimic definiţia de poet naţional,
şi nici chiar pe cea de poet universal (în măsura în care
universalul trebuie să decurgă dintr-o excelenţă a individului, în speţă a specificului naţional).” (Amăriuţei,
2000: 5) O primă consideraţie pune tranşant problema
receptării poetului (Metafizica „stării pe loc”) subliniind
că filosofia lui „a fost considerată în funcţie de fondul
cultural, desigur temeinic, acumulat de poet în Occident”. Dar, dintr-o asemenea perspectivă, consideră el,
discursul exegetic a fost depreciat, prin greşită orientare, accentul plasându-se nu atât pe „originalitatea românească a poeziei”, cât pe împrumuturi dintr-o gândire
străină, ceea ce „a dezrădăcinat inspiraţia venită
dintr-un străfund ce ne este propriu.” (Ibid: 23) Reinven-

Constantin Amăriuţei (doctor în filosofie la Sorbona,
poet, romancier – Premiul Rivarol, 1955, pentru romanul Le
Paresseux şi Prix de la Fondation del Duca pentru La Fiancée
du silence, 1957). Preocupat de tipologiile metafizice ale spiritualităţii româneşti, Constantin Amăriuţei le consideră esenţe
ale dimensiunii identitare, situate în adâncimea pelagică a universului nostru spiritual, punând în lumină o volatilă specificitate existenţială şi filosofică a românităţii. Publicate în Revista
scriitorilor români (în Germania, la München), eseurile sale
constituie un demers fenomenologic menit să trezească şi să
activeze conştiinţa de sine a naţiei, într-o tentativă, în mare
parte unică, de configurare a unui Letopiseţ metafizic al Ţării
Româneşti în trei tipuri de cronici: cea a Firii, cea a Cugetului
şi cea a Exilului.
**
Constantin Amăriuţei, Eminescu sau lumea ca substanţă poetică, Ed. Jurnalul Literar, Bucureşti, 2000.
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tariind influenţele arhicunoscute şi prea ades comentate, pesimismul schopenhauerian, iradiaţiile perspectivei hegeliene (Spiritul absolut invocat drept Veşnicul
Demiurg), resemnarea stoică (Nu spera şi nu ai teamă),
nirvana budistă (Eu nu cred nici în Iehova nici în Buddha-Sakya-Muni) eseistul găseşte că amestecul acesta
heteroclit de gândire occidentală şi spiritualitate indiană
nu ilustrează, nu sporeşte şi – în fond – nu susţine prin
nimic originalitatea creaţiei eminesciene, astfel că totul
rămâne departe de a închega ori de a constitui o filosofie autentic naţională. Evident, poetul, „…n-a versificat
idei filosofice pentru că i s-au părut adânci sau pline de
înţelepciune. Ci inspiraţia lui ne-a relevat ceva tainic şi
absolut fără de care nu-i posibilă, nici intuiţia filosofică,
nici iluminarea mistică, nici inspiraţia poetică. Tocmai
pornind de aici apare revelaţia: „Eminescu a spus ceva
nescris în cărţile de filosofie occidentală, ne mai spus
de nimeni până la el în poezia românească. /..../ poetmetafizician, nu s-a dedat discursului filosofic, fie el
poemitizat, cum s-a spus. Şi nici la fabricarea unei mitologii personale, cum crede G. Călinescu. Din acest
punct de vedere, „poetul ţării s-a situat în perspectiva
românească a Stării d’întâi ce reprezintă ethosul naţional. Felul poetic, personal, prin care s-a exprimat şi
care reprezintă adevărata filosofie a lui Eminescu, este
Starea pe loc.” Iată de ce valoarea filosofică a scrisului
eminescian „nu mai poate fi pusă în relaţie cu tema lui
a fi de tip occidental. Starea d’întâi iese dintr-o intuiţie
mult mai adâncă decât manifestarea gândirii onto-noologice moştenite de la Greci. /.../ Fiind vorba de o poetică a stării, izvorul de inspiraţie răsare direct din Starea
d’întâi, şi nu din Schopenhauer sau din Lenau, căci mijloacele de expresie sunt în primul rând stări: de dor şi
de urât. /.../ Această gândire poetică este structural ecstatică. Ea realizează starea pe loc a Lumii, fie în farmecul fiinţării ei absolute /.../ fie în melancolia desfiinţării
totale a lumii sortită morţii.” (Ibid: 24-26)
Întru desluşirea susţinerilor sale, Constantin Amăriu5

ţei redescoperă în desfăşurările gândirii româneşti (de
la Cantemir, Neagoe Basarab şi până la Blaga şi Vulcănescu), o mare vocaţie metafizică ce s-a manifestat
fie în termeni materialişti (la Conta ondulaţia universală), fie într-o viziune mistică (a ritmurilor la Vasile Pârvan), fie într-o simbolistică a unduirii cum se întâmplă
la Blaga şi Dan Botta, toate la un loc fiind întemeiate pe
o profundă intuiţie a ceea ce, la el, se află cuprins în
strania sintagmă de Starea d’întâi. Sensul termenului
se circumscrie aceluia de „stare absolută, pre-ontologică în spiritualitatea românească (nici Fiinţă, nici Nefiinţă), /.../ înţeleasă ca stare pe loc. Spre ea tinde
poetul: setea liniştii eterne, cântecul vechi ce obsedează şi pe Hyperion (mi-e sete de repaos). (Ibid: 16.)
Aceasta – mai spune el – se vădeşte ca rezultat fie al
unui „cântec ce a încifrat realitatea/.../ prin
metaforă/..../fie a unui cântec ce des-cifrează Starea
d’întâi ca Enigmă prin alegorie.” (Ibid: 17.)
Fenomenologia creaţiei poetice pe care Eminescu o
instaurează ca discurs („deja prezentă în spiritualitatea
românească sub forma de folclor)” priveşte, potrivit autorului, o estetică a „stărilor de dor şi de urât”. Pentru
Poet dorul este infinit, ceea ce deschide orizonturi către
imaginea Firei ilimitate; urâtul este legat de starea de
finitudine a lumii. Dialectica gândirii lui poetice este deosebit de subtilă şi permite stranii, tulburătoare treceri
dintr-o ontologie în alta ca în Mortua est, sau O rămâi.
Frumosul estetic devine, din perspectiva amintită, Starea d’întâi a poeziei în creaţia eminesciană şi „este
chiar o stare ontologică: imagine absolută, transcendentală. Dar nu ca Fiinţă exprimată în idei (ca în filosofia
occidentală) şi nici ca Mister (redat de Icoana divinului,
ca în fenomenul religiosului în general) ci ca Enigmă”.
(Ibid:17.)
Devine astfel sesizabilă, dimensiune specifică filosofiei şi Poieticii eminesciene, iluminarea stării originare din lucruri. Ilustrative, pentru aceasta, în viziunea
eseistului sunt, înainte de toate, versurile din
Scrisoarea I : „La-nceput, pe când fiinţă nu era, nici nefiinţă,/ Pe când totul era lipsă de viaţă şi voinţă,/ Când
nu s-ascundea nimica, deşi tot era ascuns.../ Când pătruns de sine însuşi odihnea cel nepătruns.” Ceea ce
transpare dincolo de tot şi de toate este tocmai „substratul (o sub-stare) metafizic” al unui discurs ontologic
de o „admirabilă şi precisă precuvântare a lumii, o spunere a ei înainte de cuvinte.”(Ibid: 30.)
Nu fără o tentă de maliţiozitate, Amăriuţei îl taxează
pe Călinescu, cel care n-a rezistat ispitei de-a explica
cultural „ideile” cuprinse în versurile amintite, identificându-le sursa în altă gândire decât cea românească
(Rigveda). Nici lui Constantin Noica (considerat mai pătrunzător în ale metafizicii!) nu i se trece cu vederea faptul că ideea de nefiinţă e pusă pe seama influenţelor
cunoscute din gândirea indiană, opinând că, la fel de
bine, episodul cosmogonic din Scrisoarea I putea să trimită şi către alte teritorii culturale, precum Teogonia lui
Hesiod sau Metamorfozele lui Ovidiu. Dar, nu numai
atât. Reproşurile faţă de Noica se amplifică, pornind şi
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de la faptul că acesta asimilează nefiinţa din versurile
lui Eminescu cu Haosul, trecând „de la nefiinţa ontologică (negativă), la mitologie”. Or – subliniază eseistul
– ceea ce Eminescu exprimă prin Nepătruns, haos
omogen, nediferenţiat, sau matrice cosmogonică
(haos-mamă pentru punctul Tată)” apare din temeiurile
unei intuiţii cu totul diferite de aceea a Haosului (Nefiinţă). Ceea ce devine evident atunci când scrie: Umbra
celor nefăcute nu-începuse a se desface,/ Şi în sine împăcată stăpânea eterna pace. La Constantin Noica, se
spune în continuare, identitatea dintre Fiinţă şi Haos e
deja stabilită, astfel că, practic, el „modifică versul eminescian într-un sens ce aminteşte creaţia continuată de
tip cartezian: Umbra celor nefăcute nu-nceta a se desface/ Şi în sine neîmpăcată stăpânea eterna pace”. Şi
Amăriuţei îşi amplifică argumentaţia: „Că eterna pace,
adevărat laitmotiv de căutare a poetului (ca şi setea de
repaus) era neîmpăcată, iată ceea ce apare nu numai
curios dar şi imposibil. Adevărul este că Fiinţa şi Nefiinţa, teme de ontologie (adică de fundament noologic),
privesc Lumea în totalitatea ei fiinţată sau des-fiinţată.
Nepătrunsul lui Eminescu nu are nimic comun cu ontologia (el este pre-ontologic), şi nici cu mitologia cosmică. În starea lui de eternă pace, Nepătrunsul de la
Început este intuiţia Stării d’întâi.” (Ibid: 32.)
Concluzia analistului se formulează în sensul că versurile care deschid Scrisoarea I reprezintă o Precuvântare la discursul cosmogonic, iar în jocul lor literar,
realizat cu concepte din arsenalul filosofiei „apare clar
efortul de depăşire a limbajului, a de-construcţiei semantice”. Tot de aici, întorcându-se la ideea sursei de
inspiraţie din Rigveda, se afirmă, tranşant, că orice
comparaţie – cât priveşte esenţa – „se opreşte aici, dat
fiind că, gândirea liturgică a brahmanilor nu este gândirea ecstatică a poetului român. Din prima va ieşi mitul
cosmogonic, din a doua starea pe loc”.
Privitor la aceasta din urmă (starea pe loc), Constantin Amăriuţei consideră că gândirea filosofică a profitat, într-un anume fel, de pluralitatea semnificaţiilor
cuprinse într-un cuvânt, fapt care „a permis înţelegerea
nu numai a obiectului vizat şi spus de cuvânt (ca un
concept noologic), dar şi a ceea ce este ne-spus, subspus, sau pre-spus de el. Aceste multiple şi tacite cuvântări, pe care limbajul de toate zilele le-a uitat, cu
toate că ele se află înscrise în miezul cuvântului participă la bogata invenţie poetică /.../ aceste înţelesuri
anexe conceptului obiectiv sunt în realitate stări.” (Ibid:
34.)
Referitor la arta de a scrie ni se mai spune că ea are
capacitatea de a trezi din somnul dogmatic secretul
unei noţiuni simple. Fiinţările lumii văzute pe care poeziile lui Eminescu le aduc în percepţie, starea pe loc, ca
stare intimă a lucrurilor pe care poetul o presimte
printr-o gândire ecstatică. Ceea ce aspiră să facă, prin
poezie, se afirmă aici este să pună în lumină un miez
de stăruinţă universală care este starea pe loc în forma
ei originară de sine, de stare principală (Ibid: 36). Ceea
ce, într-o ultimă instanţă echivalează cu o ieşire din
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timp, în starea pe loc a lucrurilor unde: Nu era azi, nici
mâine, nici ieri, nici totdeauna (Rugăciunea unui
Dac). Şi comentatorul precizează în continuare: „Totdeauna are sensul de veşnicie cantitativă a lucrurilor
nu de permanenţă a lor. Starea lucrurilor (sinea) este
preontologică, ea nu poate fi gândită speculativ sub pecetea categoriei cantităţii (ca la, spunem noi, presocratici Parmenide, Heraclit, Empedocle, Melisos ş.a.) /.../
este starea stăruitoare de sine a tuturor lucrurilor, ca în
versurile următoare: Pe când pământul, ceriul, văzduhul, lumea toată/ Erau din rândul celor ce n-au
fost niciodată.” (Rugăciunea unui Dac).
Aici este vorba despre o anume specială cunoaştere: „gândul ecstatic cunoaşte starea pe loc a Lumii
în Nefiinţa ei”. Şi Amăriuţei, preocupat de o descriere
fenomenologică a acestei stări consideră că merită să
fie subliniată frecvenţa clipei ca trăire a destinului şi
identificarea ei cu starea pe loc, ca formă de depăşire
în permanenţa stăruinţei, a Lumii: La ce simţirea crudă
a stinsului noroc/ Să nu se sting-asemeni, ci-n veci să
stea pe loc.(Despărţire). Opinând că, într-o serie întreagă de rostiri poetice, Eminescu aspiră la o oprire a
desfăşurării istorice a Lumii (panoramă a deşertăciunilor?), pentru a evita Răul şi a opri Clipa (!) pentru o
stare pe loc fericită, analistul enumeră Memento mori
şi Povestea magului călător în stele. Aceasta, consideră
Constantin Amăriuţei este, în fond, filosofia lui Eminescu, cel care aude mereu chemarea stării pe loc întrezărită „ca o fiinţare sau ca o desfiinţare absolută, cu
tot farmecul şi cu toată melancolia vieţii şi a morţii.”
În opinia lui Amăriuţei sensul şi finalitatea dorului la
Eminescu sunt în trăirea unei stări absolute de iubire,
acolo unde frumuseţea (lumii) este pură, fără corp; fiinţare ideală a stării pe loc. De aici funcţia ecstatică a gândirii în mersul ei transcendental spre dincolo de
hotarele clipei, reţinută totuşi în ea ca stare de dor. În
sprijinul acestor aserţiuni sunt citate versurile: „În ochii
mei acuma nimic nu are preţ,/ Ca taina ce ascunde a
tale frumuseţi.” Vorbind mai departe despre Fiinţa lumii
realizată în stările de dor, comentatorul consideră că
poetul preferă imaginile împietririi, ale încremenirii, ale
îngheţării lumii în clipa stării de dor pătrunsă de starea
d’întâi, iar dorul eminescian face din iubire modul ultim
de fiinţare ideală. Pentru demonstraţie autorul eseului
extrage din texte un număr semnificativ de exemple:
fulger încremenit din nori (Mitologicale), ...şi cu
stânci încremenite printre nouri de purpur (Memento
mori), mare îngheţată (Odin şi Poetul), de ghiaţănalta-i domă/... că orice-i viu în lume acum încremeneşte/ (Strigoii), etc. Erotica lui Eminescu, continuă el,
este o regăsire a lumii în ideal, adică în starea pe loc,
dat fiind că poetul „iubeşte nu femeia ca atare, ci fiinţarea ei dincolo de lume în frumuseţea ei ideală”.
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Vorbind despre Luceafărul lui Eminescu, pe care-l
consideră „centrul de perfecţiune şi genialitate /.../
(fără de care) creaţia noastră literară ar părea nedesăvârşită”, Amăriuţei consideră că „o estetică pretenSAECULUM 1-2/2021
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ţioasă şi pedantă /.../ s-a grăbit să caute, în genialitatea
poetului şi a poemului, izvoare de inspiraţie şi reminiscenţe din cultura universală. Rând pe rând, poeţi ca
Ovidiu şi Lucreţiu, filosofi ca Schopenhauer şi Kant, moralişti greci şi imnuri indiene au servit de substrat (filosofic şi etic) poetului român. Ca şi cum /.../ Eminescu
/.../ nu putea găsi în fiinţa neamului său, metafizica pe
care voia să o exprime.” În consecinţă, eseistul denunţă
inacceptabila situaţie la care s-a ajuns prin faptul că
„substanţa acestei capodopere lirice /.../ cea mai românească operă literară” să fie pusă pe seama unei inspiraţii străine. Şi argumentaţia lui începe prin a spune că
ceea ce poetul „a pus în temă şi în formă lirică” în Luceafărul este o „metafizică preexistentă, născută odată
cu fiinţa şi limbajul românesc”. Pentru român, continuă
Amăriuţei, „lumea este un cerc de lumină” şi, în acest
sens, îl citează pe Mircea Vulcănescu, cel care observase că „Lumea vine de la latinescul lumen, adică lumină”, ceea ce duce, în cele din urmă, la ideea de loc
privilegiat „unde firescurile acestei orânduiri (divine)
intră ca ursită (Omul) sau ca menire (tot ceea ce nu este
Om) pentru a constitui casa acestei lumi. /.../ Metafizica
populară românească ne oferă multiple exemple de ursire şi de menire. Ceea ce vom reţine aici, pentru a înţelege aspectul românesc al Luceafărului, este
deocamdată caracterul incantatoriu al acestei intrări în
lume, adică în orânduirea gospodăriei (şi a categoriilor
ei).” Amăriuţei subliniază aici repetarea (de trei ori) a
chemării adresate de fata de împărat către Luceafăr,
către cel „ne-lumesc”, cel dintr-un „dincolo” să coboare, să intre în casa lumii. Ceea ce, se spune mai
departe, constituie o ursire ca om, intrarea în vremelnicia omului, părăsirea ne-omenescului de Luceafăr
„străin la vorbă şi la port”. Încercând să lumineze sensul şi tâlcul lui a fi ursit ca om în metafizica românească analistul aduce în discuţie ideea de noimă a
lumii acesteia. „Dorul de luceferi precum şi primirea în
bătătura casei a lui Dumnezeu, sau a unui sfânt sunt şi
ele orânduite de aceeaşi lumină a lumii româneşti.” Însă
restricţiile, se mai spune, încep de la depăşirea „cercului (nostru) strâmt unde norocul (ne) petrece pe toți”.
Iată de ce apare concluzia că o legendă inversă a Luceafărului „este o imposibilitate”. Ca o consideraţie
esenţială asupra poemului, Amăriuţei avansează ideea
că Eminescu se apropie aici „de două aspecte esenţiale
metafizicei româneşti: 1) Chemarea (incantaţie) a firescului transcendent lumii în cercul luminos al ei; 2) Tema
norocului sau a soartei de om, în noima lumii.” Concluzia se impune inevitabil: „Luceafărul eminescian nu
avea nevoie de învăţătura lui Schopenhauer pentru a
vorbi de dragoste, sau de Rig Veda pentru a descrie
originea intenţională a lumii, tot aşa cum nici noi nu
avem nevoie de Husserl sau de Heidegger pentru a ne
înţelege rostul sau norocul nostru în lume.” (Ibid: 117
şi urm.)
Din perspectiva pornind de la care priveşte valorile
literaturii române, Constantin Amăriuţei consideră că
„desvăluirea a ceea ce stăruie, ca frumos poetic, se
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datoreşte fie stării de dor, fie stării de urât”, poeticul,
într-o astfel de situaţie, ţinând loc de gnoseologie, dar
nu a unui fond ontologic, ci adresându-se exclusiv unei
stări absolute a lumii. Astfel că Geneza Frumosului
Românesc îi apare ca o bivalenţă a stărilor revelatoare
de absolut în cadrul celor două stări enumerate mai sus:
de dor şi de urât care sunt în acelaşi timp stări reductive şi de extaz, prin funcţia lor reductivă, precizează el,
fiind înţeleasă cu sens de metodă ascetică şi de metamorfozare poetică a lumii, funcţia lor ecstatică permiţând „contemplarea stării absolute trăite ca frumos”.
Dintr-o asemenea abordare prin „limbajul în mod inevitabil ermetic” se exprimă „Fiinţa (dacă starea este a dorului) sau Nefiinţa, (în cazul că absolutul este relevat
prin urât). Natura bivalentă a stărilor revelatoare de absolut de care se amintea mai sus îi pare deosebit de revelatoare în momentul când este aplicată la analiza a
două dintre cele mai importante poeme (capodopere!)
din literatura română: Luceafărul şi Domnişoara Hus.
(v. „Zborul” liric din „Luceafărul” şi „Domnişoara Hus”,
p. 130). Atât în ceea ce-l priveşte pe Eminescu, cât şi
pe Ion Barbu, ambii, consideră eseistul, abordează
aceeaşi temă a iubirii absolute, dar, observă el, „Frumosul acestei stări, redate prin demersul exilului din lume
şi a extazului contemplativ, apare însă ca Rugăciune
la Eminescu şi ca Descântec la Barbu.” Acestea, în
consideraţiile lui Amăriuţei, devin „forme diferite de ermetizare prin limbaj a stării supreme poetice, fruct diurn
al dorului la Hyperion, rod sterp al urâtului în Domnişora Hus”, (Ibid. p. 132 şi urm.) primul aflându-se în
starea de dor, cealaltă în starea de urât, ambii condamnaţi la exil de lume. Pentru Hyperion, se precizează,
setea ce-l soarbe e setea de Fiinţă şi zborul lui e gând
purtat de dor, în vreme ce la Domnişoara Hus ceea
ce domină e starea de urât, adică o plenitudine opresivă a lumii, ceasul rău ce a acoperit lumea (cheag
alb şi chip de coabe). Zborul fiecăruia (pe care eseistul
îl vede ca o „asceză de lume”) este esenţial diferit: pentru Luceafăr este „întoarcere spre Fiinţa absolută, cădere în Ziua fără început”. Pentru Domnişoara Hus
zborul este de liliac, de şoarece sur, „cădere în Noapte,
cădere spre Nefiinţă”. Hyperion ajunge la Părintele
celor ce sunt în timp, Domnişoara Hus îl întâlneşte pe
„amăgitorul celor ce se cern prin sita nopţii”, Ţiganul
Aurar („expresie populară pentru Nefiinţa, aşa cum Ţiganul este lucrarea Ne-Fârtatului din Povestea lumii de
demult), într-un („loc transcendent” pe care poetul îl ilustrează în versurile: Hai în zbor de şoarec sur,/ La alt
ciur/ Des şi rar; Clătinat la râul nopţii/ De Ţiganul
aurar,/ Ciuruitul prapur sur/ Ce-n azur străvechi întinge/ Îngălatul de Azur:/ Rupta lumilor meninge.
Prin apropierea celor două poeme, Luceafărul şi
Domnişoara Hus, comentatorul aduce faţă în faţă starea de dor la Eminescu şi starea de urât la Ion Barbu
încercând să ilustreze felul cum frumosul românesc,
destăinuit printr-o aceeaşi temă (dragostea) apare diferit, după cum limbajul ermetizează respectiva „starea
stăruitoare”, considerând că „numai înţelegerea rolului
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pe care îl joacă dorul şi urâtul poate da socoteală, cu
folos, de geneza frumosului românesc.”
Dorul ca şi urâtul constituie, în înţelegerea eseistului, „starea afectivă pur românească, revelatoare de
Stare metafizică. /.../ Dorul este... dorinţă şi drum, nostalgie şi asceză spre Absolut. /.../ Sentiment al distanţei
şi înstrăinării” şi ca atare el revelă „valoarea absolută a
obiectului dorit în starea de absenţă”. Opusul, exilul,
prin starea de urât, „provine din prezenţa apăsătoare a
lumii ca silnicie istorică”.
În decursul uneia şi aceleiaşi poezii, Scrisoarea I,
Eminescu (spune Amăriuţei) ar fi exemplificat „frumosul
Fiinţei prin starea de dor, şi frumosul Nefiinţei prin starea de urât”. Acolo, „absenţa de lume (haos originar) nu
înseamnă Nefiinţă, deoarece există un punct (un atom
primitiv /.../) ce devine Tatăl. Or, prin actul lui – dorinţă
pură de lume – începe existenţa: De atunci negura
eternă se desface în fâşii,/ De atunci răsare lumea,
lună soare şi stihii...De atunci şi până astăzi colonii
de lumi pierdute/ Vin din sure căi de chaos pe cărări
necunoscute/Şi în roiuri luminoase izvorând din infinit,/ Sunt atrase în viaţă de un dor nemărginit.”
Pentru a ilustra opusul, starea de urât, Amăriuţei citează din cuprinsul aceluiaşi poem sintagmele ce sugerează moartea, dezagregarea „ca viaţă şi ca noimă” a
universului când „planeţii toţi îngheaţă şi s-asvârl rebeli în spaţ/ Ei, din frânele luminii şi ai soarelui scăpaţi”. Aici, prin starea de urât eminesciană se
„descoperă ontologia inversă a Nefiinţei” şi imaginile
pline de forţă ale poemului sunt elocvente: „Timpul
mort şi-ntinde trupul şi devine veşnicie,/ Căci nimic
nu se întâmplă în întinderea pustie,/ Şi în noaptea
nefiinţei totul cade, totul tace,/ Căci în sine împăcată
reîncep-eterna pace.”
Un aspect asupra căruia Constantin Amăriuţei revine
– de mai multe ori în tentativa sa exegetică – este acela
al influenţei/non-influenţei culturii occidentale şi nu
numai: „S-a spus, de altfel, că refuzul lumii la Eminescu
este de factură schopenhaueriană; iar Nefiinţa dorită
este propria Nefiinţă budistă. În ciuda influenţelor străine, trăirea exilului prin actul somnului este la Eminescu
un mod personal de existenţă. Totdeauna limbajul poetic hermetizează o experienţă de exil fundată, nu pe
doctrina învăţată la curţi apusene sau răsăritene, ci pe
starea de urât specific românească. Nu plictisul sau
spleenul baudelairian îl cuprind pe poetul Ţării de la
Nistru pân-la Tisa, ci urâtul aprig al lumii în ceea ce
are ea mai adânc, mai biologic. Somnul vameş al
morţii este acel ce permite fuga dincolo de lume, în
adâncul ei arhaic. Somnul duce la starea în care, de la
origine, pietrele dorm cuprinse de vis şi extaz” (Frumosul nefiinţei,141 şi următ.)
Referitor la semnificaţii şi sensuri în ceea ce priveşte
somnul eminescian Amăriuţei distinge aici un „instrument existenţial” călăuzitor către (în) „împărăţia gândirii neînfiinţate” considerând totodată că „actul de exil
în starea de urât a somnului este, prin excelenţă act de
asceză, în sensul filosofic de reducere a lumii la o anuPRO
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mită faţă esenţială a ei” şi pune un accent aparte asupra
„procesului eminescian al Nefiinţei”, care (prin somn
sau moarte) „duce de la urâtul lumii la starea de extaz
a lumii arhaice, lumea în absenţă de viaţă: „Tu stingere! Tu, chaos- tu lipsă de viaţă!/ Tu, care c-o suflare stingi jocul cel feeric.”
Subliniere esenţială, asupra căreia insistă: niciun
poet, „în afară de Eminescu, nu s-a încumetat să fundeze lumea poetică pe extazul Nefiinţei”. Dar, mai accentuează şi că „Nefiinţa eminesciană nu-i Neantul
dogmatic”, ci „un Neant al cunoaşterii, nu al existenţei.
El poate fi chaosul originar nevizitat de Spirit, materia
neinformată de Gând, starea absolută ne-relevată în extazul dorului sau urâtului românesc.” Dincolo de toate,
definitorie se impune concluzia: „Eminescu /.../ rămâne mai ales creatorul stărilor de dor, al Absolutului ca Fiinţă.”

eminesciana

singur volum de versuri – e drept răscolitoare la culme
– şi cu unul sau două volume de proză neîmplinită, cititorul român crede a şti ce este fenomenul Eminescu
şi ce ne este el.” (Noica 2014. 7)
Într-o actualitate (a noastră?) pretins post-modernă,
pretins nu se mai ştie cum, nu se mai ştie ce şi nici de
ce, ecoul dubitativ al interogaţiei lui Noica, astăzi, mai
mult ca oricând, ar trebui să ne urmărească zi de zi întrebarea dacă noi, românii, mai suntem în stare să înţelegem ce ne-a fost, ce ne mai este şi, cu atât mai
mult, ce ne va mai fi El?

Regândindu-l pe Eminescu astăzi…

PRO

Dacă – preluând una dintre seducătoarele rostiri ale
lui Mikel Dufrenne – am fi înclinaţi să vorbim despre
acel Ceva ce se pretează a fi nelimitat într-o lume a
poeziei (Dufrenne 1971.108) evident, vom spune că
acesta devine identificabil în literatura română abia începând cu Eminescu. Opera lui se vădeşte în deschiderile vaste către mari orizonturi – inclusiv cele din sfera
cunoaşterii – configurându-se din acea energie atât de
singulară prin care poezia a devenit capabilă să se cuprindă, să se gândească şi să se reflecte în sine pe
sine. În călătoria sa, fascinantă, de la poezie la metafizică Constantin Amăriuţei operează o situare a Poeticului într-un statut ontologic originar, capabil să-şi
analizeze configuraţiile, să-şi (re)pună în discuţie condiţia şi determinaţiile propriului mod de fiinţare. Evident,
numai începând cu Eminescu a devenit posibilă apariţia
acelui joc secund al energiilor spirituale ce se cuprinde
în evanescenta sintagmă de conştiinţă poetică. Aceasta
şi pentru că autorul eseului concluzionează într-un mod
care îi este propriu: „Recea nemişcare analizată de critica literară, reprezintă la Eminescu conştiinţa unei stări
în care viaţa şi moartea, fiinţa şi nefiinţa, dorul şi urâtul,
Ziua şi Noaptea lirică, sunt unul şi acelaşi lucru./.../ Descrierea Stării d’întâi solicită din partea gândului ecstatic
efortul nemaiîntâlnit în literatura mondială de-a trece
dincolo de hotarele limbajului poetic. Versurile devin
Discurs metafizic, fără să cadă în retorism, sau în didacticism filosofic. Luceafărul reuşeşte să dea în mod
lapidar (cuvintele sunt „pietre”) adâncul unei stări fără
timp şi loc. Versurile cu care se încheie Discursul Stării
d’întîi a Luceafărului naţional sunt tocmai afirmarea
acestei „stări” absolute (în-locuitoare de lumea relativă):
Ci eu în Starea mea mă simt/ Nemuritor şi rece” (Amăriuţei, 2000: 66-67.)
În Cuvântul înainte la volumul ce aduna la un loc textele pe care, de-a lungul vremii, le scrisese despre
Mihai Eminescu, Constantin Noica lansa (din ameţitoare adâncimi de gând) tulburătoarea afirmaţie: „cu un
SAECULUM 1-2/2021
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Nicolae Mareş

BLAGA – EMINESCU

După căsătorie, în perioada cât a locuit la Lugoj,
Lucian Blaga a fost extrem de productiv nu doar în
publicistică, ci și în editarea unor lucrări de popularizare a pașoptistului moldovean Alecu Russo, autorul Cântării României, cât și din creația
eminesciană. Acestea la Editura Cultura Națională,
în colecția Cartea cea bună, îngrijită de academicianul Sextil Pușcariu, profesor de limba română la
Universitatea din Cluj, nimeni altul decât mentorul
său, cel care îi editase în 1919 Poemele luminii. La
propunerea lui a publicat două florilegii din creația
poetului nepereche: Eminescu – poezii filosofice
(nr. 5) și Eminescu – poezii lirice (nr. 6). Ambele au
fost însoțite de introduceri semnate de Blaga, exegeze novatoare la acea vreme, iar în același timp o
mărturie a afinităților existente între cei doi mari
creatori. Poemele filosofice ale Eminescului – alese
pentru colecția respectivă de Blaga – au fost: Epigonii, Înger și demon, Se bate miezul nopții, Împărat
și proletar, Rugăciunea unui dac, Satira I, Satira II,
Satira III, Satira IV, Criticilor mei, La steaua, Rugăciune, Dalila și Glossa.
O rară îndrăzneală în poetizarea gândurilor

Florilegiul are la bază texte din volumul în circulație,
tipărit de Ion Scurtu, însoțit de o prefață densă la care
mă refeream, dar și de multe judecăți perene peste care
eminescologii și exegeții lui Blaga au trecut se pare
prea ușor. Astfel, Blaga menționează că, încă din
tinerețe, poetul „își dă pinteni întâielor sale încercări
poetice, hrănindu-se cu pânea sărăciei și a dragostelor
precoce”. Amintește, totodată, că tânărul Eminescu
„descinde cu diferite trupe teatrale în pribegie prin depărtatele ținuturi românești, fără a fi răsfățat de
capricioșii actori în rolul de suflor.” Turneele din perioada respectivă au fost momentele în care poetul a
învățat dragostea pentru „pământul românesc de pre10

tutindeni”. În continuare, Blaga arată că Eminescu,
ajuns la Viena, în 1869, ascultă „ca student extraordinar
diferite cursuri universitare”, încercând chiar o tălmăcire
a Criticii rațiune pure de Im. Kant; atunci și acolo îl
îndrăgește pe Schopenhauer și prin aceasta metafizica
indică „în formula inițiaților”, gândire al cărei reflex poetic se va găsi în opera sa. Perioada de la Timpul
(1877-1883) o consideră Blaga a fi „epoca celor mai frumoase creațiuni poetice, dar și a celor mai grele nopți
istovite de muncă și de griji”. Sub inspirație schopenhaueriană și a filosofiei „vedelor” din îndepărtatul Orient,
la modă atunci, Eminescu îmbracă straiele pesimismului metafizic. „El se închină unității supreme a tuturor lucrurilor, care se identifică uneori cu nimicul, alteori cu o
existență abstractă mai presus de orice ființă sau
neființă, alteori cu durerea. Durerile lui înseși par a izvorî cu prisosință din această durere universală”.
A se reține că Blaga a fost primul exeget român care
a surprins această dimensiune la Eminescu, cea prin
care a fost descrisă: „stare ce premerge lumii, contopindu-se totuși în eternitate cu ea”. De atunci, în creația
eminesciană „contrastele și unitatea termenilor contradictorii sunt mijloace sugestive cu care fixează acel indefinibil nemărginit: Pe când nu era moarte, nimic
nemuritor… unul era toate și totul era una”.
În continuare, în Scrisoarea I, consideră Blaga, Eminescu pare a fi muiat pana în scepticism, iar în Împărat
și proletar se îneacă în amărăciune. Creatorul este impresionat de durerea care îl înconjoară, iar aceasta îl
îndeamnă „să se ridice pe scările contemplației la înalte
considerații filosofice – fie că vede această durere în
forma unor mari nedreptăți sociale, fie că o ghicește în
tăcerea aproapelui, fie că el însuși e din belșug copleșit
de ea. Eminescu este de o rară îndrăzneală în poetizarea gândurilor” – conchide Blaga.
Acel curaj eminescian surprins de Blaga în creația
lui Eminescu în transformarea gândurilor în poezie cu
siguranță l-a inspirat. Cred că a fost printre primii
exegeți care au surprins și dezvoltat această nuanță
poetică în creația eminesciană. Mai reține autorul Poemelor luminii că „furia satirei [din scrisori – NM] are
plesne de foc. (Ce insolită exprimare). – Dar face să
râzi? În cele din urmă prezentul nu e vrednic măcar de
PRO

Am pierdut soare și lună
Golul cine mi-l răzbună!
Lucian Blaga
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osteneala biciuirii. Cu timpul se pare că însuși poetul în
fața durerii, a deșertăciunii, a relelor, a mizeriei, a
veșnicei treceri, s-a resemnat ajungând la o neclintită
atitudine de stoic, privind viața cu patosul distanției”.
Versuri cu „structuri fără de păcat”

PRO

A doua culegere de Poezii lirice cuprinde versurile: Mortua est, Venere și Madonă, Înger de pază,
Egipetul, Floare albastră, Dorința, Crăiasa din povești,
Melancolie, Lacul, Povestea codrului, Singurătate, Pajul
Cupidon, O, rămâi, Pe aceeași ulicioară, Nu
mă-nțelelgi, De câte ori iubito, Atât de fragedă, Afară-i
toamnă, Sunt ani la mijloc, Când însuși glasul, Freamăt
de codru, Revedere, Foaie veștedă, Despărțire, O,
mamă, Doină, Odă, S-a stins viața, Lasă-ți lumea ta uitată, Somnoroase păsărele, Și dacă ramuri bat în geam,
Din valurile vremii, S-a dus amorul, Pe lângă plopii fără
soț, Adio, De-oi adormi, Peste vârfuri, De-or trece anii,
Diana, Cu mâne zilele-ți adaugi, Ce te legeni, codrule,
Sara pe deal, La mijloc de codru des și Dintre sute de
catarge...
În introducerea ce precede florilegiul respectiv,
Blaga vine cu o seamă de considerații istorice și estetice, care în deceniile următoare vor fi aprofundate de
exegeții consacrați: Călinescu și Perpessicius. La început, transilvăneanul subliniază că întâile poezii lirice
eminesciene aduc „înrâuriea evidentă a unora din poeții
noștri mai vechi” – cu alte cuvinte adaugă: fondul este
original și nu forma. Dar, invenția rimelor și varietatea
ritmurilor au la Eminescu „perfecțiuni de formă neatinse
până la el, vedenii de-o claritate cristalină, și inversiuni
de graiu care corespund dârzei sale personalități artistice cu adânci rezonanțe sufletești”.
În viziunea lui Blaga, prin poezia sa, „Eminescu
desăvârșește opera poetică a unui veac întreg, al cărui
aluat atâția l-au frământat, pregătindu-i drumul. Cu înclinări de gândire mare, ce îmbrățișează lumea, stăpân
pe cultura veacurilor, el și-a putut încerca geniul în cele
mai diverse genuri literare; și o sporire a știut aduce
oriunde a încercat o nouă exprimare a sufletului.” Consideră Blaga că versurile lui Eminescu au „structuri fără
de păcat”. „Sonetele sale strâng în zale strict croite
duioșii și melancolii de toamnă, peisagii și măreții trecute, supt metalul sunător al formei rezistente veșnica
trecere tresare în forme vechi”.
Analiza poemelor lirice eminesciene o face Blaga nu
doar cu știință, ci cu sufletul său de poet în formare.
Concluzia desprinsă este cea mai importantă.
„Cu dragoste de adevărat romantic Eminescu s-a
apropiat de geniul poporului și-a creat pe motive auzite
printre frunze de codru admirabilele sale poezii în formă
populară. Codrul tomnatic părăsit de pasări devine un
sugestiv simbol pentru sufletul pustiit al poetului; mai
mult chiar; un simbol al unui mare suflet anonim ce împreună cu toți aceia cari au îndrăgit trecerea și
negațiunea. Cuvintele împrumută înțelesuri nouă și încă
nedestăinuite. Nuanțările de gând și de emoție înmiindu-se ca unele unui lac, joacă în curcubee aproape
imperceptibile.”
Cele două contribuții blagiene dovedesc că un suflet
mare de poet a înțeles cu dreaptă gândire sclipirea arSAECULUM 1-2/2021

tistică a verbului eminescian.

***
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De remarcat că în 1928, diplomat fiind la Berna, Lucian Blaga traduce și publică în germană trei poeme din
Eminescu: Somnoroase păsărele Afară-i toamnă și sonetul Trecut-au anii [1]; toate fiind republicate peste ani;
două poeme în 1947 în Agora (o colecție internațională
de artă și literatură) [2] și toate trei în revista Steaua.
Subliniem că realizarea florilegiului de literatură universală l-a determinat pe I. Agârbiceanu ca, „la adormirea”
poetului, în mai 1961, să i se adreseze, în cuvântul de
adio, cu următoarele memorabile cuvinte: „..ne-ai dat
într-o superioară traducere pe Faust și volumul Din lirica
universală, care, dacă n-ai fi scris nicio poezie originală,
ar sta dovada marelui tău talent poetic...” [3]
Sonet (Afară-i toamnă)

Sieh, Herbst ist draussen… Laub zerstiebt; ein grimmer
Wind peitscht die Tropfen, die ans Fenster ticken;
Du liest vergilbte Briefe, deinen Blicken
erscheint des Lebens längst erloschner Schimmer.

In süßer Nichtigkeit die Zeit ersticken,
du willst, heut’trete niemand dir ins Zimmer;
denn besser ist – wenn’s draussen regnet immer –
am Feuer träumend stehn, in Schlummer nicken.
Im Lehnstuhl der Gedanken Flug geniessen.
Im Traume kehrt Fee Dochias Sage wieder.
Die Nebel immer dichter mich umfliessen.

Ein Kleiderrauschen streift mir jäh die Glieder,
ein weicher Schritt huscht kaum gehört, – es schliessen
zwei schmale, kalte Hände meine Lider.
Sonet (Trecut-au anii)

Wie lange Wolken über Heiden schleichen
die Jahre fort, um nie zurückzukehren.
Heut können nicht Entzücken mir gewähren,
wie einst, die Märchen, Lieder, Wunderzeichen,

die leuchtend hell die Kinderstirn verklären,
verstanden kaum, doch sinnreich sondergleichen;
umsonst umwehn mich schattenhaft die bleichen
Geheimnis-Stunden in den Abendsphären!
Dass ich ein Lied entreiss’vergangnem Leben
dass ich dich, Seele, nochmals lass erbeben?
Umsonst, dass meine Hand die Leier schlage…
Ach, alles schwand im Jugend-Lichtgefunkel,
stumm ist der süsse Mund der andern Tage
die Zeit wächst hinter mir… ich werde dunkel!

[1] Dimitrie Vatamaniuc, Lucian Blaga, Biobibliografie,
București, 1976, p. 211
[2] Ibidem, p. 211
[3] „Manuscriptum”, nr. 4 (9), an III, 1972, p. 180
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Ionel Necula

ȘTEFAN MUNTEANU REVINE

Ştefan Munteanu, O istorie a opiniilor privind filosofia lui
Eminescu, vol. II, Editura Eikon, Bucureşti, 2019
*
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ca fundamentale cele două concepte eminesciene.
Ca și primul volum, și acesta se deschide cu o succintă prefață, din care reținem ideea celor patru piloni
gigantici care au stat la baza formării edificiului spiritual
eminescian: 1. Întreaga cultură românească; 2. Filosofia și cultura germană; 3. Filosofia, literatura și mitologia
antică greacă; 4. Filosofia și mitologia veche indiană.
Este de înțeles că, având un asemenea eșafodaj
teoretic la bază, Eminescu nu putea plăsmui decât o literatură și o publicistică bine vitaminizate și cu bemoli
filosofici la cheie. Ce loc ocupă gândirea indică veche
în creația eminesciană aflăm din cuprinsul acestui
volum pus la dispoziție de harnicul profesor Ștefan
Munteanu – un statornic exeget al lui Eminescu și un
eminescolog cu multe realizări în domeniu. Și mai
notăm și un gând corelativ fugar, că lectura acestor tomuri poate fi paralelizată cu seria antologică a detractorilor lui Eminescu, gândită, editată și îngrijită de criticul
ieșean Al. Dobrescu.
Revin însă la carte. În linii mari, acest volum este
consacrat eminescologilor care au insistat mai mult asupra izvoarelor indiene din creația eminesciană, dar,
firește, nu lipsesc nici alți comentatori mai mult sau mai
puțin cunoscuți. Primul dintre ei este canonicul
Al. Grama de la Blaj, poate cel mai înverșunat și mai
pătimaș defăimător din câți a avut Eminescu. Ștefan
Munteanu, cu o logică de fier, demontează viclenia
acestuia, care a extras din studiul lui Maiorescu despre
direcția nouă din 1872 – când Eminescu nu era cunoscut decât prin trei poezii – sintagma blazat în cuget, iar
din studiul publicat de critic imediat după moartea poetului aprecierea geniu cuprins de lumea ideală, le
rostogolește belaliu și pidosnic printr-o retorică astringentă și haiducească și ajunge la concluzia că Eminescu este un emisar al haremului și că poeziile lui sunt
un adevărat lupanar literar. Bineînțeles că Ștefan Munteanu nu pierde ocazia de a oferi cititorului toate
informațiile despre autor, despre carte și despre edițiile
în care s-a tras de-a lungul timpului.
Un alt eminescian, mai puțin cunoscut, comentat de
Șt. Munteanu este Nicolae Zaharia (1868-1924) – autorul unei importante lucrări despre pesimismul lui Eminescu, apărută în 1912 la o tipografie obscură din
PRO

Cu seriozitatea-i deja cunoscută și probată în atâtea
lucrări îndrăznețe, Ștefan Munteanu revine în vitrina
noutăților literare cu un nou volum* consacrat opiniilor
privind filosofia lui Eminescu. După câte știu, întregul
proiect va număra în total patru volume, ceea ce înseamnă că eminescologia românească va avea, în
sfârșit, o imagine cuprinzătoare, la zi, despre izvoarele
gândirii eminesciene și despre aptitudinea poetului de
a-și infuza opera poetică și publicistică cu diezi metafizici la cheie. Este, desigur, un mare efort din partea exegetului, comparabil cu cel arătat de Perpessicius în
redactarea primelor volume din opera eminesciană.
Doar că Perpessicius împlinea un contract cu statul
român (prin instituțiile abilitate), în timp ce cercetătorul
nemțean o face dintr-o pasiune debordantă, fără vreo
obligație contractuală cu vreo instituție de stat. De asta
zic: această carte trebuie să se bucure de o binemeritată recunoaștere, fie din partea Uniunii Scriitorilor, fie
din partea Academiei Române. Știu că gesturi de genul
acesta, la noi, la români, nu se prea practică, dar dacă
și această lucrare rămâne neprețuită, atunci chiar că ar
fi descurajant și dezolant pentru toți cei care mai lucrează cu pixul.
Al doilea volum din cele patru cât va conține întregul
proiect cuprinde, cu precădere, exegezele eminescologilor care s-au interesat de izvoare hinduse ale gândirii
poetului, de prezența filosofiei de pe Gange în creația
eminesciană. Și, măcar succint și în fugă, mai notăm
că Ştefan Munteanu a mai abordat această problemă,
a izvoarelor hinduse în creația eminesciană, ceea ce înseamnă că este deja bine familiarizat cu prezența acestui pilon în formarea viziunii filosofice a poetului. Căci
dincolo de fondul poeziilor sale, dincolo de ideile diseminate prin publicistica sa, Eminescu a fost un vizionar
și chiar se gândea la o filosofie românească, pe care
n-a elaborat-o, dar pentru care identificase ideile și conceptele operaționale fundamentale – naționalitatea și
religia. Și mai precizăm că toți gânditorii români, care
s-au încercat ulterior într-o filosofie românească, au luat
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București. Ea va fi reeditată în 2007 la Editura Saeculum I.O. din București, deși G. Călinescu fusese (chiar
prea) tranşant numindu-l pe autor „un biet om incult şi
maniac”. Din comentariul lui Nicolae Zaharia reținem
atitudinea lui conciliantă între ideea unui pesimism
simțit și altul logic, rațional, considerând că pesimismul
eminescian este deopotrivă simțit și gândit.
O imagine mai documentată despre Eminescu, mai
exact despre izvoarele creației sale ne oferă Ciprian
Doicescu, care disociază între izvoarele de inspirație și
izvoarele de cultură și face precizarea că printre acestea din urmă trebuie menționată și filosofia indiană, ca
factor constitutiv al personalității sale. Toată cosmogonia din Scrisoarea I, mai precizează Ciprian Doicescu,
pe urmele lui Cezar Papacostea, ca și dorul nemărginit
eminescian sugerează similitudini cu Rig Veda, cu filosofia și religia indiană. Subliniind elementele care îl
apropie pe poet de Schopenhauer, Ciprian Doicescu nu
trece cu vederea ceea ce îl diferențiază de gânditorul
german, ceea ce îi conferă o anumită identitate în ansamblul izvoarelor de cultură în anii de formare intelectuală.
O analiză mai desfășurată consacră Ștefan Munteanu eminescologului Demetrio Marin, alias Dumitru
Marin, stabilit în Italia, la Universitatea din Bari, unde a
predat cursuri de sanscrită, latină și română. Prezența
sa în acest volum se justifică prin lucrarea sa Eminescu
și cultura indiană – o analiză pertinentă și punctuală a
prezenței filonului cultural indian printre izvoarele
creației eminesciene. Studiul lui Demetrio Marin, este
de părere Ștefan Munteanu, continuă cu aprecieri asupra poziției lui Mihai Eminescu, văzut ca un discipol fidel
al lui Schopenhauer. Cât privește pesimismul eminescian, acesta este privit în paralel cu optimismul robust
al poporului român și-i văzut ca o pată neagră pe orizontul solar. Interesant este și felul personal cum este
interpretat poemul Luceafărul de Demetrio Marin. Criticul româno-italian este de părere că decodarea lui trebuie plasată la intersecția a două culturi – cea creștină
și cea budistă – cea din urmă fiind mediată de Schopenhauer, întrucât conține și o doză de misoginism preluată, cel mai probabil, de la gânditorul german.
Un spațiu mai generos este acordat cunoscutei scriitoare italiene Rosa del Conte, al cărei volum Eminescu
sau despre absolut a apărut și în limba română în 1990,
cu o elogioasă prefață semnată de Zoe Dumitrescu
Bușulenga. Cu această nouă abordare a creației eminesciene s-a intrat într-o nouă etapă, etapa
existențialistă de hermeneutizare a operei lui Eminescu.
Nici vorbă c-a existat o influență a gândirii indiene în
opera eminesciană, de vreme ce primele versuri din Rugăciunea unui dac sunt preluate direct din Rig Veda.
Ștefan Munteanu nu este doar un comentator disciplinat al opiniilor exprimate de Rosa del Conte, ci ia atitudine și nu ezită să se manifeste potrivnic, atunci când
nu-i împărtășește punctul de vedere. Bunăoară, nu
crede că în setea sa de absolut poetul alunecă spre un
creator religios, ceea ce ar face din Eminescu un geniu
religios. Știu că au existat chiar demersuri pentru a fi
canonizat, or, Absolutul lui Eminescu nu este o divinitate
determinată responsabilă pentru o dogmă sau alta, ci
este idealul imaginației sale, este Principiul care
ispitește lumea, situat dincolo de orice doctrină reliSAECULUM 1-2/2021
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gioasă determinată (p. 77).
Diferită este și raportarea celor doi la ideea de timp;
în timp ce Rosa del Conte distinge un timp cosmic,
simbol al eternității și veșniciei, la care poetul se raportează melancolic, și un timp istoric, simbol al vremelniciei, zădărniciei și deșertăciunii, Șt. Munteanu crede
că între iluzia veșniciei și deșertăciunea morții se consumă geniul, care nu urmărea doar să supraviețuiască
cerșind mila unei forțe din afara lumii lui, ci voia să devină nemuritor prin prezența sa în această lume
(pp. 83-84).
Mai aplicat și mai la obiect privind interferența lui
Eminescu cu gândirea hindusă s-a pronunțat Sergiu
Al. George – unul dintre cei mai rafinați indianiști români,care considera, la fel ca mulți eminescologi, că
Eminescu a ajuns la înțelepciunea hindusă prin mijlocirea lui Schopenhauer. Dar, în timp ce gândirea indiană
preluată de Schopenhauer era de domeniul
discursivității metafizice, Eminescu, deși receptase
acest aspect discursiv al gândirii indiene, prin structura
sa coincide cu gândirea prediscursivă, cea a reprezentărilor simbolice din care s-a născut, în fapt, discursul
filosofic indian. Este o idee care trebuie reținută de toți
cei interesați de legăturile poetului cu cultura indiană.
Trecem peste comentariile consacrate lui Marin Tarangul, Octavian Vuia, Al. Boboc, Tudor Cătineanu, Vasile Muscă și Elena Sorohan și ne oprim la comentariile
generate de exegezele lui Constantin Amăriuței – un
nume care m-a intrigat totdeauna și pe care încă nu pot
spune că l-am înțeles pe deplin, deși am discutat mult
cu el (telefonic) și mi-a acordat un cuprinzător interviu
publicat în „Jurnalul literar”.
Rămas în Franța după 1947, schimbându-și numele
din Amăriuței în Amariu, s-a ocupat mult de problema
identității românești, înscriindu-se în linia lui Blaga, Mircea Vulcănescu și Noica. Cum identitatea românească
este dispusă în trei stări – starea pe loc, starea de dor
și starea de urât –, opera lui Eminescu este decodificată
și ea din această perspectivă hermeneutică.
Un concept cu un bogat potențial metafizic folosit de
Constantin Amariu este ursita, care înseamnă predestinare, dar și ceva în plus. Privit din această perspectivă,
Hiperion are o natură duală – de om ursit, de om trăitor
în concordanță deplină cu firea –, dar și de om-neursit,
așa cum sunt stelele, copacii și melcii. Omul ursit este
destinat să bătătorească cercul strâmt, iar ca om neursit
are posibilitatea să nesocotească hotarul ce delimitează
lumile între ele.
Despre C. Amariu se știe că l-a vizitat pe Heidegger
și-a avut cu el lungi și fructuoase discuții filosofice, ceea
ce se observă ușor în felul cum abordează problemele
identității românești. Oricum, construcția sa metafizică,
dincolo de unele echivocuri purtând marca filosofului
alemanic, rămâne o încercare insolită de implicare în
stufoasa idee a românismului și de aflare a pilonilor de
susținere.
Aștept următoarele volume de comentarii la exegezele ce privesc filosofia lui Eminescu și-s convins că societatea, prin instituțiile abilitate, va ști să recunoască
cum se cuvine efortul depus de neobositul Ștefan Munteanu în acest demers care înseamnă, de fapt, una dintre secvențele cele mai importante din istoria filosofiei
românești.
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GENERALUL ȘI PREȘEDINTELE
CHARLES DE GAULLE
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Informațiile și interpretările sunt tratate cronologic
înfățișându-ni-l pe Charles de Gaulle copil, „descendent
al unei familii de intelectuali catolici” din Nordul Franței
proveniți din familii non-franceze stabilite în Franța,
crescut într-o familie „intelectuală și religioasă”,
școlarizat în același spirit. Adolescentul s-a, ori a fost,
orientat către cariera militară studiind la Saint Cyr și devenind ofițer de cavalerie, participând la Primul Război
Mondial și avansând pe scară ierarhică până la gradul
de colonel la începutul celui de al Doilea Război Mondial.
Educat în spiritul disciplinei rigide al familiei și al armatei dovedește treptat că este animat de o spiritualitate dinamică. Are opțiuni republicane, iar cavaleria,
arma care jucase un rol important în timpul Primului
Război Mondial i se pare insuficient de mobilă și dotată
cu putere de foc și pledează pentru înlocuirea ei cu
trupe mecanizate. „Politica îl atrage din tinerețe și se va
dovedi mai potrivită ambițiilor sale”, subliniază autorul.
(p. 14) Se implică în viața politică, inițial în domeniul teoretic publicând lucrări de strategie militară și înaintând
un memorandum autorităților. „Inteligența și ambițiile lui
de Gaulle nu puteau fi satisfăcute de statutul de ofițer”,
reiterează mai apăsat autorul. (p.15) Pășește astfel pe
prima treaptă a carierei sale politice fiind numit subsecretar de stat la Ministerul de Război în martie 1940.
Fire nonconformistă se dovedește nepotrivit pentru a
urma răbdător cursus honorum. Intră în conflict cu sistemul și este înlăturat din funcție. Nu se va simți în largul său decât creându-și propriul sistem. Saltul se
produce în iunie 1940 când, la ocuparea de către germani a nordului Franței, se refugiază în Anglia și, de la
BBC, lansează Apelul prin care își asumă conducerea
rezistenței armate împotriva ocupantului. Este momentul în care convingerea sa intimă că interesele și sentimentele sale personale se identifică intereselor și
sentimentelor naționale, că individualitatea sa reprezintă statul și națiunea, devine publică, este adusă la
cunoștința publicului: „Eu sunt Franța”! La început în
PRO

Diplomat și publicist reputat și experimentat, George
Apostoiu își face propriile reguli în scrierea volumului
Charles de Gaulle. Monarhul celei de a V-a Republici,
Editura Ideea Europeană, București, 2020. Structurat și
redactat în concepție proprie, regulile generale procustiene ale editării fiind aplicate conform voinței libere a
unui profesionist și nu a voinței înlănțuite a unui începător, înrobit modelelor.
Nota biobibliografică inițială e mai puțin biografică,
spre insatisfacția cititorului curios și mai mult bibliografică, spre mulțumirea autorului.
Tradiționala Prefață, Precuvântare, Cuvânt înainte,
Argument, Avertisment etc., este pur și simplu absorbită
în text, semn că autorul este mai puțin dispus să-și
laude marfa, cât să și-o prezinte, fiind sigur că se va impune prin calitate, nu prin publicitate.
Conținutul cărții este structurat în trei nuclee privind
viața și activitatea generalului Charles de Gaulle: lider
al Rezistenței (iunie 1940-august 1944); președinte al
Guvernului Provizoriu (august 1944-octombrie 1946);
președinte al Republicii (mai 1958-aprilie 1969). Fiecare
dintre nuclee începe cu o expunere sintetică a faptelor
și evenimentelor urmată de examinarea detaliată a
celor mai importante aspecte ale istoriei nucleului.
Prima filă a cărții concretizează cu maximă claritate
maniera de lucru a autorului, atitudinea lui față de subiectul ales, faptul că: 1) va acorda atenție detaliilor și
interpretării lor; 2) vizează relația dintre informații aparent disparate, ceea ce va pune în valoare viziunea de
ansamblu asupra temei abordate dându-i un contur inedit și un conținut mai variat; 3)se conduce după
concepția conform căreia faptul particular, individualul
este o confirmare a generalului, a unei legități generale.
Într-adevăr, axa principală a lucrării este aceea că
viața și acțiunile generalului de Gaulle fac parte și continuă istoria Franței „în jurul ideilor de stat, putere, unitate, patrie, națiune, identitate” și materializează
principiile în care a fost educat de mama sa venerația
pentru Dumnezeu și destinul monarhic al Franței. (p. 6)
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cercurile intime, apropiate, apoi la nivel național și
internațional. Nu era prima dată în istorie, când un individ se identifica statului. Ludovic al XIV-lea spusese:
„Statul sunt eu”! Dar sensul se schimbase. Atunci statul
era pus în slujba individului, a regelui. Acum individul,
generalul își punea persoana/personalitatea în serviciul
statului, a comunității naționale. Mentalitatea modernă
înlocuise mentalitatea absolutistă.
De Gaulle o
mărturisește în memoriile sale: „...Nu mă îndoiam că
Franța va trebui să traverseze momente cruciale, că
viața îmi va cere, într-o zi, când se va ivi ocazia, să-i
aduc servicii”. (p. 7)
Acesta a fost cursul pe care s-a situat și s-a manifestat personalitatea generalului Charles de Gaulle
până la moarte. Iar autorul îl detaliază în variatele sale
aspecte.
Inițial pe obiectivul refacerii unității și suveranității
Franței. Evenimentele din 1940 au afectat puternic unitatea și suveranitatea Franței. La 14 iunie 1940 trupele
germane au intrat în Paris. Peste două zile, guvernul
Reynaud a căzut. Noul guvern condus de mareșalul Pétain a semnat, la 22 iunie 1940, armistițiul cu Germania.
Deciziile armistițiului au scindat, teritorial și moral-politic,
Franța. Partea nordică a teritoriului a intrat sub
ocupație/administrație germană. Partea sudică, Franța
liberă, a rămas sub autoritatea guvernului Pétain împreună cu imperiul colonial. Ruptura teritorială a fost
însoțită de o ruptură moral-politică. O parte a francezilor a urmat atitudinea guvernului Pétain, care a evoluat
de la pacifism la colaboraționism cu ocupanții/inamicul.
O altă parte a francezilor, aflați în zona liberă, în zona
ocupată sau erau refugiați în străinătate/Anglia au continuat lupta/rezistența.
În afara apelurilor, mesajelor de unitate transmise la
BBC îndemnând pe francezi să continue lupta împotriva
Germaniei și Italiei pentru apărarea suveranității statului
francez, generalul de Gaulle a întreprins și alte acțiuni
având aceleași obiective.
La puțin timp după lansarea Apelului din 18 iunie,
generalul de Gaulle a trimis un memorandum guvernului englez în care îl informa asupra modului în care
intenționa să organizeze continuarea luptei de
rezistență. A constituit un Comitet francez de coordonare a rezistenței, care să reunească pe teritoriul britanic toate elementele franceze de rezistență, să
stabilească legătura între toate mișcările de rezistență
franceze, să organizeze o forță militară franceză din voluntari, care să lupte alături de britanici.
Comitetul francez de coordonare contesta dreptul
oficialităților statului francez de a reprezenta pe acei
cetățeni, ce voiau să continue lupta contra Germaniei,
care nu au recunoscut armistițiul încheiat de guvernul
de la Vichy și ocuparea nordului Franței. De aceea, Comitetul de coordonare se va numi Franța liberă, iar de
la 14 iulie 1940 Franța combatantă, pentru că și-a fixat
obiectivul de a lupta pentru eliberarea teritoriului ocupat
de germani și restabilirea suveranității.
Cele două structuri, a statului francez oficial-guverSAECULUM 1-2/2021

memoria istoriei

nul de la Vichy și a statului francez paralel – Franța liberă, apoi Franța combatantă nu s-au recunoscut una
pe alta, și-au contestat reciproc legalitatea și s-au aflat
în conflict. (În context, e bine să precizăm că termenul
stat paralel a fost folosit, la noi, încă din deceniul al patrulea al secolului al XX-lea de către Virgil Madgearu în
sens politic și economic.)
După Apelul din 18 iunie 1940, generalul Weygand,
șeful Statului Major al armatei franceze, i-a cerut generalului Ch. de Gaulle să revină în țară. De Gaulle a promis că va reveni, dacă nu se semnează armistițiul, în
caz contrar va rămâne în Anglia pentru a continua
rezistența. Armistițiul s-a semnat, iar de Gaulle a rămas
în Anglia, motiv pentru a fi chemat în fața Tribunalului
militar. Reprezentantul guvernului Pétain la Londra i-a
cerut să se predea ca prizonier garnizoanei din Toulouse, ceea ce acesta a refuzat. Consiliul de Război al
Regiunii a 18-a l-a condamnat la 4 ani de închisoare.
La cererea adversarilor politici, Tribunalul din ClermontFerrand îl condamnă la moarte. Șeful guvernului, generalul Pétain intervine și decide: „Aceasta este o sentință
de principiu. Nu va fi executată”. (p. 15)
„Guvernul de la Vichy, colaborator al autorităților germane recurge la măsuri de pedepsire a propriilor
cetățeni înrolați în Rezistență, acceptă regimul de prigoană și restricțiile înjositoare”. (p. 35) „De Gaulle
câștigă în autoritate în special după 1942. ...Nu mult a
lipsit ca Franța să trăiască și drama unui război civil”,
(p. 49) sintetizează autorul confruntarea dintre cele
două structuri politice.
Treptat, teritoriul statului francez iese de sub autoritatea guvernului de la Vichy și intră sub autoritatea
Franței combatante. La început în imperiul colonial. Încercarea lui de Gaulle de a lua sub control Senegalul a
eșuat (septembrie 1940), dar a reușit în Siria, Camerun,
Ciad, Congo. Generalul a făcut un turneu în Siria, Liban,
Egipt și în Africa subsahariană. (p. 31) Prin operațiunea
Torţa – noiembrie 1942 întreaga Africă de Nord franceză a ajuns sub influența Franței combatante. Înaintea
debarcării anglo-americane în Normandia (6 iunie
1944), Franța combatantă se transformă în Comitetul
Național Francez de Eliberare Națională asumându-și
rolul de a lua sub control și teritoriul metropolei. Acest
fapt a înlăturat planurile americane de a-și impune
administrația în Franța eliberată. La 26 august 1944, de
Gaulle și-a schimbat reședința de la Alger la Paris, afirmându-și calitatea de prim ministru, funcție pe care o
va exercita până în octombrie 1946.
Generalul de Gaulle a evidențiat continuitatea statului francez: „Republica (a IV-a) nu a încetat niciodată
să existe, Franța liberă, Franța combatantă, Comitetul
Francez de Eliberare Națională au reprezentat-o pe
rând. Vichy a fost întotdeauna și va rămâne nul și neavenit. Eu sunt președintele Guvernului Republicii”.
(pp. 61-62) Statul paralel prelua statul oficial reprezentat
încă de guvernul Laval, care și-a continuat existența
până în septembrie 1944, când guvernul de Gaulle e
recunoscut de Aliați și întreg teritoriul eliberat al metro15

polei și imperiul colonial se află sub autoritatea sa.
Concomitent cu acțiunile de înfăptuire a unității francezilor și apărare a suveranității Franței, structurile politice conduse de generalul de Gaulle au avut și
obiectivul de restabilire a locului Franței în rândul
Aliaților și în lume. Franța oficială (guvernul de la Vichy)
a încheiat armistițiul cu Germania, dar Franța liberă,
continua lupta.
Marea Britanie avea interesul de a împiedica guvernul de la Vichy să se alăture Germaniei, dar avea nevoie și de contribuția Rezistenței franceze la
continuarea luptei contra Germaniei și la susținerea
efortului economic de război. În acest scop a menținut
un timp relațiile cu Vichy-ul, dar a recunoscut și organismele Rezistenței acordând asistență militară generalului de Gaulle. A fost o colaborare dificilă, căci nu i-a
acordat sprijin în toate proiectele, de exemplu nu i-a
aprobat proiectele de extindere a operațiunilor militare
contra Germaniei în colonii și în constituirea mai rapidă
a unui guvern în exil. Dar l-a informat asupra atitudinii
SUA față de Rezistența franceză.
Președintele SUA, F.D. Roosevelt, considera că prin
capitularea rapidă în fața Germaniei, Franța a ieșit din
rândul marilor puteri devenind o putere de mâna a
doua. Ca urmare SUA au menținut legăturile cu guvernul de la Vichy și ignorau rolul mișcării de Rezistență
conduse de generalul de Gaulle, socotit indezirabil pentru că manifesta tendințe dictatoriale. În consecință,
SUA nu l-au informat pe de Gaulle asupra debarcării în
Africa de Nord franceză și a colaborat cu rivalii acestuia,
amiralul Darlan și generalul Giraud. Faptul că URSS
(Stalin) a recunoscut organizația condusă de Ch. de
Gaulle a determinat SUA să accepte legături mai
strânse cu acesta și să-l invite la întâlnirea Churchill –
Roosevelt de la Casablanca – ianuarie 1943. Totuși nu
l-au informat asupra pregătirii debarcării în Normandia
și a intenției de a introduce administrația americană în
Franța eliberată. Abia după debarcare și în urma unei
vizite a generalului de Gaulle la Washington –iulie 1944,
americanii recunosc „calificarea Comitetului francez
pentru Eliberare Națională de a administra Franța”.
(p. 74) SUA au recunoscut contribuția și efortul de război al Franței și au acceptat participarea ei la deciderea
soartei/viitorului Germaniei înfrânte. Franța a fost reprezentată la manifestările ocazionate de înfrângerea Germaniei din 7, 8 mai 1945 (Reims) și 9 mai 1945 (Berlin),
la semnarea Declarației din 5 iunie 1945, prin care
Marea Britanie, URSS, SUA și Franța preluau puterea
supremă în Germania, revenită la frontierele dinainte
de decembrie 1937 și împărțită în patru zone de
ocupație, dintre care una era franceză.
Dar SUA nu au fost de acord ca Franța să participe
la conferințele de la Ialta și Potsdam. „Socotind că
Franța nu mai este ceea ce a fost, noi nu putem să
avem încredere că ea ar putea avea un rol important”
(p. 76), aprecia H. Hopkins în ianuarie 1945 la convorbirile cu de Gaulle. Nemulțumit, generalul își va construi
pe această teză „polemica împotriva aliaților și politica
16

externă a celei de a V-a Republici” (p. 82), în cele două
mandate prezidențiale.
Dintre faptele primului mandat prezidențial, se bucură de privilegiul de a fi analizată adoptarea și aplicarea constituției din 1958.
Autorul arată, determinând și pe cititor să înțeleagă,
importanța pe care o are, nu doar conținutul, prevederile
Constituției din 1958, ci și corespondența care trebuie
să existe între caracteristicile personalității celor ce o
vor aplica și interesele naționale, precum și cele ale
populației căreia se aplică.
Proiectul Constituției din 1958 a fost alcătuit de către
generalul de Gaulle, iar acesta l-a croit pe măsura lui.
Tradiția monarhică a familiei și cariera militară au imprimat personalității generalului de Gaulle o notă autoritară. „Inflexibil, nu accepta să-i fie puse la îndoială,
contestate nici atât, soluțiile sale pe care avea grijă să
le gândească, să le verifice și apoi să le emită...”.
(p. 104) În consecință, generalul a înscris în Constituție
prevederi care să îngrădească hazardul jocurilor politice
paralizante ale partidelor, care își arătaseră efectele negative în existența celei de a IV-a Republici, care să limiteze rolul parlamentului și să sporească puterea
executivului. Acestea i-au permis să guverneze ca un
adevărat monarh al celei de a V-a Republici.
Autorul aduce noi informații pentru a demonstra teza
identității dintre caracteristicile personalității generalului
de Gaulle și cele ale națiunii franceze. Și citează, în
acest scop, chiar cuvintele generalului, rostite ori scrise
în împrejurări diferite: „În ce mă privește, eu resimt ca
inerente propriei mele existențe dreptul și datoria de
a-mi asuma interesul național”; „Eu sunt un om care nu
aparțin nimănui, aparțin tuturor”; „Mie îmi revine să am
grijă de Franța”. (p. 103, 104, 175)
Sunt locurile și situațiile în care cititorul poate medita
asupra relației/corespondenței dintre trăsăturile caracteristice ale conducătorilor statului român și cele ale
națiunii române, constatând existența ei în cazul Brătianu, Antonescu, Ceaușescu în cursul secolului al
XX-lea. Clarificându-și totodată motivele dezacordului
popular, manifestat sub diverse forme, în anumite momente față de conducătorii citați, ori în totalitate față de
alții. Inclusiv recenți!
Identitatea dintre ideile, interesele, acțiunile generalului de Gaulle și cele ale națiunii franceze a existat și a
fost concretizată în majoritatea actelor de guvernare din
cele două mandate prezidențiale. Desigur nu sub formă
absolută, căci, după cum scrie autorul „democrația ca
formă de guvernare, nu a mulțumit pe toată lumea”.
Este confirmat de însuși Winston Churchill, care spunea: „Democrația este cel mai prost dintre sisteme, cu
excepția tuturor celorlalte”. (p. 112, 113)
În primul mandat prezidențial „politica internă este
concentrată pe consolidarea independenței și puterii
(instituției n.n.) suverane, schimbarea constituției, reformarea instituțiilor statului, dezvoltarea economiei și asanarea financiară”. „Pe plan militar, administrația
condusă de general a urmărit independența printr-o dePRO
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zangajare progresivă față de NATO, crearea forței proprii de descurajare, inclusiv atomică”. (p. 108)
În această perioadă „este încheiat războiul din Algeria, iar Franța își recapătă locul în rândul puterilor europene. Deși nu fusese invitată la conferințele decisive
pentru pacea și ordinea europeană de la Ialta (februarie) și Potsdam (iulie-august) din 1945, Franța are
satisfacțiile ei: devine membru fondator al NATO și, din
1960, membru al clubului puterilor nucleare, alături de
Statele Unite, Uniunea Sovietică și Marea Britanie”.
(p. 107)
În al doilea mandat, de Gaulle se află într-o situație
incomodă pe plan intern din cauza atacurilor opoziției
pe fundalul declanșării unei crize financiare. Se cerea
devalorizarea francului, dar colaboratorii îl îndeamnă să
reziste. Izbucnesc și se intensifică mișcările studențești
din 1968. Generalul se afla în vizită oficială în România,
prilej pentru autor de a trata extensiv relațiile dintre România și Franța. Revenit în Franța, președintele dizolvă
Adunarea Națională, iar alegerile sunt câștigate de
gaulliști, sprijiniți de populația dornică de stabilitate.
Specializarea în diplomație a autorului își pune amprenta asupra paginilor dedicate prezentării concepției
și acțiunilor de politică externă ale generalului de
Gaulle, mai ales în realizarea reconcilierii franco-germane și în problema unității europene. „El a militat încă
din primul mandat pentru o Europă unită de la Atlantic
la Urali. Este unul din artizanii reconcilierii franco-germane”, scrie autorul. (p. 111) „Strategia generalului urmărea să fie asigurată funcționarea mecanismelor
convenite pentru pacificarea vecinului: el trebuia împiedicat să-și refacă puterea militară și să nu aibă niciodată
acces la arma nucleară. În paralel Germania trebuia antrenată în procesul de construcție a Europei postbelice,
o primă etapă a acesteia fiind reconcilierea franco-germană”. (pp. 151-152) La 22 ianuarie 1963, de Gaulle și
Adenauer semnau tratatul de la Reims.
Autorul prezintă cu claritate concepția președintelui
de Gaulle asupra unității europene. „În viziunea lui de
Gaulle, idealul unității Europei l-ar asigura constituirea
unei comunități a statelor independente, înțelese ca patrii ale națiunilor, aflate între Atlantic și Urali”. (...) „O Europă a patriilor, niciodată una în care este diluată
identitatea acestora. Principiul suveranității așezat la temelia statului independent este considerat de general
o condiție a Europei unite”, precizează autorul. (p. 176,
177) Dar formația sa de diplomat îl împiedică să spună
apăsat că acest principiu nu este respectat în
construcția europeană actuală. O spune într-o formulare voalată, că unitatea europeană nu a făcut suficiente
progrese în această direcție. Autorul înfățișează alternativa: o Europă federală, „un fel de «o singură țară»,
așa cum doresc germanii”. (p. 185)
Expunerea concepțiilor și acțiunilor de politică externă ale președintelui unei mari puteri nu putea fi completă fără prezentarea raporturilor cu alte mari puteri.
Volumul cuprinde referiri bine documentate privind „rezervele sale față de implicarea Marii Britanii în politica
SAECULUM 1-2/2021

memoria istoriei

europeană”. (p. 160) De asemenea, ne dezvăluie
semnificația concepției și atitudinilor președintelui de
Gaulle față de SUA și URSS. De Gaulle este „în primul
rând anticomunist și abia apoi – și nu întotdeauna – antiamerican”. (p. 166)
Pe alt plan, autorul argumentează că președintele
Charles de Gaulle era conștient că identitatea de personalitate trebuie să existe între națiune și cei ce guvernează, între guvernanți și guvernați. Invocă, pentru
a ne convinge, înțelepciunea anticilor. „Odinioară, grecii
l-au întrebat pe înțeleptul Solon: «Care este cea mai
bună constituție?» El a răspuns: «Spuneți-mi, mai întâi,
pentru ce popor și în ce epocă?» (...) Astăzi, continuă
de Gaulle, este vorba de poporul francez și de popoarele Uniunii franceze”. (p. 109)
Adversitatea ideologică a făcut ca, în timpul celor
două mandate ale președintelui de Gaulle, în unele momente și pe unele probleme, să nu existe identitate între
actele de guvernare și o parte a națiunii franceze. În
condițiile în care, președintele nu mai putea fi depus de
Adunarea Națională, conflictul nu putea fi soluționat
decât, ori prin eșafod ca la 1789, ori prin demisie.
Ruptura de identitate dintre președinte și opoziție s-a
produs în 1969 când, după calmarea mișcărilor
studențești, Ch. de Gaulle a decis, pentru a-și consolida
puterea, organizarea unui referendum pentru reforma
regională și a Senatului. Electoratul a respins temele
propuse. La 28 aprilie 1969, de Gaulle a anunțat că
„renunță la funcția de președinte. Acordul lui cu Republica înceta, ca și contractul cu poporul, care îi dăduseră, așa cum îi plăcea să spună, legitimitate puterii”.
(p. 121)
Finalul volumului cuprinde câteva eseuri de sinteză
pe teme precum: „Ce ne mai spune astăzi gaullismul?”,
„Republica la francezi”, „Omul care a locuit în propria
statuie” etc.
Cititorii vor reține desigur unele dintre aforismele sau
vorbele de spirit ale generalului și președintelui Charles
de Gaulle, care îi ilustrează concepțiile și acțiunile, pigmentează lectura și o fac memorabilă. Ne referim aleatoriu la formulări de genul: „Franța este lumina lumii”;
„Supra-naționalitatea este absurdă”; „Am ales calea cea
mai drastică, cea care să permită ieșirea din încurcături,
calea dreaptă”; „Capitalismul nu este acceptabil, dar nici
colectivismul” etc.
Vor reține, de asemenea, formulările auctoriale de
filozofie a istoriei, precum: „În cursul istoriei, prea multă
iubire între statele vecine și puternice nu prea s-a
văzut”; „Istoria nu se face cu suspiciuni, timpul pune ordine în evaluări pentru o apropiere de adevăr”; „Colonialismul nu a dispărut acompaniat de muzica îngerilor,
ci de rafalele mitralierelor” etc.
Bogată în material documentar, redactată cu talent,
lucrarea și-a atins obiectivul înscris pe coperta a patra,
de a marca momentul comemorativ: „130 de ani de la
nașterea și 50 de ani de la moartea marelui om politic
francez”.
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Ionel Boamfă

VECHIMEA ȘI RĂSPÂNDIREA
NUMELOR CREȘTINE VECHI
ROMÂNEȘTI CA PROBĂ
A (STRĂ)VECHIMII CREȘTINISMULUI
ÎN SPAŢIUL CENTRAL ȘI SUD-EST
EUROPEAN
(I)

Cu ani în urmă – să tot fie (aproape) două decenii –
eram la o mănăstire din Apuseni. Aveam la mine o cărticică de rugăciuni și, într-o seară, după slujba de la biserica mănăstirii, în cămăruța unde ședeam, am
deschis cărticica. La Tatăl Nostru... Lucram, deja, de
ceva timp, la teza de doctorat, care presupunea, între
altele, și „inventarierea”, din diferite surse documentare,
(și) a unor argumente onomastice, lingvistice, în sprijinul ideilor susținute în lucrare. Așa că – „deformație profesională” ar zice unii – m-am apucat de numărat
cuvintele din Tatăl Nostru. Le-am luat în calcul o singură
dată, inclusiv (mai ales), pe cele ce se repetau. Din(tre)
ele, am dat deoparte ceea ce era moștenire
strămoșească, traco-daco-romană, preponderent latină.
Am rămas surprins (plăcut) de „filonul” latinesc al acestei rugăciuni creștine străvechi: peste 80%! La un popor
majoritar ortodox, cum, în acest colț al Europei, mai
sunt doar grecii și o parte dintre neamurile slave... Am
repetat „isprava” și cu Crezul: iarăși, peste patru cincimi
din cuvintele acestuia sunt de origine autohtonă – tracodaco-romană, din nou cu o majoritate precumpănitoare,
de origine latină... M-am gândit: Înseamnă că acest
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popor, rezultat din romanizarea traco-dacilor, s-a „născut” creștin... De fapt, e greu să spui care proces e primul: romanizarea sau creștinarea. Acest neam s-a
romanizat creștinându-se sau s-a creștinat romanizându-se!...
Da, vor spune contestatarii – și nu-s deloc puțini! –
dar... cum a fost posibil ca, în această margine de Imperiu, la nord de anticul Donaris/Danubius, unde armata
și administrația romană au rezistat cel mai puțin – preț
de doar 165-170 de ani! – să se fi înfiripat un neam
care, pe lângă rădăcinile sale (neo)romanice a preluat
și numele Romei, al romanilor, numindu-se, pe sine,
român, și, mai cu seamă, păstrând, cu sfințenie, aceste
elemente, vreme de un mileniu de migrații și, stând,
apoi, alte secole, în calea tuturor răutăților, cum zis-a
un cronicar moldav? Ce îi va fi determinat pe traco-dacii
urmași ai lui Rholes, Rubobostes, Dromichaites, Seuthes, Bythus, Daizo, Ditucentus, Deceneus... să-și
abandoneze (până aproape de... uitare!) atât propria
limbă, cât și propriile tradiții popular-religioase, spre a
rosti, continuu, cu evlavie, vreme de (aproape) două milenii, din generație în generație, aproape neschimbate,
vorbele Pater noster qui es in coelis...?
Răspunsul a venit, după o veche vorbă românească
– unde dai, și unde crapă! – în urma unei conferințe,
desfășurate la început de vară, în 2015, la Craiova...
Manifestarea științifică anuală a geografilor nu putea să
se încheie fără o aplicație de teren și organizatorii programaseră această aplicație în Timoc. La Vidin, românul Filip, localnic, ne-a mustrat – pe bună dreptate! – că
în cărțile noastre, din România, nu scrie (mai) nimic
despre românii din dreapta Dunării... Așa că, revenit
acasă, m-am decis să-i demonstrez că nu era chiar așa,
PRO
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publicând, cât de repede era posibil, dar scriind și bine,
cu responsabilitate și onestitate, cursul de Geografie istorică, la care lucram deja, atunci, de peste un deceniu
și jumătate... Cum avusesem și o măruntă controversă... numerică, tot cu domnul Filip – eu știam, atunci,
de doi împărați romani de origine traco-dacă (Constantin cel Mare și Justinian), iar el l-a adăugat și pe Galerius, născut chiar în apropiere de anticul Timacus –
mi-am zis că, între altele, e nimerită o „numărătoare” a
împăraților de această origine: o surpriză uluitoare! Din
anul 235, când a devenit împărat Maximinus Thrax și
până în 580 (la sfârșitul domniei lui Justinus, fiul lui Justinian) au fost 18 împărați de origine traco-daco-romană, unii întemeind adevărate dinastii pe tronul
imperial... Am adăugat și numeroșii recruți în legiunile,
cohortele, alaele armatei romane (mulți dintre ei, ajunși
chiar generali), funcționarii din administrația imperială –
conducători de orașe, guvernatori de provincii, consuli
ai Imperiului și chiar senatori! – și, astfel, imaginea impactului romanizării devenea din ce în ce mai clară. Era
ca și cum aveam de „rezolvat” un puzzle și reușeam,
treptat, să adaug la el noi și noi piese ce devoalau, fie
și incomplet, întregul...
Și totuși... Lipsea, încă, ceva... Bun, romanizarea
masivă s-a făcut prin armată, administrație – în ambele
prezența strămoșilor noștri fiind din belșug atestată epigrafic, documentar –, prin relațiile comerciale stabilite
între numeroasele municipium și colonia dezvoltate, inclusiv în Dacia, adevărate nuclee de romanizare și satele din împrejurimi, rămase traco-dace... Dar, unde e
creștinarea (prin romanizare) aici, mai ales pentru partea de neam traco-roman situată la nord de Dunăre
care a fost parte a Imperiului într-o vreme în care acesta
nu doar că era păgân, dar mai și persecuta micile
comunități de creștini apărute după Înălțarea lui Iisus?
Am revenit, într-un fel, la cei doi împărați de origine
traco-romană despre care știam de multă vreme: Constantin (supranumit cel Mare) și Justinian... Primul, prin
vestitul edict de la Mediolanum, din 313 d.Hr., care oficializa creștinismul ca religie în tot Imperiul, iar al doilea
– pentru că a (re)construit Sfânta Sophia, la Constantinopolis, pe locul vechii Megali Ecclesia, despre care
tradiția afirmă că ar fi fost ridicată chiar de Constantin...
Păi, stai puțin – mi-am zis – Constantin era tracoroman, născut la Naissus, nu departe de zona Timocului de azi, iar mama sa, împărăteasa Elena, care a avut
o puternică înrâurire asupra sa, era traco-frigiană din
Bithynia asiatică... Era posibil ca, prin această
ascendență traco-dacă, să-i fi convins pe ai lui, inclusiv
pe dacii (liberi) de la nord de Dunăre, să treacă la
creștinism învățând limba latină? Poate că da – mi-am
răspuns –, dar cum?...
Un răspuns, indirect, avem din relatările vremii, din
care reiese că, din anul 318 d.Hr., carpii, în special (și
dacii nord-dunăreni, în general), nu mai atacă Imperiul...
Ca și cum ar fi... dispărut de tot! Da, e adevărat, au dispărut, dar nu pentru că ar fi fost decimați de romani –
sau de migratori (cum ar vrea neprietenii românilor) –,
ci pentru că „s-au dat”... romani!...
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Urmează o... poveste, despre care nu există nicio
mărturie documentară, epigrafică sau de altă natură...
Pe undeva, ținând cont chiar de faptul că împăratul
Constantin nu era roman get-beget, ci unul dintre mulții
urmași (măcar în parte) al unor (foști) barbari din Imperiu, deveniți, peste noapte, cetățeni romani, prin edictul
lui Caracalla din 212 d.Hr., era chiar foarte indicat să nu
știe stânga ce face dreapta... Dar, să (ne) urmăm poveastea (cum ar zice românii timoceni, aproape de zona
cărora a venit pe lume traco-romanul Constantinus)...
Într-o zi, mergând prin Palatul Imperial, Constantin
se întâlnește cu marele preot al lui Zamolxe... Sigur trebuie să fi fost unul și la Roma, unde era puzderie de oameni de toate națiile câte găzduia împărăția și chiar de
dincolo de granițele sale... Împăratul îl oprește:
– Părinte, pot să te întreb ceva?
– Da, Luminăția Ta! Orice!...
– N-ai putea să-i aduni pe cât mai mulți dintre preoții
lui Zamolxe, aici, la Roma?
– Ba, cred că pot... Dar, de ce? S-a întâmplat ceva?
– Nu, părinte, vreau să stăm un pic de vorbă, așa,
ca între oameni... Poți să-i anunți și pe cei de la dacii liberi, de dincolo de Dunăre...
– Bine, Măria Ta!...
După o vreme, în care cei chemați au fost anunțați
și au apucat să facă drumul până la Roma, marele preot
îi dă de veste împăratului că au venit mulți dintre cei
anunțați, inclusiv de la nord de Dunăre. Constantin îi comunică să-i adune într-o sală, apoi vine și el acolo și,
după obișnuitele saluturi și schimburi de amabilități, împăratul zice cam așa:
– Cinstiți părinți, după câte știți, din copilărie, sub
oblăduirea mamei mele, împărăteasa Elena, am ținut
rânduielile din moși-strămoși, așa cum se cuvine, după
vechiul obicei, în cinstea marelui nostru Zamolxe... Asta
până când, după cum știți, recent, înaintea unei bătălii
decisive, mi s-a arătat pe cer un semn divin, de la Dumnezeul creștinilor, cu mesajul In hic signo vinces și, de
atunci, am socotit aceasta ca un mesaj... Așa am dat
edictul bine-cunoscut, prin care nu doar că am oprit
persecuțiile contra creștinilor, dar am recunoscut
această religie ca liberă de a fi practicată, pe tot cuprinsul împărăției... Cu părerea mea, de om, nu de împărat,
ca unul care nu poate impune ceva unor oameni
religioși, fiindcă eu nu am această putere, socot că aveți
de ales: fie rămâneți barbari și păgâni, ca migratorii care
vă calcă satele, ogoarele și pășunile, fie deveniți romani
și creștini, învățând rânduielile creștinești în limba latină... Eu vă zic acestea cu vorba bună, luați-o ca un
simplu sfat... N-am cum impune așa ceva, mai ales dacilor de peste Dunăre, care nici măcar nu țin de Imperiu... Viitorul, cred eu, va fi al celor care se vor creștina,
învățând latinește...
Trebuie să fi fost rumoare mare și acolo, în sală, dar,
mai ales afară și, mai cu seamă, după ce a plecat împăratul... Slujitorii lui Zamolxe au dezbătut îndelung –
de multe ori, chiar în contradictoriu – dacă să urmeze
opinia împăratului sau nu... Mulți – destui! – socoteau
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că împăratul a procedat așa din interes, fiind cel mai puternic om în stat și urmărind să-și asigure liniștea în
țară... Cum să lepede ei, așa, dintr-odată, după secole,
învățăturile lui Zamolxe, pe care le păstraseră chiar în
vreme de năvăliri, chiar și sub stăpânire romană? Cum
să renunțe ei la tradiții, la limba traco-dacă și – de ce?
Ca să învețe Tatăl Nostru și alte rugăciuni creștine, în
latină? Nu vor fi fost, poate, și dintre cei care să accepte
de la început vorbele împăratului, dar, după o vreme,
încă de pe drumul de întoarcere sau, după ce vor fi revenit acasă, după o îndelungată chibzuință, i-au adunat
pe oamenii ce-i păstoreau la lăcașurile de cult... Unul
dintre ei, mare preot la Paloda, în centrul Moldovei de
azi, la carpi, le-a zis, atunci, cam așa:
– Oameni buni, cu puțină vreme în urmă, știți că ne-a
chemat împăratul la Roma, la sfat...
După ce le-a relatat, pe scurt, cum a decurs întâlnirea cu Constantin, părintele a adăugat:
– Am decis să trec la religia creștină și vă îndemn
pe toți să faceți așijderea... Am chibzuit îndelung, dacă
să fac acest pas, știu cât de greu e să renunți la obiceiuri, tradiții strămoșești, de sute și mii de ani, dar, așa
cum a zis și Luminăția Sa, împăratul, viitorul va fi al
celor ce se vor creștina în limba latină... Am și luat legătura cu Petrus, un choroepiscop ce umblă și prin
ținuturile noastre, la nord de Donaris și hirotonește
preoți creștini, după o vreme de ucenicie... Am vorbit cu
Prea Sfințitul despre asta și va fi, curând aici...
Rumoare în lăcașul de cult, multe voci, dar, dintre
ele, s-a auzit, tunător, cea a lui Gerula, un carp tânăr,
dar vânjos, fiu de mare războinic dac:
– Bine, bine, părinte!... Că împăratul e luminat, că
Sfinția Ta ești om învățat, ai primit deja Evanghelia
creștină – înțeleg... Pricep și că ăsta ne va fi viitorul: să
devenim creștini! Nu prea știm noi cum vine treaba asta,
dar ni-i lumina dumneata, mai ales după ucenicia la părintele Petrus... Ce nu pricep eu este: cum să lepădăm
chiar TOT din învățăturile strămoșești? Uite, de pildă,
numele nostru, al carpilor, care a ajuns să fie cunoscut,
respectat și chiar temut de dușmani, chiar și de
romani!... Adică – renunțăm la el așa, pur și simplu,
dintr-odată???
– Are dreptate Gerula! Așa e! Bine a zis! – s-au auzit
mai multe voci...
– Gerula! Nu cumva nevasta ți-i însărcinată? – zise
marele preot.
– Ba da, părinte! Mai are vreo două luni și naște!
– Atunci, după ce naște, dacă pruncul va fi băiat, să
vii cu el aici și, așa cum am auzit eu, după obiceiul
creștinesc, de la Ioan Botezătorul, am să ți-l botez
CARP.
– Așa am să fac, părinte!, a încheiat Gerula.

ai lui Zamolxe, nu avem nicio probă... N-a rămas scris,
însemnat, NIMIC!... Dar argumentele le vom găsi, mult
mai târziu, până în zilele noastre, în ograda noastră, la
români!
a) Primul se leagă chiar de menționatele ponderi de
peste 80% cuvinte de origine latină din Tatăl Nostru și
Crezul. Cine ne-ar fi putut da aceste texte sfinte, vechi,
în „haină lingvistică” latină, dacă, de peste un mileniu,
de jur-împrejurul nostru, suntem înconjurați de greci
și/sau slavi? De la care aproape că n-am preluat nimic,
cel puțin în aceste două texte...
b) Apoi, terminologia creștină primară: creștin, cruce,
biserică, Dumnezeu, Paște, Crăciun, cuminecare,
preot, păresimi, botezare... și altele, toate vin din latină
(din christianus, crux/crucis, basilica, Dominus Dies,
Pasqua, creatio/creationem, communicare, presbiterus,
quadragesima, baptisare…).
c) Amintim și descoperirile arheologice paleocreștine
– de la Biertan, Cluj (Napoca) și mărturiile despre martiri
creștini din secolul al IV-lea – sfântul Sava, zis Gotul,
poate daco-roman, înecat de goți în râul Buseus...
d) Dăinuirea carpilor al căror nume de trib va fi devenit nume de persoană, mai întâi – folosit ca nume de
botez (în forma latinizată, Carpus, era folosit, deja, din
primul secol al erei creștine, așa numindu-se unul dintre
discipolii dobrogeni ai Sfântului Apostol Andrei!), apoi –
și ca nume de familie, până azi! Probabil, ipotetica
discuție a lui Constantin cu marii preoți traco-daci și trecerea, în masă, la creștinismul în „haină lingvistică” latină a strămoșilor noștri s-a produs în intervalul 313-318
d.Hr., așa explicându-se și „dispariția” carpilor dintre
atacatorii Imperiului. Din/după 318, vechii traco-daci
s-au dat... „romani”!...
În sprijinul ideii romanizării prin creștinare a carpilor
stă însăși continuitatea localizării lor spațiale. Această
localizare, preponderentă, a purtătorilor numelui amintit
este, continuu, din Evul Mediu, de la primele atestări
documentare, în Moldova și Basarabia, adică exact
unde locuiau carpii în Antichitate... Dăinuirea lor – și
transformarea, prin creștinare și romanizare în românii
moldoveni și basarabeni (chiar și transnistreni) de mai
târziu – este confirmată și de păstrarea, direct sau indirect a numelor unor centre politice importante: Petrodava, devenită, în Evul Mediu, Piatra (lui Crăciun), apoi,
după Unirea Principatelor – Piatra-Neamț (spre a fi deosebită de alte localități omonime din Muntenia și Olte-

*
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Steagul de luptă dac
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De când lucrez în fascinantul domeniu al aflării adevărului științific, am învățat, între multe alte lucruri însemnate, că orice idee se argumentează. N-ai dovezi,
n-ai argumente, atunci, vorba lui Moromete – Pe ce te
bazezi? Și, adevărul e că, de atunci, de la acea – ipotetică – discuție a împăratului Constantin cu marii preoți
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Constantin cel Mare

PRO

nia), sau Paloda, al cărui nume va fi fost tradus de slavi,
din termenul berlo = mlăștinos, cu exces de umezeală,
rezultând numele medieval și actual – Bârlad. Ambele
erau importante și în Antichitate – Petrodava se găsea
aproape de Kogaionon-ul dacic – Ceahlăul de mai târziu (transformat din munte sfânt al traco-dacilor, dedicat
lui Zamolxe, în munte sfânt creștin, așa cum o arată toponimia creștină din cuprinsul muntelui: Toaca, Panaghia, Poiana Maicilor, Pârâul Călugărilor, Schit...) și va
fi fost centrul unui cnezat moldovenesc medieval, condus de un cneaz local, Crăciun, și unit, după 1350, cu
Țara Moldovei..., iar Bârladul, veche reședință a carpilor, a devenit, în veacurile XI-XIII, capitala Țării Berladnicilor (bârlădenilor) și, după alipirea acesteia la Țara
Moldovei (în a doua parte a veacului al XIV-lea) a căpătat funcția de reședință a vornicilor Țării de Jos, oarecum similar cu funcția deținută de Craiova, de
reședință a banilor din viitoarea Oltenie...
e) Și, chiar dacă au trecut la creștinism romanizându-se, traco-dacii nu au renunțat, complet, la toate
obiceiurile și tradițiile păstrate până atunci, din moșistrămoși... Astfel, tradiția populară românească
menționează ortul popii, la înmormântări, transformat
din vechea tradiție – luată de la grecii antici – de a i se
da plată lui Charon, spre a-l trece pe cel răposat Styxul,
în tărâmul lui Hades. Aici, locul lui Charon este luat de
SAECULUM 1-2/2021

preot, care face „oficiul”, prin rugăciuni, de a-l trece pe
adormitul întru Domnul către Ceruri...
f) S-a păstrat, transfigurată, pe de altă parte, dintre
tradițiile traco-dace, și cultul cavalerului trac, metamorfozat în imaginea Sfântului Gheorghe omorând balaurul... Cultul traco-dacic amintit era unul militar, războinic,
iar prin creștinare călărețul a rămas, sabia a devenit
suliță, iar balaurul – simbolul păcatului... Deloc întâmplător, Sfântul Gheorghe, purtătorul de biruință, a perpetuat rolul militar, fiind, din Evul Mediu, până azi,
protectorul Armatei... De asemenea, patronimul Gheorghe este printre cele mai răspândite, ca nume de familie
(după Popa și Ion), având cea mai mare frecvență în
ceea ce privește toponimele rezultate din acest antroponim. Ca și Constantin, de altfel, numele împăratului
despre care am tot vorbit...
g) Un argument, oarecum insolit este oferit, la...
Roma, chiar de Arcul lui Constantin!... La partea sa superioară sunt sculptate mai multe chipuri de... tracodaci. Văzând monumentul respectiv și amintindu-mi că,
înainte de a fi ajuns împărat, Constantin a fost general
al armatei romane, m-am dus cu gândul la faptul că unitatea pe care o comanda va fi fost formată chiar din
traco-daci... Dintre ei, împăratul și-a selectat mai mulți
oameni de încredere, care să-i asigure protecția (și) în
calitatea sa de cel mai înalt demnitar... Pe arcul de
lângă Colosseum, traco-dacii par a-l proteja, par că formează un fel de... SPP imperial. Iar, în continuarea ideii,
chiar numărul mare de militari, membri ai administrației
și chiar de împărați de origine traco-dacă se explică (și)
prin faptul că, de la o vreme, traco-dacii vor fi considerat
că Imperiul este şi al lor și au rămas legați de el chiar
și după ce armata și administrația romană s-au retras
(cazul dacilor nord-dunăreni...)
Împăratul a mai rămas în reședința de la Roma până
în 330, când mută Capitala în Nova Roma, cum ar fi vrut
el să se numească așezarea de pe malurile Bosforului,
dar locuitorii săi, majoritar grec(ofon)i i-au zis, în limba
lui Homer și Aristotel, Constantinopolis. Poate că și mutarea capitalei, la „porțile” Traciei, și aproape de Bithynia
natală a mamei sale s-a făcut, pe lângă luarea în considerare a avantajelor sale strategice, şi cu acest rost,
de a fi mai aproape de ai săi... De fapt, înainte de a fi
devenit colonia greacă Byzantion, așezarea fusese, la
începuturi, un sat de pescari traci...
h) Chiar Tricolorul românesc ar avea, la bază, steagul de război al strămoșilor noștri, care ar fi fost vopsit,
cu nuanțe naturale, obținute din prelucrarea plantelor,
în roșu, galben și albastru...
Și, ca să încheiem, această (înlocuire de) introducere, să spunem, răspicat, că NU CREDEM în poveștile
tracomanilor, dacomanilor, dacopaților sau cum se vor
mai fi numind ei, care tot insistă pe faptul că romanii nu
aveau cum să-i romanizeze pe daci în 16-17 secole, că
au stăpânit fix „14% din teritoriul acesteia”, nici mai mult,
dar nici mai puțin (cum l-au măsurat, că teodolitul apare
abia în epoca modernă; au luat și Dobrogea în calcul
sau nu? Iar, dacă au luat-o, știu că Delta Dunării
aproape nu exista?)... În plus, nu vorbim de „romaniza21

rea (doar a) dacilor”, ci de „romanizarea TRACO-DACILOR”, neam care s-a întins, secole la rând, până la finele Antichității, pe ambele maluri ale vechiului
Donaris... Și avem şi argumentația a cel puțin doi contemporani cu neamul tracic. Primul a fost părintele Istoriei, Herodot, care, în citatul său, de multă vreme
celebru, vorbește despre geți, numindu-i „cei mai viteji
și mai drepți DINTRE TRACI”... Asta, în secolul al VIlea î.Hr. Vine, câteva secole mai târziu alt grec, Acornion, conducătorul orașului Dionysopolis – Balcicul de
azi –, sfetnic al regelui Daciei, Burebista, care îl
numește pe conducătorul amintit, într-o inscripție descoperită în aria așezării al cărei lider era, „cel mai mare
rege TRAC”! Înțeleg fereala istoricilor noștri de a evita
„complicațiile” cu vecinii, prin omisiunea de a aminti de
tracii balcanici, de statele românești medievale sud-dunărene și de recunoașterea (până azi) a acestora ca
parte a neamului românesc, lăsând ca ei să fie numiți
vlahi (adică, un fel de moldoveni ai Balcanilor, diferiți de
români!), de parcă nu tot cu numele de olah, vlah, valah,
voloh am apărut și noi, românii nord-dunăreni, secole
de-a rândul în documente!... Însă fereala respectivă nu
are obiect, câtă vreme e vorba DOAR DE ISTORIE și
pot da și exemple din istoria altor neamuri. De pildă, nu
cred că americanii se supără pe britanici că aceștia, în
istoria lor, amintesc că, până la finele secolului al XVIIIlea, cele 13 colonii care și-au proclamat Independența
pe 4 iulie 1776 au fost BRITANICE/ENGLEZE. La fel,
canadienii nu sunt deranjați, cred, de menționarea estului Canadei de azi ca fost teritoriu al Franței, în cadrul
istoriei poporului francez...
De aceea, am mai multă încredere în grecii Homer
și Acornion, care i-au cunoscut pe traco-daci și au trăit
chiar printre ei, decât în „experții” păreriști de azi. Și, din
acest motiv, consider că, în câteva secole, în care,
măcar partea balcanică a spațiului locuit de traci s-a
aflat sub stăpânire romană, a fost timp suficient, atât
pentru romanizare, cât și pentru creștinare... Romanizarea „n-a prins” decât la o pătură minoritară, până în
secolul al III-lea, dar, din următorul, mai ales după edictul dat de Constantin și discuția (ipotetică a) acestuia
cu mari preoți traco-daci, aceasta s-a produs, masiv,
până spre sfârșitul veacului al VI-lea... Astfel, când, în
602, frontiera dunăreană a Imperiului s-a prăbușit, sub
atacurile avarilor și slavilor, deja, în spațiul carpato-balcanic, marea majoritate a vechilor traci era gata romanizată
și
creștinată,
vorbind
„dialectul”
traco-daco-roman al limbii latine, transformat, până în
secolele VIII-IX, în limba română. Aici a avut rolul său
și Justinian... Pe lângă faptul că el este cel ce a ridicat
în forma (aproape) actuală măreața Sfânta Sophia, el
a fixat, în așezarea sa natală, declarată oraș, sub numele de Justiniana Prima, o eparhie căreia i-a subordonat pe toți creștinii traco-daco-romani. Eparhia
respectivă a fost subordonată nu Patriarhiei de la Constantinopol (deja grecofonă, încă din vremea lui Constantin), ci episcopului Romei! Abia în secolul al VIII-lea,
Patriarhia a redobândit controlul asupra acestei eparhii,
introducând, probabil, tot de-atunci, ca limbă liturgică,
22

greaca... Din secolul al IX-lea, după creștinarea slavilor
și crearea, de către Chiril și Metodiu, apostolii acestora,
a aflabetului chirilic, slavona (slava bisericească) s-a
răspândit la curțile cnejilor și voievozilor români, ce începuseră să se dezvolte de ambele părți ale Dunării.
Iar, dacă ce spune P.P. Panaitescu despre folosirea, la
români, a alfabetului latin până în veacul al X-lea este
adevărat, opțiunea de a rămâne dependenți de Constantinopol – exprimată, deja, atât de Menumorut, în secolul al IX-lea și dovedită, probabil, și de colinde
maramureșene ce au versul În poartă la Țarigrad – au
luat-o strămoșii noștri, nu doar pe principiul continuității,
de la traco-romanii Constantin cel Mare și Justinian, ci
și deoarece, după creștinarea ungurilor, sub oblăduirea
Romei, era mai nimerit să fie dependenți de Patriarhia
greacă și cu limbă de cult slavonă, decât să fie
maghiarizați, sub „influența” papală...
Iar dintre argumentele ce sugerează o creștinare
prin romanizare, am lăsat la urmă chiar formele onomastice creștine vechi, moștenite de români exact din
această epocă... Despre ele vom vorbi în continuare...

Iași, decembrie 2020-februarie 2021
(va urma)

Cavalerul trac
PRO
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RECURS VRÂNCEAN IV:
ALTE TOPICE. LEGENDA SAU MITUL
CĂLĂREŢULUI GIURGIU
Elementele tratate:
Dălhăţaş (pr.), Dorna (dl.), Durna (dl.), Dărăbanu
(vs. mt., pr.), Dorobete (vs. dl., pr.), Scropuş (cl. dl.),
Scruntar (loc stâncos pe Milcov), Titila (vf.-uri dl./mt.),
Tauca (sat), Hăuleşca (sat), Duma (dl.-uri), Gociu (pr.),
Hârboca (pr.-uri), Herăstrău (sat), Lăcăuţi (mt.), Novesele (cl. mt.), Peţic (pr.), Văşcăria (vs. mt.), Zămnice(a)
(vf. mt.), Giurgiu (mt.), Nehârna (cl. mt.).
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În microhidronimul vrâncean Dălhăţaş, luat împreună cu toponimele Dălhăuţi şi Dolhasca, trebuie să
citim o temă slavă dol- „vale” (cf. dolie, dolină) ori dlug„lung” (cf. Dâlga) sau să căutăm altceva, în cuvinte „mai
româneşti” ‒ deoarece „scăpate” cu etimologie necunoscută ‒ precum dolofan ori dălcăuţ „(fam.) prieten,
ortac”? Dălbină/dulbină „(aprox.) bulboană” [tras din bg.
în DLRM 1958], cu varianta dialectală dulgină, este şi
el un candidat la comparaţie. Dacă am segmenta numele pârâului nostru în Dăl + hăţaş, ce am obţine? „Hăţişul din vale”? Mai degrabă nu, fiindcă nu apare „apa”
nici măcar ca „secată” (cf. slavismul Suhodol). În Dâlboca ea e reprezentată de -oca [v. Recurs vrâncean I],
iar în citatul dulbină se află chiar în rădăcină. În fine,
dol- (şi din „turcicul” doldora, nu numai din dolofan)/dulimplică ideea de „plin”.
La rezultate tot atât de incerte ajungem examinând
etimologizarea ştiinţifică a Dornei ‒ cea mai clară şi
competentă fiind a toponomastului I. Toma [2015:
171-173]. Căci s-au găsit (indus?) cam prea multe sensuri entopicului /cuvântului comun din care provine/
dornă. Le citez după autorul menţionat: 1. „vârtej de
apă, bulboană, vâltoare”; 2. „cădere de apă; un loc
adâncit format din căderea apei”; 3. „lac format artificial
prin oprirea apei curgătoare”; 4. „locul unde peştii depun
icre şi se face bătaia peştelui”; 5. „adâncitură în pământ,
o groapă unde se strânge apa de ploaie”; 6. „morman
de pământ ca semn de hotar între moşii”. Contradicţia
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vine probabil din încălecarea a două filoane diferite, cel
cu -l- de mai sus (transformat în -r-), congruent cu germ.
tal „vale”, sl. dol- id., şi unul cu -r- originar, traducând o
deschidere în ceva dur (cf. germ. dornen „a găuri” şi/sau
Tür „uşă, poartă”). A se vedea interpretarea în acest
sens, de către I.I. Russu [1969], a toponimului ilir /oppidum sau „oraş”, spun Quicherat-Daveluy 1879/ Durnium, pornind de la IE *dhuer-, dhur şi notând v. ind.
durn „poartă, curte”. Or, etimologia în discuţie se bazează doar pe ultimul aspect „apelativul [slav] dor
«spărtură», + sufixul -na” [presupus de aceea origine].
E adevărat că învăţatul Toma îşi face datoria de a se
„gândi şi la un entopic românesc dispărut dor, rămas ca
o fosilă în Dealul Dorului şi Izvorul Dorului din judeţul
Prahova, precum şi în aparent ciudatul Vîrful cu Dor din
Bucegi” (p. 172).
În ce mă priveşte, cred a fi tranşat problema Dornelor, interpretând „apa” lor în cheie aprox. celtică /în Recursul supra-invocat/, iar vrâncenii au găsit soluţia
inteligentă de a distinge între Dealul Dornei şi Durna
(„deal şi coastă în coborâre (...) până în pârâul Gorunului” apud Hîrnea). Durna merge cu Durău, Duruitoarea;
este deci o potenţială „cascadă”. Mi-au lăsat, însă, misterios Dălhăţaşul!

Dărăbanu/Darabanu (versant muntos şi pârâu) şi
Dorobete (fundătură-groapă de fân sub dl Ghergheleu
+ pârâul său, LLV I:50) nu au, în pofida aparenţelor, legătură cu tema de mai sus. Ele prezintă două elemente
arhaice, un prefix dă-, do- ce nu mai e funcţional în
limba română, dar îl ghicim încă în (a) dărâma, dărăpăna, domoli, dovedi etc., şi sufixul vetust -ete, care în
cazul de faţă nu este masculin, deoarece genitivul este
(pârâul) Dorobeţi(i), ci feminin, amintindu-ne de anticul
-eta. Deci, rădăcina lor e de fapt Rab- (ca în dărab „bucată, crâmpei”) > Rob-, ce trebuie să fie variantă a celei
din (a) răpăga „a aluneca, a cădea” [cf. Giuglea: 83],
(a) dărăpăna, verbe rataşabile instinctiv de râpă (dar
nu fiindcă ar proveni dintr-un lat. *derapinare), cu sugestia lui a rupe. În acest context, să se observe similitudinea top. Rabestum (în Dardania), Rebantia regio
în Tracia, Arrubium (Măcin).

Scropuş (plai de deal din „fosta devălmăşie” a Nărujei; culme de trecere între Vetrila şi Piatra Secuiului,
„hotarul comunei Nereju”) şi Scruntar (loc stâncos pe
Milcov ‒ inf. Fl. Roman).
Cu privire la primul morfonim, dedublat, autorul din
definiţiile căruia am spicuit, S. Hîrnea, glosează (reamenajez şi emfatizez ortografia): „Originea numelui trebuie căutată în cuvântul local scropόs, de formă
adjectivală, care înseamnă «aspru»; loc scropos are înţeles de loc tare, zgrunţuros, format din pietriş, cimentat
de vreme, de pe care apa ploilor fuge şi nu se infiltrează.” [LLV I: 141] Genială explicaţie şi... excelentă
metafora „cimentat”! Tot ce mai pot face eu e să delimitez baza Scrop-, s-o pun în oglindă cu scrob „(între altele) tencuială; apret!”, cf. a scrobi (reg.) a aspri; a
mânji», să-i observ intersectarea cu rădăcina din scor24

bură (de unde aparentul sinonim-omonim scrobόs
«găunos, scorburos») şi ecourile din depărtare, poate
trimise de lat. scrobis (> it. înv. scroba) «groapă»,
scrupōsus „cu pietre ascuţite, pietros, stâncos” ş.a. Să
mi se ierte şi aici scrupulele de exhaustivitate, căci voi
adăuga o analogie cu oronimele antice Scoroba (bitin)
şi Scombros (trac). Foarte probabil, tema tr.-d. era *scorob-.

Pentru Scruntar, frunzăresc mai întâi pe Conea
[1993]: p. 155 scruntar „mic ostrov de prundiş în albia
unei ape curgătoare”, „prund ieşit la suprafaţa apei”, „loc
de trecere mai uşoară a unei ape”, „vad” (şi trimitere
chiar la locul de pe Milcov) + vb. a se scruntări: când
plouă şi se zbiceşte apa, se zice că s-o scruntărit iarba,
fânul; s-o dus apa, s-o zbicit, s-o curat apa” (în nota
426). Apoi ne indică pe G. Giuglea care ar fi mărturisit
că toată viaţa l-a preocupat originea termenului în cauză
şi n-a descifrat-o (v. n. 428). Deci, să recurgem la Giuglea [1983: 171]. Acesta stabileşte şi înţelesul de „grind”
şi scrie „cred că este vgs. [= vechi germ. de sus] scrunta
(...), corespunzând germ. de azi Schrunde [= «crăpătură; fisură; prăpastie»]”, derivat cu suf. -ar („grămadă
de” ca în băligar, grohotar – v. nota 2). Interesant este
că spre aceeaşi direcţie aleargă M. Vinereanu, dar nu
din pricina lui scruntar, care lipseşte din dicţionarul său
[DELR 2008], ci etimologizănd cuvântul zgrunţur (s.v.,
p. 921). Dânsul aduce în sprijin eşantioane din lituaniană şi norvegiană cu vocalizare diferită (skrentu,
skranta) şi sensul de „(a fi acoperit de) crustă (uscată
sau de gheaţă)”. Un lituanian krântas „mal râpos” găseşte Scriban [Dicţionaru limbii româneşti, Institutu
de Arte Grafice „Presa Bună”, 1939] şi acelaşi autor notează că varianta scrunţar „e rudă cu scruntar şi grunţuri”. Este o încâlceală de mai mare dragul!
Opinez că pentru a o limpezi trebuie să distingem în
structura celor două cvasi-omonime un prefix s- / z- +
*crunt / grunţ + suf. -ar / -ur(e). Tema marcată cu asterisc a fost probabil un lexem străromân care a dispărut din cauza concurenţei cu adj. crunt. Scriban ne mai
invită să comparăm şi cu crint, un arhaism care, înainte
de a se specializa în limbajul păstoresc (crintă „vas în
formă de albie în care se scurge zerul”), pare să fi însemnat şi „grind”. Grunţ la rândul său a lăsat loc lui
grunz, mai fidel filonului autohton comun cu albaneza:
Gr. Brâncuş reconstituie pentru ro. com. *crund şi alb.
*krund, devenite ro. *grund, alb. *grund, amintind şi regula că „atât în română cât şi în albaneză, este posibilă
(...) modificarea lui cr- iniţial în gr-, nu şi invers” [1983:
86]. Şi astfel idiomurile noastre fraterne s-au reapropiat
de germanică (germ. grund „nisip, grund, fund, temelie;
teren”). Se poate scruta mai departe până în „pânzele”
protoIE, de unde rad. KṚT, fără reflexul anatolian şi
etrusc -nt, va fi generat ro. scrădiş „depunere de
nisip/pietriş...”, însă nu vreau să intru în competiţie cu
indoeuropeniştii. Dilema (mea) consistă în a hotărî dacă
putem atribui două moşteniri „de substrat” pentru acelaşi topos noţional. În cazul de faţă am avea o discrepanţă dialectală dintre „traco-dacă”, de tradiţie
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occidentală, şi „geto-moesiană”, nord-estică.

Potrivit lui S. Hîrnea, titilă înseamnă în graiul vrâncenilor „loc stâncos, sec, lipsit de vegetaţie şi greu de
străbătut”. El înregistrează 3 top. Titila, precizând la primele 2 că sunt vârfuri (de munte) şi la al treilea că e un
„deal rotund” [LLV I: 156]. La rândul său, Ion Conea notează că şi pe Măgura (Odobeştilor) „se succed”, „pe
culme” 9 sau 10 titile, cea propriu-zisă (Vf. Titilei) fiind
cea mai înaltă (997 m). [1993: 155, n. 424]. În altă parte
[p. 170], se contrazice oarecum scriind că oronimul „se
repetă în Vrancea de 5-6 ori”, menţionează după
A.V. Sava un derivat (documentat de acesta) Titilcă,
riscă avansând o semnificaţie („vârf ultim”, mai ridicat
„decât, sau dintre altele din juru-i”), citează ‒ nu doar îl
parafrazează ‒ pe N. Al. Rădulescu în legătură cu Măgura şi cele „vreo zece vârfuri rotunde, «titile», care-i
dau un aspect caracteristic” [excerptez din textul originar] şi abordează etimologia, dând credit mai întâi lui
I. Iordan (bg. kitilo) şi apoi lui Al. P. Arbore (alb. K’ikele,
Kikel, cu redarea sensului în germană).
Din păcate, se degajă o condescendenţă involuntară
prin „exilarea” modeştilor Sava şi Arbore în subsol (notele 461, 462). Ei ar fi trebuit valorificaţi înaintea academicianului, fiindcă sunt chiar baza informării şi
dezbaterii! Eu voi încerca să preiau ştafeta de la
Al. P. Arbore, deşi nu am acces la lucrarea sa Toponimie putneană (Milcovia I, 1930). Aşadar, există (am verificat) germ. Gipfel „vârf, pisc, creştet” şi Spitzgipfel
„vârf ascuţit” şi, de asemenea, alb. kikel „vârf”, dar n-am
găsit semne că acesta ar fi fost cândva sau ar fi evoluat
mai încoace la *titel-. De aceea, se potriveşte mai curând cu Chichertu al nostru (v supra), ce pare a fi devenit Tichertu (cf. Chichiriş sau Chitiriş > Tichiriş).
E posibil ca Titilă să fi provenit din *kikila? Avem paralelismul titirez cu reg. chicherez / chichirez (care-i
„oul” şi care „găina”?), însă lipseşte rotacizarea
(-l- > -r-), ce se produce şi în celălalt regionalism, teterez/tetărăz. Apoi, e vizibil pentru mine, la microscopul
meu, că titirez derivă din titilă, ceea ce arată că
aceasta implica şi o mişcare de „răsucire-învârtire” [impresie confirmată de prietenul meu, geograful
Fl. Roman, în ce priveşte toponimul]. Pe de altă parte,
a doua „deformare” regională reconstiuie tema arhaică
de la care titila se poate trage: teta-. Şi astfel ajungem
la un foarte misterios etimon cu înţelesul „sfârc, mamelon” (probabil de la „a suge”), de origine onomatopeică,
mediteraneeană, comun limbilor greacă, latină (titta
„sfârc” şi mulţimea de Titus, Titii), iliro-tracă (antroponime Tit-), celtice şi germanice (din acestea să se reţină
măcar anglo-sax. tite, engl. tit, germ. Tütte). Morfonimul
nostru se cuvine explicat, aşadar, ca: traco-dac tit- „mamelon, vârf (sucit)” + -ila „(acel ceva) mare, proeminent”. Contingenţa cu ţâţă rămâne de lămurit altădată.
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Táuca (nume de sat din bazinul Văsuiului) mi se
pare asociabil cu verbul a tăuşi „(reg.) a ascunde, a tăinui” şi expresia pe tăuşite „în/pe ascuns, pe furiş”. Acestea sunt desigur înrudite cu taină, dar şi cu teacă, taşcă,
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tăşulă (et. nec. DEX 1975 „taşcă”) şi altele. Pentru înţeles, vreau să controlez şi ce e cu it. tasca „buzunar;
taşcă; despărţitură (la portofel); desagă, traistă”şi fr. cacher. Lexemul italian vine din v. germ. de sus taska, potrivit Barbarei Colonna [DELI: 374]. În germana actuală
găsim Tasche. Mai aproape de sensul căutat şi mai
complet în paradigmă este cuvântul francez, „tras” în
Larousse (nu numai la noi se greşeşte!) din lat. coactare
„a forţa, a (con)strânge, a sili”, când el trebuie să fie
legat de o bază celtică (cf. bret. koach, kuzhat „cacher”).
Îmi zic: dacă o limbă atât de importantă şi novatoare ca
franceza a păstrat în poziţie principală un element din
„substrat”, de ce româna nu putea menţine subsidiar, în
rol secundar, unul „autohton”? Şi nu mai e nevoie să
„rătăcesc”, de vreme ce conaţionalul nostru M. Vinereanu a dovedit ‒ s. vv. taşcă, tecşilă „scrot; taşcă”,
teică ‒ şi era cât pe ce s-o facă s. v. taină, că avem în
acestea supravieţuiri din „fondul pre-roman” [DELR
2008: 819-820, 831, 830, 817].
Revenind la toponimul vrâncean, observ că el oferă
una dintre cele două teme pure ale complexului, tau(cealaltă fiind tai-), completată cu sufixul -ca, prezent şi
în nu îndepărtata Hăuleşca. Şi presupun că în româna
veche va fi existat un apelativ *taucă „loc ascuns, ascunzătoare”!

Hăuleşca (azi Hăulişca, satul natal al Leopoldinei
Bălănuţă) şi-a primit numele, eventual, de la a hăuli şi
nu de la halău (ca Dealul Halăului sau Piatra Halăului,
tot din Vrancea), pe care Hârnea îl traduce „şipot de
apă”, precizând că e cuvânt din Transilvania [LLV I: 69],
sau poate de la haulă „loc unde a fost o casă mare şi
pustie” [Iordan apud Rădul. 1937: 149]. Asta, dacă este
de provenienţă recentă. Nu ştiu de unde o fi luat învăţatul invocat haulă şi la ce l-o fi raportat, însă interpretând din definiţia sa 3 seme (unităţi de semnificaţie) îmi
reţin atenţia: /casă/, /mare/, /gol/. Ele converg în neologismele hală şi hol, de origine germanică; şi acestea au
fost probabil sugestia explicaţiei. Numai că limba română are suficiente mijloace interne vrednice de folosit
în elaborarea noţiunii; mă refer la hău („pasat” cu etim.
nec.), hală „(reg.) monstru, dihanie” (scos dintr-un vocabul sud-slav însemnând „vijelie”!) ‒ deşi îl găsim şi în
matahală (et. nec.), hălăciugă (et. nec.), hălădui
„(pop.) a trăi undeva retras, p. ext. a locui; (înv.) a scăpa
cu viaţă (dintr-o primejdie)” [chipurile dintr-un magh. cu
înţelesul „a propăşi, a merge mai departe”!] ‒ şi în fine
a hăuli, căci se auie către un hău, nu un prea-plin. De
acum încolo, Hăuleşca va însemna, pentru mine
măcar, şi o vale înţesată de tufişuri sălbatice, un haos
(cf. gr. χάος) în care un vrâncean înspăimântat de primejdiile din lumea dinafară a clădit o casă (de refugiu)
şi n-a mai părăsit-o.
Elemente de pornire pentru abordarea altor topice
interesante:
Duma (dealuri bombate, simetrice, asemănate de
S. Hîrnea cu „dunele”) ‒ una se află nu departe de
Dumbrava, drept care rădăcina s-ar putea să fie co25

mună; legătură cu dâmbul.
Gociu (pârâu) nu poate fi raportat nici la onomasticul
de origine bulgară, nici la goci(u) „contabil, administrator
(de moară)”. E tentant să-l apropiem de it. goccia „picătură” (din lat. gutta).
Hârboca (revenire după Recurs vrâncean I) trebuie
văzută în continuare ca „apă” prin -oca, dar prima parte
se va fi referind la hârb, adică la nişte vase de lut
sparte, relicve arheologice dezgropate întâmplător de
cursurile respective (2). În caz contrar, avem urma unui
lexem strămoşesc ce implică „răsucirile, curba”.
Herăstrău ‒ a „beneficiat” de o falsă etimologie: de
la fierăstrău (unelta, angrenajul tehnic). E limpede însă
că vine de la firul > fierul > hierul apei / curentului de tip
strei ‒ reprezentat în Vrancea de hidronimele Strei,
Straua, Astrog. Se poate invoca pentru comparaţie şi
buiestru (probabil = „mersul curgător al boilor”).
Lăcăuţi ‒ să-l legăm totuşi de lac, prin intermediul
derivatului lăcău, atestat cu sensul „(reg.) lăcărie”, dar
care va fi fost şi un adjectival de genul „lăcos”? Argument favorabil ar fi că acolo, în ansamblul său se află
nodul hidrografic de unde izvorăsc Bâscele, Putna, Zăbala, Năruja, Tişiţa ş.a.
Novésele sau Culmea/Plaiul Noveselor (Fl. Roman)
‒ „munte rotund cu un podiş întins având deasupra poiana largă căreia i se zice Seninuri.” „Cuprindea în vechime pădure şi o parte păşuni alpine” „Originea
numelui necunoscută” [LLV I: 105] ‒ să îndrăznim să le
relaţionăm cu lat. novus sau cu slavoidele novac „uriaş”
şi nevastă? În alternativă: *nevoasele (lat. nivosus „înzăpezit”)?
Peţic (pr.) ‒ cf. Piţic în Gorj şi etimologie magh. Iordan („semn de hotar”) în, acceptată de Conea [p. 176].
Însă nu e deloc plauzibil, de vreme ce sugerează ro.
puţin, care la rândul său evocă lat. pauci (id.) şi apoi o
gamă IE şi nu numai.
Văşcăria ‒ de la veşcă mai ales în sensul de „ciupercă (necomestibilă) pe trunchiul copacilor (brad, fag,
mesteacăn, salcie)”. Deoarece în Transilvania echivalentul este veacă, vecă, s-a ajuns la derivatul văcălie
(cu varianta văşcălie) în înţelesul de mai sus, plus acelea de „cerc, cingătoare, margine (bordură)” şi „formă,
tipar în care se pune caşul”. Cred că vrâncenii au rotacizat varianta, obţinând văşcărie. În fine, planează o
oarecare confuzie dacă top. Văcăria este omonim cu
Văşcăria (acesta lipseşte la Hîrnea).
Zămnice/Zimnicea (vf. mt.) ‒ cf. zemnic „(reg.) „pivniţă, beci; bordei săpat în pământ...” [DLRM 1958,
DEX1975], top. Zimnicea (oraşul de pe Dunăre; cineva
l-a „explicat” cu aiureala că s-ar trage de la numele unui
zeu slav al iernii!). Hîrnea: zămnice „un fel de bordeie
în pământ” (LLV I: 183). Dar este atestat cuvântul trac
sau frigian zemel- „pământ”, de care a fost legat teonimul Zamolxis (cu retragerea sa subterană). Pentru o
eventuală disimilare /ml/ > /lm/, cf. şi zalmos „piele (de
urs?)” [la Porphyrios – Viaţa lui Pitagora] sau Zilmissos
(colină în Tracia). Apoi, în Povestea Giurgiului (v. mai
jos) se face destul caz de „pivniţele” „castelului” familiei
acestui erou, aşa că...
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Legenda sau mitul Călăreţului Giurgiu
(din Vrancea)

O prea-frumoasă reuşită literară, nu ştiu dacă populară sau intelectual-sătească, ne prezintă, pe scurt şi pe
larg, Simion Hîrnea în cele două volume ale operei ‒
merită titlul ‒ sale [LLV II: 33 şi LLV I: 60-64]. Deoarece
prima consemnare este greu accesibilă, are caracter
oarecum ştiinţific, documentar (menţionează informatorul: „preotul Nicolae Mihail, originar din Năruja, mort în
anul 1942”), e sintetică, o preiau /inserez/ aici în întregime:
„A fost odată, când o fi fost, demult, ‒ că dacă nu era
nu se povestea ‒ un mocan de ispravă, cu numeroase
turme de oi, păzite de-o ceată întreagă de ciobani, stăpânind întreg cuprinsul plaiurilor acestor munţi. Omul
acesta plin de vrednicie îşi avea adăpostul într-un castel
ridicat pe creasta unui vârf de munte, clădire cioplită din
piatră tare ca cremenea, care strălucea ca argintul în
bătaia razelor de soare şi al cărei acoperiş ţuguiat se
părea că stă înfipt în bolta cerului.
Nevasta lui, pe care o chema Niharna, hărnicea
toată ziulica în cuprinsul castelului, cu cele două fiice
ale lor: Muşa Mare şi Muşa Mică, tinere şi frumoase fără
seamăn, dând zor cu toatele fie la pregătirea brânzeturilor şi aşezarea în burduşele, în răcoarea pivniţelor de
dedesupt, fie la ţesutul covoarelor înflorate cu alesături
izvodite parcă de pe covorul cel fără sfârşit al cerului înstelat, sau din raze de soare, zestre pentru cele două
cosânzene bune de măritat. Numai Giurgiu bătea laturile, alergând călare pe un cal năzdrăvan, din stână în
stână, să-şi supravegheze mioarele şi avutul.
Peste împărăţia acestui crai al codrilor s-au abătut
odată nişte hoţi, cu gând să-i fure comorile şi pe cele
două fete, pătrunzând pe valea Zăbalei în sus până la
castelul Giurgiului, pe care l-au înconjurat. Aici s-a dat
o luptă grea, că Giurgiu şi ciobanii săi s-au apărat cu
îndârjire şi de-atâta frământare şi vrăjmăşie, cu vărsări
de sânge ‒ se înroşise apa Zăbalei şi s-au cutremurat
pădurile, iar munţii au început să se zguduie de parcă
venise sfârşitul lumii...
Dintr-o gură de prăpastie au început să ţâşnească
atunci flăcări de foc. Un fum gros cu miros de smoală
şi pucioasă se învălmăşea în sus, ca şi cum iadul şi-ar
fi căscat gura în acel loc, aruncând zgură şi cenuşă.
Când toate se liniştiră, amorţeala cuprinse pe stăpân, slugi şi pe năvălitorii ce năzuiseră la averile Giurgiului şi fetei (?) lui. Giurgiu a rămas aşa, cu fruntea sus,
cum l-a apucat furia prăpădului, cu fiică-sa, Muşa Mare,
plecată la picioarele lui, iar Niharna, ‒ îmbrăţişată cu
Muşa Mică, încremenite ca într-o rugăciune, aşa cum
se văd şi acum înşiraţi spre fundul văii Zăbala.
Munţii îşi spun şi acum povestea lor prin murmurul
izvoarelor şi şuieratul stâncilor izbite de vânturi, dar cine
oare le mai poate înţelege tânguirile lor?!”
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Diferenţele ce apar în ampla literaturizare (evidentă)
a învăţătorului Sîrbulescu (şi mai cum?) din Lopătari ‒
pe care S. Hîrnea o reproduce între ghilimele, nu ştiu
dacă integral, făcând şi trimitere la sursă, un volum intitulat Muşele – Păpuşele, publicat „prin” 1933 ‒ sunt,
câteva, majore:
- Reşedinţa lui Giurgiu nu se afla în Munţii Vrancei,
ci „sub creasta Măceşului”, un munte din hinterlandul
„Bisoca – Neculele”, ca să folosesc o definire geomorfologică a lui N. Al Rădulescu. (O concurenţă între locuitorii depresiunii vrâncene şi ai celei râmnicene?)
- Stăpânirea sa se lărgeşte considerabil, cuprinzând
toată curbura Carpaţilor şi spaţiul de „până spre îndepărtatul” Olt. Practică transhumanţa la mare distanţă,
toamna turmele ajungând la limanurile mării (M. Neagră
sau chiar Caspică, potrivit „detaliului” că păstorii îşi treceau pe corăbii produsele pentru a-l aproviziona pe
„Por-Împărat”).
- Este nu numai oier, proprietarul a „nenumărate”
turme de oi, ci şi crescător de cai (are cel puţin o herghelie, înspre Olt).
- Era slujit de o mulţime de servitori, definiţi ‒ de un
informator al lui Sîrbulescu sau al lui Hîrnea? ‒ drept „o
armată întreagă de argaţi, un neam de oameni mărunţei
cărora le ziceau pitici”. Asta îmi aminteşte de o oarecare
discrepanţă rasială, constatată antropologic în Vrancea
şi împrejurimi.
- Fúrii nu mai par simpli hoţi, ci o forţă armată străină, parte a unei hoarde care îşi are grosul undeva la
malul mării, „în stufişul bălţilor”: parcă ar fi vorba de Bugeac şi de mongoli (tătari). Dar, nesugerându-se nicio
distincţie rasială, poate e o aluzie la goţi. (Mi-am permis
mai demult o etimologie populară: Goţi > hoţi!)
- Apărătorii fac fortificaţii: „Au înălţat ziduri de apărare în jurul castelului şi a stâncilor, iar pentru Giurgiu
(...) un cerdac înalt [turn!] de unde să poată veghea zi
şi noapte, iscodind văile şi potecile, să afle pe unde vor
da năvală armatele hoţilor.” [Cf. LLV I: 63]
- Sunt introduse elemente supranaturale, de
basm/mit, magice: animalele şi păsările vorbesc, oamenii (locului) cunosc graiul lor şi înţeleg vorbire străină
(poliglosie?), se produc minuni, metamorfozări, îşi exercită puterile personaje malefice ‒ o vrăjitoare (a hoţilor),
diavolul. Notez deja că prezenţa acestuia semnalează
că trebuie să interpretăm patronimul Giurgiu mai întâi
în cheie creştină.
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Mă interesează acum în mod deosebit noua perspectivă (top)onomastică adusă de versiunea Sîrbulescu. Căci în anturajul protagonistului apar trei
personaje semnificative: Chilmiziu „un fel de comis-şef
al hergheliei”, câinele Brezău şi calul Negru, toate reprezentând elemente topice (mt. Chilmiziu, vf. Brezău,
dl. Negru). Apoi, iepele Zăbala şi Zboina au statut diferit:
după ce au fost „furate” (din herghelia dinspre Olt),
prima e transformată de Vrăjitoare în apă, iar cealaltă
în munte ‒ semn pentru mine că poate am greşit [în Recurs vrâncean I] punând etimologic pe a doua alături
de hidr. Zăbala. Furul Mare şi Furul Mic nu mai sunt „doi
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flăcăi voinici şi mândri”, subînţeles fraţi (ca la Hîrnea),
ci tată şi fiu. Pe Muşa Mare căpetenia duşmanilor (Furu
Mare) plănuia s-o dea lui „Lăcăuţ-flăcăul” (cine fiind
acesta, mâna sa dreaptă, locotenentul său?) ‒ şi de ce
se sugerează o origine neautohtonă top. Lăcăuţi, din
faptul fostei apartenenţe (încă recente la momentul redactării) la o structură teritorială străină? În sfârşit, la
grea încercare mă aruncă utilizarea variantei Neharna
pentru numele soţiei lui Giurgiu, faţă de Niharna de la
Hîrnea şi Nehârna, actuala formă din Vrancea după
Fl. Roman.
Întrevăd două posibilităţi de tratare a acestui nume:
ca morfonim şi ca teonim, în cazul că e o supravieţuire
păgână, mitologică. În prima eventualitate, mai probabilă, el s-ar analiza:
a) fie Neh-arna şi ar merge împreună cu Nehoiu, Nehoiaşu, Negoiu, împărtăşind fireşte etimologia lor (corectă sau falsă) legată de semantemele «zăpadă / nea»
şi «neg» transmise prin latină (cf. nivem Ac., nivalis „cu
zăpadă”, şi respectiv naevus);
b) fie Ne-harna, cu un prefix polivalent pe care merită să-l luăm în seamă (de la nebun, nerod, nimeri, la
năvali, năpădi, năpârcă etc.) şi un misterios apelativ ce
trebuie descifrat.
Elementul -arna ar favoriza presupusul compus latino-autohton, întrucât este de origine mediteraneană
(masiv atestat în etruscă) şi înseamnă simultan „înalt,
eminent” şi „ornat, împodobit cu”. Se afla şi în iliră
(opp. Arnissa) şi probabil în traco-dacă (cf. ro. Arnota).
Dacă, în schimb, mizez pe derivat (Ne-hârna), reîntâlnesc o „madlenă” din copilărie, şi anume verbul (a)
hârni (regionalism putnean?) cu înţelesul „a deplasa (cu
greu) într-o parte”. Poate a fost (a) hurni, de la (a) urni,
care la rândul său e transparent pentru mine ca „a
mişca într-o rână (şi în sus, cf. a urca)”. Nu exclud încrucişarea cu a cârni.
Refulez însă această analogie şi mă îndrept în altă
direcţie, unde găsesc bret. kern „creastă, vârf, culme”
şi germ. Horn care înseamnă „corn”, dar şi „vârf, pisc
(de munte)”. În general, când există o concordanţă
celto-germanică oamenii de ştiinţă au impresia că sondează un nivel IE aparte, anterior specificării celor două
familii lingvistice, numit „proto-nord-vestică”. *Harna /
*Herna noastră ar putea avea legătură şi cu acel orizont.

Nu mă pronunţ categoric pentru niciuna din soluţiile
de mai sus, fiindcă nu ştiu dacă numele unei divinităţi a
fost transferat formei de relief sau denumirea preexistentă a acesteia a fost personificată (reinterpretată semantic, cum pare a fi cazul Furilor v. supra). Mitul
restituit de Sîrbulescu şi Hîrnea (acesta parcă predestinat de patronimul său) este o adaptare păstorească a
unui arhetip pe care l-am studiat îndelung şi chiar luat
ca izvor de inspiraţie în creaţia literară: Călăreţul Trac,
un cult concurent cu creştinismul prin sec. II-IV, dar cu
rădăcini de prin al IV-lea î.e.n. Protagonistul aceluia ‒
etichetat de greci drept Theos Heros şi de romani Deus
sanctus Heron (pe scurt Heros/Heron) ‒ ar fi ajuns
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printr-un complex (şi abuziv) sincretism Sf. Gheorghe,
de unde, se crede, ar proveni Giurgiu. [Semnificativ
este că în toată macro-regiunea, incluzând jud. Buzău,
Covasna, Harghita, patronimicul se bucură de mare
„slăbiciune”, cf. şi top. Ghergheleu, Sf. Gheorghe, Sângiorz, Gheorgieni]. Însă eu mă îndoiesc, fiindcă poate
tot de bine să se tragă dintr-un apelativ „antroponimic”
precum Zordesios, Zordegon, Zurozis, Zyraxes. Oricum, dincoace de aparenţe şi de turnura etiologică (explicativă pentru peisaj şi fenomene ale naturii: seisme
şi erupţii vulcanice), care a modificat finalul, identitatea
dintre eroul nostru şi zeitatea antică pare asigurată de
potrivirea cu multe atribute ale acesteia, de exemplu:
„stăpân” (lat. Dominus, gr. Kyrios), „întemeietor” (ktistes), „protector al casei, familiei” (gr. Katoikades), „păzitor al porţilor” (gr. Propylaios), „părinte iubit(or)”,
„mare”, „bun” (traduse în cuvinte trace), plus aceea de
călăreţ care „aleargă iute” (împotriva duşmanului). În
fine, paleoradicalul presupus, Zyr-, Zur-, poate avea legătură cu gr. gyros, ro. prin lat. jur, căci din „cerdacul”
său înalt Giurgiul sîrbulesciano-hîrnean merita un calificativ ad-hoc de „mare veghetor în jur”.
Divinăţii-prototip Călăreţul Trac ‒ evident un zeu al
vegetaţiei, reactivate primăvara ‒ nu i se cunoaşte o pereche (paredră), însă i se poate intui una, din grupul de
feminităţi (câteodată trei) care apar în iconografia sa, şi
anume aceea identificată drept Cybele. Or, această
Mare Mamă a Zeilor frigiană („adorată sub forma unei
pietre probabil meteoritice” în Pessinunt, scrie V. Kernbach [1989: 289], era asimilată uneori de eleni cu Demeter, zeiţa pământului lucrat, civilizat, legiferat [idem:
135]. Dar ce legătură are această Zeiţă-Mamă cu teritoriile noastre? Iată: un rege get (pătruns în mitologia
selectă), Carnabon, a primit în ospeţie pe un celebru
trimis al Demetrei, Triptolem, care parcurgea pământul
(într-un car tras de doi dragoni) pentru a-i învăţa pe oameni cum să cultive grâul. Dar la un moment dat gazda
s-a supărat şi, atacându-l pe oaspete, i-a ucis unul din
balauri. Atunci, Demetra alergă (se teleportă?) să-şi salveze misionarul. Ea îl proiectă pe Carnabon printre
stele, unde figurează ţinând în mână balaurul pe care
stă să-l ucidă. Atât consemnează reputatul P. Grimal în
marele său dicţionar mitologic (consult versiunea italiană Dizionario di mitologia greca e romana, Paideia
Editrice Brescia, 1987, p. 117). Care este motivul acelei
schimbări de atitudine a suveranului get? Având în vedere că Triptolem va mai păţi şi altădată ceva asemănător ‒ la Patras eroul Antheias încercă, în timp ce
semizeul dormea, să înjuge dragonii şi să semene el însuşi, însă căzu din car (un plug?) şi muri ‒, îmi închipui
că personajul nostru nu avea nevoie de sprijin agrar,
deoarece era deja un iniţiat. Numele său pare teoforic,
de la o zeiţă Carna, omonimă cu divinitatea latină
Carna (în esenţă o nimfă a vegetaţiei) şi cu Karna slavă
(în final personificare a bocirii, jelirii apud Kernbach
1989, s. v.), însă având un evantai mai larg de atribute.
Poate Carnabon, pe care poetul Ausoniu îl ştie numit
Carnabutas, era chiar preot al acelei zeiţe. Ba încă, mă
încumet să „înţeleg” aceste apelative, bazându-mă pe
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nişte analogii româno-albaneze (ro. înv. bană + alb.
botë), drept „Carna e viaţa”, respectiv „Carna e lumea”!
Este posibil ca în zorii existenţei româneşti propriu-zise
divinitatea locală să fi fost numită Zâna Harna!
În reprezentările Călăreţului Trac figurează şi un
acolit (cum se spune în termeni de specialitate). Ei bine,
Chilmiziu din anturajul lui Giurgiu joacă acest rol. Pentru
interpretarea numelui său să se revadă cele notate
apropo de Chilian, Chilimetea, Caloian [Recurs vrâncean II], la care pot adăuga acum arom. čilimean „băiat
de 7-10 ani”, din alb. çilimi (?), care permit legătura cu
elementul de compoziţie Cil-, Ceil-, Coil- din antroponimele trace. Întrucât în albaneza actuală tema çil- înseamnă „sinceritate, loialitate”, presupun că iniţial
numele „comisului-şef” al lui Giurgiu se traducea „Băiatul, omul de încredere”. Dar, şi mai înainte, terminaţia
(„coada” sa onomastică) -ziu va fi arătat că era şi el un
«zeu» = tânărul care ţine coada calului în reliefurile cu
Cavalerului Trac.
În sfârşit, cine sunt „furii” în mitul originar ‒ necunoscut ca naraţiune, ci doar reconstruibil pe baza imaginilor
transmise, „îngheţate” şi a cercetărilor/identificărilor savante. N-o să vă vină să credeţi: Dionysos şi Hermes!
Primul era celebra divinitate majoră a oricărui tip de renaştere (misterică) a naturii din zona biogeografică
Sumer-Egipt-Tracia, iar al doilea (socotit trac şi frate cu
luminatul Apollo) avea mari aptitudini de hoţ, perpetuate
până în actualul comerţ şi în hermeneutică! Purta caduceul, simbolul vindecării tuturor relelor prin „bâtă” şi
„şarpe” ‒ recte forţa şi infiltrarea/manipularea. Pe vremea Călăreţului Trac, cei doi nu se înfăţişează ca adversari ai protagonistului, ci fraţi oarecum concurenţi
(Cavalerii Danubieni?). Pe a Giurgiului devin de-a dreptul duşmani. Şi aşa vor fi preluaţi în Mioriţa. Dacă va
dori cineva să-i reviziteze în ipostaza în care n-au învins, să vină să-i vizualizeze în Vrancea la poalele Furului Mare & celui Mic. Altminteri, „Coviciunea”
globalizată, după rapturile de tot soiul ale lui Big Brother,
pare a-l fi relansat pe Frater Subtilis.

Focşani, 7-31 mai 2020

Cavalerul trac
PRO
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Nu voi a-ți face de fel capul calendar, nici acum, nici
la „calendele grecești”.
Când, după ce ți-am împuiat capul cu o sută de probleme, cu mii de detalii, să-ți explic totul da capo al fine,
cu vrute și nevrute, după ce ți-am îndrugat câte-n lună
și câte-n stele, verzi și uscate, îmi spui enervat și obosit
de atâta pălăvrăgeală, să te las în pace să mai răsufli,
că „ți-am făcut capul calendar”, am priceput
ce-nseamnă: „că zăpăcești pe cineva, spunându-i prea
multe lucruri inutile, supraîncărcându-l cu informații”.
Rezultatul meu, opus complet celui scontat, a fost că
te-am bombardat cu atât de multe spuse, diverse și
amestecate, încât te-am sufocat, de nu ai priceput și nu
ai reținut nimic, în plus, te-am și exasperat. O lecție cool
de învățat: dacă voiam să fiu ascultată și înțeleasă, trebuia să-ți vorbesc scurt și concis, la obiect!
Știu, folosim în general expresia când trebuie să
oprim din sporovăială pe unul prea vorbă lungă: „Ho!
Că mi-ai făcut capul calendar!”
Nedumerirea este însă de ce „calendar”? Cum îi explic eu unui puști care ia totul după experiența proprie,
imediată, după cum vede și pipăie, în sensul concret?!
Calendarul e în geantă, pe perete ori pe birou și nici
dacă te dai cu capul de perete ori de birou, respectivul
cap nu se face calendar! N-o să-i spun eu de „sens figurat”, de metaforă și alte cele, când nici cel mai proaspăt școlit nu prea pricepe aste „figuri de stil”, cică o fac
pe „figuranta” și nu-mi merge să fac „figuri” cu el.
Mai ales că, astăzi, cuvântul „calendar” este atât de
inofensiv, chiar strict necesar la casa omului! La sfârșit
de an (iar pentru întârziați, în primele zile ale anului), e
plină piața de „calendare” – „consemnare în cifre și
nume a împărțirii timpului (se spune că în funcție de fenomene periodice ale naturii), în zile, săptămâni, luni,
ani”. Numerotate, cu date semnificative, sărbători, trecute cu roșu, ca remember…
Cele mai simple „calendare” sunt prima pagină
dintr-o agendă – ca să știi, de fiecare „dată”, vorba
ceea, „pe ce lume ești”: ziua, luna, anul (de exemplu 29
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decembrie 2025 – partidă de șah), ori calendare de buzunar, de pus în portofel ca o carte de vizită, cu o utilitate în plus, ca un semn de carte, ori cu o imagine
reclamă pe față, depinde de… emitent.
Uneori, cele electorale sunt chiar primele care apar
(când campania electorală e pe la sfârșit de an), ca un
clenci ieftin și eficient, calendarul fiind, ca utilitate, cu
răspândire în masă, indiferent de culoare politică, vârstă, sex ori ocupație (poate pică, „pară mălăiață în gura
lui nătăfleață”, vreun vot în plus!). Pe avers e fotografia
„candidantului” (un Agamiță Dandanache) și sloganul
partidului patron: „Cu noi reușiți sigur!” (Ce reușim?
Pasul înainte de pe marginea prăpastiei?! Bineînțeles,
e mai greu să reușești de unul singur să dai în gropi ori
să zbori cu avionul în Panama - raiul evaziunii fiscale).
Mai știi?! Poate aici e originea expresiei cu pricina,
când proprietarul figurii „electorale” îi spune satisfăcut
tipografului: „Ce mișto mi-ai făcut capul calendar!”
Sunt apoi calendarele „de perete” ori „de birou”, „de
bucătărie”, „de budoar”, „de living room”, cele tematice
– cu pisici, flori, parcuri, peisaje din natură ori urbanistice, castele, biserici, picturi celebre, centre turistice, cu
sfaturi gospodărești, citate de afaceri etc. Nici astea
nu-s plictisitoare, exasperante, ci chiar util-simpatice,
cu un design cât mai atractiv, artistic.
Mai sunt calendarele bisericești, cu toate lunile și toți
sfinții lor zilnici, eroi de sinaxare. Nici astea nu-s sufocante, că nu trebuie într-o zi ori o săptămână să-l citești
pe tot: te informezi doar în fiecare zi, să le spui bătrânilor care nu mai văd bine literele mărunte, dar țin calendarul de la popă înrămat pe perete, îl pipăie cu sfințenie:
„Ce zi e azi? E cu cruce roșie sau albastră? Când e zi
de harț ori dezlegare la pește? Când încep posturile și
când e «duminica orbului» ori «a bunului samaritean»?!”
Legate fiind de natura universului, de fenomene astronomice ciclice, personaje principale sunt Soarele și
Luna (love story), împletind cununa…, fiecare cu calendarul său astronomic, calendar solar, după mișcarea
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aparentă a Soarelui, calendar lunar, după fazele Lunii,
ori o combinație a lor, Calendarul solar stabilește durata
unei zile, a celor patru anotimpuri, solstițiile și
echinocțiile în raport cu traiectoria aparentă a Soarelui
pe bolta cerească (cum e calendarul egiptean, maia,
calendarul Bahá’í etc.), calendarul selenar (sau lunar)
este după mișcarea Lunii în jurul Pământului (calendarul ebraic, chinezesc etc.).
În istoria civilizației europene, personalități auguste
au girat calendarele: cel iulian și cel gregorian – care
au dus și la inevitabile schisme religioase.
Romanii foloseau un calendar de pe vremea lui Romulus, cu anul de 300 de zile împărțit în 10 luni. Împăratul Iulius Caesar, nașul calendarului iulian, i-a cerut
astronomului Sosigenes din Alexandria să nu mai calculeze zilele în funcţie de Lună, ci de Soare. Luna Mercedonius a fost eliminată, iar calendarul a mai primit
10 zile, luna februarie a mai primit o zi, o dată la patru
ani (mişcarea de revoluţie în jurul Soarelui durează
aproximativ 365 de zile şi 6 ore, o dată la patru ani, cele
şase ore se adună şi se adaugă o zi complementară
sau bisextilă). Ca urmare, în 45 î.Hr., pentru prima dată
în istorie, anul a început la 1 ianuarie, după calendarul
iulian.
Acesta a fost întrebuințat în tot orientul Europei (români, ruși, sârbi, bulgari, greci). Dar cum și acesta, cu
vremea, a rămas îndărăt cu timpul – bată-l vina!, în
urmă cu 7 zile la 900 de ani, iar la echinocțiul de primăvară din1582, ajunsese înapoi cu zece zile, în acel an,
1582, Papa Grigore al XIII-lea a cerut modificări calendaristice, cumva de rectificare, care au generat astfel
calendarul gregorian. Data de 5 octombrie a acelui an
devine 15 octombrie, se suprimă zilele bisextile seculare, afară de una la patru ani. Calendarul este adoptat
de toți catolicii și protestanții, iar în timp, de către întreaga Europă. La 1 Aprilie 1919 (care a devenit 14 Aprilie) și România a aderat la schimbare, prin decret cu
toate că Biserica românească a acceptat abia la 1 Octombrie 1924, când încep să se țină sărbătorile în „stil
nou”, în urma Conferinței pan-ortodoxă de la Constantinopol, care a pus punctul pe i, privind adoptarea reformei calendarului și de biserica Răsăritului. E drept,
momentul a produs o schismă a lumii ortodoxe: bisericile din România, Grecia, Bulgaria, Patriarhiile din Constantinopol, Alexandria și Antiohia au acceptat noul
calendar, în vreme ce Biserica Ortodoxă Rusă, Sârbă,
Sf. Munte Athos și Patriarhia Ierusalimului au rămas fidele stilului vechi.
Astfel, cinci ani timpul a curs paralel după două calendare.
Reforma calendarului a fost necesară după Unirea
de la 1918, pentru coordonarea uniformă a activităților
din toate provinciile României Mari, racordate la capitala
București: în Transilvania și Bucovina, care
aparținuseră Imperiului Austro-Ungar, timpul se măsura
conform calendarului gregorian, în timp ce Vechiul
Regat și Basarabia întrebuințau pe cel iulian. (După calendarul de la București, unirea Transilvaniei cu Româ30

nia, la Alba Iulia a fost în 18 noiembrie 1918, când Transilvania era deja în zi de 1 Decembrie).
Era o schimbare necesară, pentru a apropia „anul
calendariului de anul ceriului” (Roman Ciorogariu, episcopul de Oradea, în scrisoarea pastorală de Crăciun,
1924).
O schimbare atât de radicală nu putea fi fără seisme
în mentalitatea poporului: rumoare că biserica ortodoxă
se „catolicizează”! „Satul românesc trăiește mai ales în
virtutea unei vechi tradiții”, scria Ernest Bernea.
„Moștenirea din bătrâni alcătuiește însuși felul de
existență al acestei comunități”; (...) Tot ce vine din trecut are un caracter aproape religios, față de care se impune cel mai profund respect.” Țăranul îți spune, fără
drept de replică: „Nu pot schimba sărbătorile, pentru că
așa am apucat din bătrâni, iar legea lor e sfântă”. „Am
părăsit rânduiala veche și mi-e jale, am ieșit din legea
lui Dumnezeu.”
Mai era în cronologia istoriei, printre altele, calendarul republican francez, stabilit în timpul Revoluției Franceze (1795), cu începutul anului la echinocțiul de
toamnă (22 septembrie), cu 12 luni de câte 30 de zile,
plus 5 zile complementare, consacrate celebrării sărbătorilor republicane. Denumirile lunilor date de Fabre
d’Eglantine, erau chiar poetice (prima lună a primăverii
era „Germinal” [„germination” – încolțirea unei semințe],
termen folosit de Zola, în 1885, ca titlu al unui celebru
roman, despre greva minerilor din Valenciennes, în nordul Franței). Germinie e chiar un prenume feminin (ca
al eroinei lui Goncourt, Germinie Lacerteux).
Alte denumiri ale lunilor sunt chiar asemănătoare cu
cele populare românești: brumaire (brumar) floréal (florar).

*

Atunci? De unde și până unde „mi-ai făcut capul calendar”, cu sensul „exasperant, zăpăcitor”, pentru vorbitorul anului de grație 2020 trecute fix?
Latinescul „calendarium” a dat, prin transformările
fonetice de rigoare, acel popular „călindar” (sau rotacizatul „cărindar”).
Cu cât e mai vechi un termen (când nu devine arhaism, ci intră în vocabularul fundamental), cu atât mai
mult își dezvoltă o puzderie de sensuri secundare și figurate, ca o pleiadă de stele.
Cuvântul „calendar” a devenit polisemantic în
evoluția lui de-a lungul timpului, evoluție a cuvintelor
care poartă în sine pagini aurii de civilizație și istorie culturală. Atât de polisemantic și cunoscut de toți, încât a
intrat și-n înjurăturile bulevardiere. Cum limba română
e bogată tare în imprecații, iar românul are un apetit
grozav pentru ele, înmagazinând cu voluptate cât
într-un buncăr apocaliptic, ca să aibă de unde alege,
par exemple, ca să rezolve înjurăturile cu mulțimea de
sfinți și trimiteri în timp și spațiu, expediază totul în „calendar”: „’tu-ți calendarul mă-tii!”
Expresia „a face capul calendar” fiind veche, mergând pe cursul râului în amonte, spre origini, ajungem
la sensul mai vechi, legat de explozia tiparului din sePRO
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colul 18, de la primele tipărituri de masă (după biblii și
cărțile bisericești). Era în perioada Iluminismului, cu dezideratul principal – iluminarea poporului, prin acele „calendare” sătești („publicații vechi anuale, cu o
răspândire de masă, care, pe lângă cronologie, datele
în zile, și luni, ale anului, cuprindeau o diversitate incredibilă de materiale cu caracter informativ, beletristic,
științific etc.). Erau publicații gândite ca multifuncționale,
ca o carte de învățătură, cu tot felul de informații posibil
utile vieții cotidiene a săteanului, ca o enciclopedie ambulantă, ad usum delphini, din toate domeniile, de la
agronomie, tradiții, sărbători religioase, credințe și
superstiții, istorie, geografie, până la astronomie, astrologie, artă culinară, medicină populară, beletristică etc.
Era chiar fix pe placul editorului: cu cât erau informații
mai diverse, cu atât cifra de afaceri creștea, atrăgând
cumpărători tot mai mulți, din toate ariile posibile.
Au urmat apoi „almanahurile” (acele „almanahe” ale
lui Vanghelie), pruncuți ai „calendarelor”, pentru că luau
felii din calendarul cu de toate, enciclopedic și se specializau pe anumite domenii: literatură, cinema, sport
etc. Apoi a explodat apariția ziarelor şi revistelor, chiar
fiecare publicație, avea almanahul său anual (almanahul „Flacăra”, almanahul „România literară”, almanahul
SF – al literaturii de anticipaţie etc., drept mișcare de
marketing, o fidelizare a clienților, alegând o sinteză, o
spumă a anului (din spuma de mare s-a născut Afrodita).
Calendarul ar fi astfel strămoșul ziarelor și revistelor.
Și cum ne respectăm strămoșii, nu spunem „mi-ai făcut
capul almanah /sau ziar/ sau revista «Magazin»”. Eventual, pentru cei mai hâtri, „mi l-ai făcut enciclopedie ambulantă”, ori updatat: „teleenciclopedie”.
O expresie la fel de cunoscută, în care calendarul
este în prim-plan, este „a se uita ca mâța-n calendar”,
adicătelea „a privi la ceva fără a înțelege nimic”. Că
doar erau și din cei care nu știau să citească! Mai apoi
se extinde, pentru cei pe care nu prea-i duce capul, ori
sunt străini complet de informațiile prezentate. Şi cum
dintre animalele domestice pisica e cea care, mai năbădăioasă, se fac covrig ba pe birou, ba pe o noptieră,
în fața unui calendar, ori pe un raft mai sus de bibliotecă, să se uite și la calendarul de pe perete, uite că a
devenit protagonista unei expresii. Cățelușii nu prea-s
așa curioși, doar se fac covrig pe holul casei și de acolo
te pândesc să-i scoți afară, la plimbare, așa că nu prea
poți zice că te „uiți ca pekinezul în calendar”. Și cum papagalii sunt mai rari companioni, „te uiți tot ca mâța-n
calendar” acolo unde nu pricepi nimic. E drept, mai e
expresia, sinonimă în parte (limba nu suportă sinonimii
perfecte, ca inutilități), „te uiți ca vițelul la poarta nouă”,
dar asta ar lungi mai mult povestea!
Apropo de calendar, mai este expresia „la calendele
grecești”, adică „niciodată”, ori mai pe românește, ca
acasă în sat: „La Paştele cailor”, „La Sfântuʼ Aşteaptă”,
„La moşii verzi”, ori, mai aproape de referința originală
ca dată calendaristică, „La 30 februarie”, ştiut fiind faptul
că, asemeni calendelor la greci, nu există data de
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30 februarie, luna făurarului având numai 28 de zile
(29 în anii bisecţi).
Luna romană se împărțea în calende (primele 3 sau
5 zile), none (de la 5 sau 7 până la 13 sau 15) și ide (zilele următoare). Calendele erau astfel primele zile ale
fiecărei luni în calendarul roman (care urmărea ciclul
lunii, cu fazele sale de lună plină, lună nouă etc.) Conform cutumelor romane (înscrise și în codurile juridice),
această primă zi reprezenta şi momentul pentru plata
datoriilor (credite, taxe etc.).
În calendarele grecești nu existau aceste diviziuni.
La greci, expresia nici măcar nu era folosită, ca fiind jignitoare pentru popor. Nici domeniul de aplicabilitate nu
era propice, pentru că, faţă de romani, legile legate de
datorii erau diferite la grecii antici: în cazul împrumuturilor exista şi o a treia parte (girantul), care avea obligaţia să achite datoria la termenul stabilit dacă debitorul
nu o făcea el (cum parcă e și la noi, la împrumuturi bancare!).
Astfel că „Ad calendas graecas solvere”, adică „a
plăti la calendele greceşti”. prima zi a fiecărei luni („zintâiul”, ca prin Ardeal) a devenit, pornind de la romani, o
expresie universală, pentru o promisiune mincinoasă,
privind plata datoriilor, uzitată la termene de plată, de
către rău platnici și de către toată mafia circulației banilor. Dar cum nu se mai predă latina în școală, poate se
mai pot păcăli și mafioții, cu termeni și termene la care
„să se uite ca mâța-n calendar”!
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Niculae Gheran

ADUCERI-AMINTE
(1)

De curând, dl George Vasile Dâncu, directorul Editurii Şcoala Ardeleană din Cluj, mi-a propus realizarea unui corpus
editorial de opere ale lui Liviu Rebreanu, o ediţie populară, însoţită, în cazul fiecărui volum, de un minim aparat critic istorico-literar, din care să nu lipsească afirmaţiile scriitorului despre propria lui creaţie, ecoul în epocă şi trimiteri bibliografice
utile unor lectori avizaţi. Ca să mă convingă să revin la reactualizarea vechii ediţii pentru folosul celor mulţi, ediţie ce mi-a
tocat peste 40 de ani din viaţă – dacă socotesc şi trilogia nuvelistică din 1963 –, mi-a trimis un corpus similar de opere consacrate Marii Uniri, realizat de acad. Ioan-Aurel Pop, exemplară ca valoare istorică şi patriotică, calitate ce sună desuet în
urechile blege ale unora. Invitaţie greu de refuzat, cu atât mai mult, cu cât în prezent opera scriitorului circulă în ediţii piratate
după seria de „Opere” sau în versiuni alterate de greşeli ilare, de mult corectate de autor.
Noul corpus va oferi cititorilor integralitatea creaţiei edite, de la „Frământări” (1912), la „Amalgam” (1943), în jur de
16 titluri, pe care acelaşi scriitor le-a reprodus în zeci de ediţii, majoritatea revăzute mai de fiecare dată, fără ca tipografiile
să respecte cronologia corectărilor. Motiv pentru care alegerea şi stabilirea textului definitiv al operelor a impus coroborarea
tuturor versiunilor, travaliu laborios, realizat de-a lungul timpului.
Ideea editării „Operei magna” a autorului „Pădurii Spânzuraţilor” s-a vânturat şi în întâmpinarea celor 150 de ani de la
înfiinţarea Academiei Române, propunere de colaborare făcută autorităţilor bistriţene (v. scrisoarea directorului general al
editurii, acad. D.R. Popescu, către Emil Radu Moldovan, preşedintele Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud, la data de
08.07.2015, la care n-a catadicsit să răspundă nici până astăzi, când a fost reales – epistolă reprodusă de mine în „Rebreniana”, vol. 2, pp. 521-523)
Noua ediţie, definitivă, îmi va îngădui să corectez greşelile de tipar strecurate de tipograf de-a lungul vremii. După cum
elementele necesare aparatului critic se află în corpul versiunii trecute, astăzi cu multe adausuri inedite. Vârsta şi în special
vederea cu un singur ochi mă vor determina ca actualele colaţionări din „pagini 1” şi „pagini 2” ale editurii să le dublez cu un
control suplimentar, apelând la colaborarea dnei Rodica Lăzărescu – căreia i-am încredinţat seria de „Opere”, pe care am
transcris îmbunătăţirile de-a lungul anilor – şi fiului meu Niculae-Liviu Gheran, ambii doctori în filologie. Cei doi se vor ocupa
şi de extragerea datelor de istorie literară din miile de pagini ale aparatului critic,al seriei de „Opere”.
În locul unui adormitor studiu introductiv, ce m-ar obliga să revin la cărţi publicate, am preferat să evoc nişte amintiri editoriale, inclusiv referitoare la istoria ediţiei.

Încercând să trec înot Atlanticul şi riscând să mă
înec lângă Statuia Libertăţii, mă jurasem că dacă depăşesc bariera volumului 11 – epuizând editorial proza şi
dramaturgia lui Rebreanu – voi merge la cimitirul Bellu
cu o coroană de trandafiri şi o panglică „Adio, domnule
Rebreanu”, pusă lângă bustul modelat de Miliţa Pătraşcu, având sentimentul datoriei împlinite. Lăsasem
în numerotaţia ediţiei critice un loc liber romanului „Gorila”, de care însuşi Nea Nicu îşi amintise într-o şedinţă
cu scriitorii, când, spre ghinionul meu, magistrul Şerban
Cioculescu n-avu de lucru şi, criticând versificaţia inco32

loră, inodoră a unui avangardism întârziat, se pomeni
contrabalansând retoric cu câteva stihuri, spre a-şi împlini elocvenţa:
– Ş-acum, uitaţi ce frumos zice Goga: „Privighetori
din alte ţări vin doina să ne-asculte” ş.a.m.d.
Cum să tacă patronul? Aşa că:
– Tovarăşe profesor, Goga n-a adus în România privighetori, ci tancurili naziste! (de s-ar fi oprit aici – n.n.)!
La fel ca şi Rebreanu, care a făcut o capodoperă ca
„Răscoala”, dar tot el a scris şi „Gorila” (zvârlind braţul
în dreapta, deasupra capului Suzanei Gâdea, ministreasa Culturii, ghemuită tăcut, gest generând un râs înfundat din partea asistenţei, ce l-a descumpănit pe
PRO
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atotputernicul orator şi l-a făcut să se verifice:) „Gorila”,
Macovescu?
– „Gorila”, tovarăşe Ceauşescu!
De trei ori fusese pomenit numele romanului, ca să
renunţ a-mi face iluzii. Aşezând răul înainte, avusesem
grijă să pun în gardă şi cititorii ediţiei de ştirbirea ce
urma să se petreacă, oferind, la Addenda volumului anterior (tom 9), un capitol, „Confluenţe”, cu destule documente ce s-ar fi cuvenit publicate în aparatul critic al
romanului „Gorila”.
Mai mult, încă înainte de neprevăzuta intervenţie
cioculesciană, profitând de bunele relaţii cu Mircea Mocanu – şeful zeţăriei de la „30 Decembrie” şi preşedinte
al sindicatului poligrafic –, l-am rugat să grăbească culegerea romanului, corectura şpalturilor şi paginarea
textelor. Obişnuit ca uneori să i se ceară mai multe rânduri de „pagini” – abia ieşite de sub teasc şi pentru referenţi – i-am cerut patru rânduri de corecturi, răsplătind
în avans hărnicia băieţilor cu un discret pourboir, ca să
ocolesc vulgaritatea turcescului bachşiş. Surpriza e că
pentru generozitatea mea Mircea Mocanu mi-a dat paginile tipografice legate, precum celelalte din serie, cu
cifra 10 la cotor, exemplare cartonate, acoperite cu o
mătase de altă culoare – parcă să le marcheze unicitatea –, cu aceeaşi monogramă aurie, stanţată pe copertă. Lux – patru exemplare dintr-o serie ştirbită
păreau să fie, parafrazând: pe când nu s-au zărit, azi le
vedem şi nu sunt. Bibliografic vorbind, numeric mai rare
decât „Codex aureus”. Ca să fiu sigur că nu-mi vor fi
confiscate – de alte belele multilateral-dezvoltate nu
vorbesc –, m-am şi grăbit ca trei să le înstrăinez: unu
lui Romulus Vulpescu, mare colecţionar de carte, unu
lui Mircea Zaciu şi ultimul unui prieten inginer, Teodor
Popa, acum fixat în casa lui de vacanţă de lângă Vălenii
de Munte.
Crud, la 20 de ani, dictatura proletariatului mă găsise
încadrat în bulibăşeala profilărilor şi reprofilărilor ministeriale în amurgul departamentului culturii şi-al artei,
cândva condus de filosoful Ion Petrovici, parte dintr-un
conglomerat politic în care domnise şi o direcţie a presei
de propagandă, cu mulţi colaboratori scutiţi de front, dar
care, la „Eliberare”, aveau să fie judecaţi şi condamnaţi,
cu excepţia tovarăşilor George Macovescu şi George
Ivaşcu. Primul, ziarist modest – ca să nu spun mediocru
–, extrem de versatil, cum avea să se dovedească în
plin congres PCR, când, cu un cras oportunism, a sărit
ca ars în apărarea lui Ceauşescu, împotriva bătrânului
C. Pârvulescu, ce făcuse din ditamai Nea Nicu un Nicu
Piticu, adică Nimicu.
George Ivaşcu, celălalt personaj, avea mai multă
personalitate, fiind un gazetar versat, dotat cu un rar
spirit selectiv în alegerea colaboratorilor. Ambii, exceptaţi de acuze antinaziste şi păstraţi în evidenţă, în virtutea calităţii de vechi colaboratori comunişti (mai puţin
Ivaşcu, de data asta totalmente pe nedrept condamnat
la moarte, pedeapsă comutată în muncă silnică pe
viaţă, în procesul Pătrăşcanu din 1948, şi eliberat, după
reluarea procesului, în 1954. Personal, nu exclud că în
frageda lor tinereţe vor fi publicat în puzderia de foi protestatare, efemeride ce apăreau şi dispăreau neobserPRO
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vate, dar adevărata lor „rezistenţă” avea să fie manifestă târziu, la sfârşitul anului 1943, cu nouă luni înaintea măreţului 23 August 1944, după ce glorioasele
armate ale Axei – mult lăudate până atunci în presă –
ajunseseră la porţile Moscovei. Acum, după multiplele
fronturi deschise pe două continente – presate deopotrivă în Estul şi Vestul Europei –, armatele Marelui Reich
se retrăgeau mereu „tactic”. Faimosul „Război-fulger” –
ce s-ar fi cuvenit terminat de mult – urma să are ţarina
noastră, nemţilor rămânându-le ca zid de apărare lanţul
Carpaţilor.
Mihai Antonescu – vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri –, conştient că se află în al 12-lea ceas al „Războiului Sfânt”, că, în lipsa unui armistiţiu între marii actori ai celui de al Doilea Război Mondial, România va
deveni precizamente unul dintre ultimele poligoane de
luptă ale marii conflagraţii, obligat de împrejurări, se
gândi să-şi creeze un alibi cât de cât concludent. Lepădându-se de hainele guvernamentale, magistrul în avocatură – ce avusese ghinionul să-l cunoască şi să-l
apere pe Ion Antonescu într-un proces de bigamie – se
şi vedea în boxa acuzaţilor. Ghinionul fostului avocat
avea să devină bafta lui Macovescu, şeful direcţiei de
presă din departamentul propagandei naţionale, şi, colateral, al lui Ivaşcu, ţinând seama că, după capitularea
ţării, judecarea guvernanţilor se va răsfrânge şi asupra
oficiilor de propagandă. Şi într-adevăr, în procesul ziariştilor, sovieticii vor cere aspra condamnare a şefilor de
gazete fascizante şi a şefilor de pagini politice, ceea ce
va face ca de la „Viaţa” – oficios guvernamental, girat
formal de autorul lui Ion – să fie condamnat doar Ştefan
Ionescu. Rebreanu, fostul director, decedat la 1 septembrie 1944, fusese răpus de un cancer pulmonar, cu
o tumoră de mărimea unei portocale, înţepenit în pat de
luni de zile la Valea Mare, nicidecum „împuşcat după
23 August 1944”, cum aberant s-a susţinut cu ani în
urmă [1].
Alibiul? Apariţia, la 19 decembrie 1943, sub conducerea lui Mircea Grigorescu, a unui nou cotidian, „Ecoul,
politic şi literar”, sucombat la 14 septembrie al următorului an, care chema la oaste personalităţi literare marcante, de veche tradiţie democratică, precum Mihail
Sadoveanu şi G. Călinescu, Mihnea Gheorghiu – anglofil, dovedit ulterior a fi fost colaborator din umbră al
Intelligence Service –, membri ilegali ai Partidului Comunist, ca Iorgu Iordan şi Miron Radu Paraschivescu,
ba chiar şi scriitori evrei, ca Nina Cassian, sub semnătura Maria Veniamin ş.a.
Rezultatul? După pământeasca judecată de apoi,
Mihai Antonescu, criminal de război, se va alege cu
gloanţele unui pluton de execuţie, iar domnul director
Macovescu avea să devină mare sculă în PCR, cu înalte funcţii ministeriale, diplomatice, universitare şi scrii-

[1] Mai întâi, ştirea a făcut obiectul unui amplu articol tipărit
în „România literară”, cum că romancierul, aflat într-o maşină
cu generalul Manolescu, a fost victima unei santinele din faţa
Consiliului de Miniştri, care a folosit arma, după ce somase
automobilul să oprească, fără ca şoferul să se conformeze.
Până la un punct, detaliile sunt exacte, numai că decedatul
era Soare Z. Soare, regizor la Naţionalul condus de L.R.
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toriceşti. Când la procesul gazetarilor unii acuzaţi l-au
solicitat ca martor în apărare, Curtea le-a respins cererea cu replica: „E o probă ce vă acuză, nu în favoarea
dvs.”.
Relatând acest episod, îmi revine în minte fotografia
din ziarul „Dreptatea” – oficiosul Partidului Naţional-Ţărănesc – prezentându-l pe dl George Macovescu pe peronul Gării de Nord, cu o banderolă cu zvastica nazistă
pe braţ, în întâmpinarea unui Obersturmbannführer.
Poza compromiţătoare era plasată pe prima pagină a
gazetei, unde se cerea imperios îndepărtarea colaboraţionistului din elita noilor guvernaţi.
Aparent, am insistat prea mult cu mişcările din culisele politice şi culturale ale unui amurg tenebros la hotarul dintre lumi. De reţinut cadrul în care lui Rebreanu
îi va fi fost dat să moară la timp. O viaţă întreagă se ferise să stea departe de magia politică şi acum ajunsese
la performanţa de a deveni candidat la puşcărie, ca unul
dintre periculoşii „trădători de neam”. „Imposibil!” – m-au
contrazis mulţi confraţi de seamă, uitând de soarta unor
Iuliu Maniu sau Brătianu – într-adevăr, oameni politici –,
dar şi de elita multicoloră de la Sighet. Dureros este că
nici mort nu era de-ajuns: când nici bine nu se răcise,
hulirea lui avea să fie declanşată de condeieri de clasă
şi rasă, precum poeţii Ion Caraion şi Miron Radu Paraschivescu, prozatorul Ion Călugăru şi eseistul Nicu Carandino, gazetar de zile mari, pronia cerească
răsplătindu-i pe măsură – doi cu ani grei de puşcărie,
unul cu nebunie şi altul stins la 54 de ani. Mai rău decât
noii îndrumători ai noii literaturi, Mihail Novicov şi Ion
Moraru, marii patroni ai proletcultismului, care izbuteau
să dovedească – vorba lui Caragiale – „că şi nimica
mişcă”, împrospătând manualele cu Neculuţă, A. Toma,
Sahia, mai apropiaţi politiceşte, decât tripleta Eminescu,
Arghezi, Rebreanu, adepţi ai „artei pentru artă”, C. Dobrogeanu-Gherea dovedindu-se mai util decât idealiştii
Titu Maiorescu, E. Lovinescu sau G. Călinescu.
Când, la sfârşitul lui 1949, guvernaţii se pregăteau
să apeleze la noi reprofilări organizatorice, ministeriabilii
culturii terminaseră un „manual” de triere a bibliotecilor,
pentru purificarea lor politico-ideologică. În perspectivă,
crearea unor compartimente separate pentru: 1. Cenzura tipăriturilor; 2. Edituri, Poligrafie, Difuzarea Cărţii
şi Presei; 3. Crearea unui Comitet al Artelor. Cum urma
să lucrez la Edituri – toţi ageamii în materie, odată cu
desfiinţarea unităţilor de profil, fără să se păstreze nici
de sămânţă vreun profesionist –, am fost repartizat pentru vreo trei luni inspector cu difuzarea cărţii la sate,
când, statistic, un ţăran dădea mai mulţi bani pe tutun,
decât pe cărţi. Cum toate facturile erau achitate de Cooperaţie, broşurile Editurii Politice se dădeau ca rest la
mărfurile vândute, volumele mai groase rupându-se
procentual.
S-a întâmplat să fiu prezent la înfiinţarea Direcţiei
Generale a Editurilor, Poligrafiei, Difuzării Cărţii şi Presei, de pe lângă Consiliul de Miniştri – în februarie 1950
– şi, implicit, să asist la desfiinţarea vechilor case de
editură. De asemenea, ca după alte patru decenii să-mi
fie dat să trăiesc, într-un balamuc similar, pieirea editurilor de stat, fără să se păstreze măcar una destinată
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patrimoniului naţional, precum şi un centru de difuzare
cu mai multe librării, care să susţină desfacerea cărţii
prin papetărie. Praf şi pulbere s-a ales dintr-un sistem
organizat, rentabil, ceea ce nu ar fi impietat cu nimic un
comerţ privat.
Pe vremuri, sediul ne era într-o aripă a hotelului
„Ambasador”, iar celelalte compartimente ale ministerului, în apropiere, la „Wilson”. La angajare, toată direcţia edituri era preocupată cu lichidarea unui imens stoc
de carte, apelându-se, în afara librăriilor, la vânzători
procentuali în întreprinderi, instituţii, şcoli, cu plata la
chenzină, chiar şi la difuzori ambulanţi prin trenuri. Mă
săturasem de desfacerea cărţilor la sate, cu pachete
adesea plătite de cooperaţie, dar rătăcite în pivniţele
prăvăliilor, alături de butoaie cu gaz şi untdelemn, ca şi
de spusele unui coleg mai „experimentat”, proaspăt absolvent al şcolii superioare de partid „Jdanov”:
– Omule, îţi dai seama ce faci?! Noi îţi trimitem lumină şi mata o ţii la întuneric! Ca preşedinte de cooperativă eşti membru de partid?
– Sigur că sunt!
– Apăi nu te-ai întrebat de ce ai fost ales?
– Eu zic că de felul meu sunt mai didictiu (ceea ce,
probabil, în limba lui era totuna cu „detectiv”).
Băteam zilnic c-o maşină vreo zece comune, străjuiţi
pe scările automobilului de câţiva ţărani, până la bibliotecă, unde verificam fişele cititorilor, făcând rapoarte cu
preferinţele lor. O dată, ne-a uimit numărul de cărţi şi
varietatea lecturilor, de unde curiozitatea de a sta de
vorbă cu un ţăran mai deosebit. Discuţie scurtă şi răspuns edificator.
– E-he-he, domnişoara bibliotecară! Ea săraca vine
şi ni le aduce, tot dânsa le ia înapoi. N-avem timp de
aşa ceva. Din toate am apucat să citesc o carte de poveşti, care tare mi-a plăcut.
De-atunci, n-am mai simţit nevoia să ne documentăm, dumirindu-ne „ce vor ţăranii”. După care am cerut
să fiu transferat la biblioteci, compartiment prevăzut în
proiectele noilor structuri. Ana Naum, şefă la Edituri,
m-a sfătuit să am puţină răbdare, fiindcă de la o zi la
alta va apărea decretul de înfiinţare a unei Direcţii Generale a Editurilor, cu preocupări culturale, deosebite
de cele comerciale, concentrate separat, după cum nu
de mult luase fiinţă o Direcţie Generală a Presei şi Tipăriturilor (= cenzura).
Abolirea monarhiei din 1947 şi naţionalizarea întreprinderilor particulare din 1948 erau evenimente care
impuneau centralizarea unor compartimente din circuitul cărţii, gazetăriei şi imprimatelor de orice fel, cu precădere mijloacele lor tipografice, de difuzare a
produselor grafice, dotate cu librării şi depozite, ca Sfetea, din spatele Bisericii Sf. Gheorghe, şi Hachette de
pe Lipscani, dar mai puţin editorial, ignorându-se experienţa foştilor patroni, consideraţi exploatatori, deşi rentabilitatea acestora putea fi valorificată profesional. Între
altele, şi profiturile se explicau printr-un aparat suplu,
cu un mic număr de colaboratori, de regulă un contabil
şi doi-trei corectori, precum şi folosirea unor referenţi
externi. Excepţii, Editura de Stat pentru Literatură şi
Artă, înfiinţată în 1948 (în locul Editurii Fundaţiei RePRO
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gale), condusă de poetul Alexandru Toma, care, fiind în
vârstă (75 de ani), era substituit de un oarecare Aszodi,
iar apoi, ca interimar, de soţul Ninei Casian – Alexandru
Iancu Ştefănescu, rămăşiţă din direcţia literară condusă
cândva de M. Novicov. De asemenea, Editura de Stat,
multidisciplinară, cu tipografie proprie, în blocul „Universul” din Brezoianu, avându-l ca director pe un oarecare
Pecker. La vremea respectivă, înainte de divizări şi comasări, îşi continuau activitatea Editura Academiei
RPR, Cartea Rusă (pe lângă ARLUS) şi Editura PCR
(mai târziu Politică).
Noua instituţie coordonatoare, creată ca direcţie generală autonomă pe lângă Consiliul de Miniştri, era dotată cu profesionişti în compartimentele de poligrafie şi
comerţul de carte şi gazetărie, dar lipsită totalmente de
vreun editor. Privită cu ochii de azi, competenţa editorială era nulă, de la cap la coadă. Directorul general,
Radu Mănescu, fusese în vremuri trecute patronul unei
făbricuţe de porţelanuri şi se procopsise cu o privare de
libertate, fiindcă, în anii ilegalităţii PCR, contribuise la
„ajutorul roşu”. Gurile rele spuneau că în timpul detenţiei, legătura superioară de partid, Emil Bodnăraş, se încurcase cu soţia lui – cu care ulterior s-a şi căsătorit –
motiv pentru care l-ar fi despăgubit. Bărbat chipeş, Mănescu s-a dovedit un priceput economist, drept care a
fost săltat în grad ca ministru adjunct la Finanţe, fiind
înlocuit la noi cu un mărunt librar, Jack Podoleanu. Director general adjunct era Al. Lăzărescu, fără studii speciale, se pare droghist, care, la rându-i, a arătat
pricepere în ale economiei. Postul de şef la direcţia edituri era vacant, fiind girat ca adjunctă de Ana Naum, fără
studii, evident sprijinită de cunoştinţe superioare în
grad, exclusă din partid ca soţie a lui Belu Silber, la acea
dată arestat ca apropiat al lui L. Pătrăşcanu (fiind condamnat la moarte, a scăpat cu viaţă depunând ca martor împotriva lui).
În rest, angajaţi tineri, unii încă studenţi, toţi fără
nicio experienţă în materie, câţiva evoluând frumos, ca
buni redactori şi traducători, precum Antoaneta Ralian,
Gheorghe Pienescu, Crina Coşoveanu, Ion Marinescu,
Iura Derevencu, sau manageri ca Emil Idriceanu şi Emil
Stănculescu, remarcaţi ulterior în viaţa editorială. S-ar
fi zis că în 1950, odată cu desfiinţarea editurilor particulare, nici nu era nevoie, atâta timp cât puteam beneficia de experienţa sovietică. Fără glumă, totul trebuia
luat de la A la Z, potrivit normativelor sovietice, recomandate de un consilier rus – nu mai ştiu cum îl chema.
Devenit mamă şi tată, din momentul în care tot profesionalismul trebuia să se adape, ca izvor de inspiraţie,
din două lucrări sacrosante: „Organizarea editurilor” de
Marcus şi Leman şi „Legea drepturilor de autor”.
Acelaşi consilier avea legătură cu CC al PCR pentru
desemnarea directorilor de edituri şi gazete, cu tot subiectivismul sovietic, impus de conjunctură. Ca individ
născut într-un mediu multietnic – vorbesc despre mine
–, n-aveam cum să fiu ros de şovinism. Mai ales că la
vremea aceea nu se putea ignora realitatea istorică, potrivit căreia românii jucaseră pe mai multe cărţi pro şi
contra, după cum evreii, scăpaţi de urgia nazistă, de lagărele morţii – întâmpinaseră armata roşie ca eliberaPRO
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toare. Nu-i greu să intuieşti şi măsurile lor de siguranţă.
Nimic complicat, numai că subiectivismul etnic avea să
macine în subteran o credinţă, provocând divizări inoportune. Astfel încât, cu vremea, îndeosebi după îndepărtarea Anei Pauker – omul numărul 1 din
conducerea Partidului „monolit” din primii ani ai „democraţiei populare” –, a început să se vorbească şi pe faţă
de necesitatea compoziţiei sociale şi naţionale a cadrelor de conducere, de unde şi exagerările inverse ale dictaturii proletariatului, când în fruntea unor edituri
ştiinţifice, multidisciplinare, să fie promovaţi un fost cizmar şi un tapiţer, învăţaţi ai partidului precum croitoraşul
Nistor al lui Arghezi din „Poarta neagră”, filosofi marxişti,
formaţi mai mult „din ispirenţă”.

Şi zilele treceau să treacă, nici în lumină, nici în întuneric, ci doar să se adune, ucenicind fără meşteri
într-ale editorlâcului. Calfă ne era Al. I. Ştefănescu (zis
şi Ali) – pe care l-am mai pomenit –, la obârşie profesor
de franceză, ce nu apucase, ca şi noi, să lucreze în vreo
editură, dar cu antecedente literare ca subordonat al lui
M. Novicov şi ca autor al unei broşuri, „Bobocica”.
De-am fi putut măcar dezlega literele încârligate ale manualului sovietic, cu care ne înzestrase mai-marele
Consilier impus de război, treacă să meargă. Dar la început doar o colegă mai în vârstă, Nata Davidescu, le
găvărea pa ruski, însărcinată să ţină legătura cu „Glavpoligrafisdat”, echivalenta noastră moscovită, prin care
obţineam literatura clasică rusă şi sovietică, ediţii pentru
seriile de patrimoniu, de la Mamin-Sibiryak, Puşkin şi
Tolstoi, la contemporanii Şolohov şi Ostrovski, cu care
ne venise rândul să călim oţelul – de-ar fi fost doar
scrierile acestora, ce-au alcătuit multă vreme „pâinea
cea de toate zilele” a multor scriitori interbelici de frunte,
precum Arghezi şi Cezar Petrescu, total neglijaţi cu reeditarea creaţiei proprii.
La început, Direcţia noastră devenise o haltă în circuitul cărţii dintre edituri şi DGPT, instituţie înfiinţată tot
pe lângă Consiliul de Miniştri, cu un an în urmă –, citind
manuscrisele, la kilogram, indiferent de gen, de la agricultură la Zanzibar. Norma, o sută de pagini, cu două
obiective: literatura să nu conţină afirmaţii potrivnice
RPR, iar cărţile ştiinţifice să nu facă abstracţie de marea
experienţă sovietică. Atribuţie de control la care s-a renunţat curând, apariţia noilor edituri reclamând atenţie
la formula lor organizatorică, după modelul sovietic. În
principiu, scheme justificate prin definirea sarcinilor,
însă cu mulţi lefegii, în locul unor colaboratori externi.
De cele mai multe ori, regia administrativă depăşea
substanţial drepturile de autor, de unde aberaţia că mai
lesne se scrie o carte, decât citirea ei în editură. Apariţia
noilor edituri direct subordonate Direcţiei Generale, prin
divizarea celor mari, dar şi departamentale, pe lângă
ministere, instituţii politice sau obşteşti, a dus la necesitatea planurilor tematice, la coordonarea activităţii editoriale, pentru eliminarea suprapunerilor şi, mai ales, la
semnalarea golurilor din producţia de carte, de unde şi
obligaţia editurilor de a trimite manuscrisele la Direcţia
Generală pentru viza E, confirmare că titlul ca atare a
fost inclus în planul tematic anual, aprobat în ultimă in35

stanţă de secţia de propagandă a CC al PCR, iar mai
târziu de biroul nr. 2 al acad. dr. inginer Elena Ceauşescu, preşedinta Cercetării Ştiinţifice. Sub atari subordonări, legile dictaturii proletariatului îşi spuneau
inevitabil cuvântul, câtă vreme în fruntea instituţiei s-au
perindat şi directori generali fără de carte, precum activişti de partid ca Vasile Dinu, cu patru clase comerciale,
sau un secretar adjunct de la comitetul Capitalei, ori
Jack Litman-Podoleanu, cunoscut ca modest librar, certat cu învăţătura şi imprudent cu vechile cunoştinţe.
Între ele, şi Vlad Muşatescu, tehnoredactor celebru, ce
se rătăcise printre noi ca şef al unui sector de prezentare artistico-grafică. Se ştiau de pe vremea când Grasone – cum îi spuneam colegului nostru – făcea mici
afaceri, aprovizionându-l ca misit cu diverse cărţi pe
dl Jack, cu care era per tu.
– Ascultă, Vlăduţ, tu eşti evreu?
Pus mereu pe joacă şi dispus să jongleze cu vorbele, ca şi în cărţile lui, de succes în epocă, i-a răspuns
în şagă:
– Mulţi m-au acuzat, dar nu sunt.
Lipsit de umor, Jack nu l-a iertat şi cu prima ocazie
– sancţionarea Anei Pauker ca deviatoare de dreapta –,
l-a exclus din partid, deşi cu abaterile atribuite magistrei,
reale sau imaginare, n-avea nici în clin, nici în mânecă.
Ceea ce nu l-a deranjat defel, ba dimpotrivă. Când din
nevoia reprofilării grafice a ziarului „Scânteia” i s-a comunicat că s-a făcut o greşeală şi i s-a acordat onoarea
de a fi promovat tehnoredactor-şef al cotidianului, le-a
răspuns arogant:
– Nu s-a făcut nicio greşeală. Nu simt nevoia să fiu
membru de partid. Am fost destul. Aşa că-mi văd de meserie. Dacă vreţi să colaborăm, vă solicit: program de
muncă de patru ore pe zi, contra 5 000 de lei ad labam,
maşină de transport, dus şi întors de-acasă, sâmbăta
şi duminica liber, să stau la casa de odihnă din Otopeni.
Şi i s-a aprobat, ca ulterior să demisioneze, fiindcă-i dădeau adesea rubricarea peste cap, prin schimbarea
conţinutului, refuzând mai târziu să proiecteze şi numărul de duminică, zi în care cotidianul s-ar fi cuvenit să
arate cel mai bine.
Sincer vorbind, tentaţia de a părăsi serviciul mă îmboldea şi pe mine, plecând ca şi Pienescu în redacţia
Editurii pentru Literatură şi Artă, ce mi se dăduse sub
instructaj. La mine, invers, din cauza unui sentiment de
inferioritate. Nu din pricina literaturii curente, improvizaţii
proletcultiste, ci a lucrărilor de mare responsabilitate,
care presupuneau o competenţă deosebită, cum ar fi
„Istoria României”. M-a întors din drum Dumitru Trifu,
prieten la cataramă, care abia terminase facultatea şi
figura ca şef al redacţiei de filosofie:
– Vezi-ţi de treabă! Tu nu vezi că şefii ce ne conduc
sunt de slabă condiţie intelectuală, se descurcă mai
mult în virtutea celor 5000 de ani de comerţ, iar în meseria asta nu-i de lepădat. Dacă te văd că te descurci,
domneşti în pace şi onor. În cazuri complicate, nimeni
nu te împiedică să te foloseşti de referenţi externi, colaboratori tobă de carte, savanţi aleşi de tine, mulţi îndepărtaţi de la catedre, mulţumiţi să primească de lucru,
mai ales că sunt bine plătiţi, cum e cazul unui control
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ştiinţific.
Din acel moment, m-am bazat pe discernământul
meu, în privinţa creaţiei contemporane, iar pentru ce nu
ştiam, pe Alexandru Piru – fost asistent al lui G. Călinescu, până la înlocuirea acestuia cu Ion Vitner –, descoperit ca strungar-calificat la uzinele „Timpuri Noi”,
după ce o vreme îşi câştigase pâinea ca barcagiu la
„Salvamar”. Vremuri tulburi, când alde Glaser şi Roller
erau socotiţi savanţi, dar, şi mai grav, invers. Citându-i,
nefiind singurii, s-ar părea că-s tendenţios, numai că nu
degeaba se spune că „omul sfinţeşte locul”. La acea
vreme, printre primele edituri înfiinţate a fost şi cea Tehnică, sub conducerea lui Carol Neumann, care de la început s-a înhămat la elaborarea unei lucrări de mare
rezonanţă profesională, elaborând „Lexiconul tehnic
român”, în şapte volume, cu aproape 50000 de termeni,
sub auspiciile Asociaţiei Inginerilor şi Tehnicienilor, adresându-se unor coordonatori de înaltă clasă academică.
Incredibil. Tot el se apucase să alcătuiască o Enciclopedie a României – ultima fiind cea regală, coordonată
de Dimitrie Gusti –, antrenând numeroase forţe intelectuale, multiplicând conţinutul pe fascicule difuzate multor factori spre consultare. Avansând prodigios, a fost
criticat că-şi depăşeşte mandatul, ignorând criteriile politice, în materie de cadre. Lui îi aparţine butada pe care
puţini se pricepeau s-o descifreze (apropo de cei care
ştiu carte şi nu sunt folosiţi şi invers): Cine poate nu
poate şi cine nu poate poate.
De asemenea, descăunat de la Direcţia Generală a
Artelor şi transferat la EPD (= edituri, poligrafie, difuzare), Paul Cornea avea să fie primul director general
care să se gândească la alcătuirea unui plan de perspectivă pe cinci ani în domeniul valorificării moştenirii
literare, pe trei niveluri: ediţii academice, de nivel mediu
(„Scriitori românii” ş.a,), ediţii de popularizare.
Nici noi nu mai arătam ca ageamiii de odinioară.
Cum tipografiile curente ale fostelor cotidiene „Curentul”, „Universul” sau „Cartea Românească” şi „Imprimeriile Statului” se dovedeau depăşite, majoritatea
unităţilor fiind conduse fie de absolvenţi ai unor cursuri
profesionale, fie de inşi calificaţi strict la locul de muncă,
nepregătiţi în perspectiva colosului industrial „Casa
Scânteii”, în învăţământul preuniversitar s-a creat o
şcoală specială pentru cei care aveau minimum zece
clase elementare, cu scopul policalificării lor în mânuirea mijloacelor de culegere, de imprimare şi de legătorie, precum şi în tehnoredactare. În lipsa unei facultăţi
de specialitate, titlul de Tehnician, conferit absolvenţilor,
dobândea valoarea de subinginer. Fiind extrem de
tânăr, am absolvit-o la seral, astfel încât în Direcţie mă
mişcam mai calificat decât mulţi paraşutaţi de la „Jdanov”, între care un fost cizmar, un lăcătuş şi nişte mecanici.
Cu Paul Cornea mă înţelegeam bine, poate şi datorită faptului că încă din cursul superior al liceului, la
„Cantemir Vodă” şi apoi la „Constantin Brâncoveanu”,
îl cunoşteam de la Tineretul Progresist, Uniunea Tineretului Muncitoresc, iar după unificarea organizaţilor de
tineret, de la Uniunea Tineretului Muncitor, el în organe
centrale, eu subordonate. Nu repet ce-am mai scris
PRO
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despre relaţiile amicale avute de-a lungul anilor, deşi,
înscris în PCR, când împlinisem 18 ani, l-am abandonat
după doi ani, „uitând” să-mi ridic noul carnet al Partidului
Muncitoresc Român (relaţii explicate pe larg în tetralogia „Arta de a fi păgubaş”). De reţinut ar fi că am părăsit
vechea calitate în surdină, rămânând în bune raporturi
cu acei confraţi cinstiţi şi nearivişti, rara avis, care, când
aveau să ajungă în funcţii de mare răspundere în stat,
şi-au adus aminte de mine, ce luasem calea strictei profesionalizări.
Mi-amintesc cu mare plăcere atracţia magnetică faţă
de oamenii cu mai mare experienţă, indiferent de etnia
ori de orientarea lor politică, socială, fostă sau actuală.
Unul dintre ei a fost Alexandru Balaci, cu care, atât în
ţară, cât şi în străinătate, am întreţinut relaţii prieteneşti.
Nu mi-e jenă să spun că de la el şi prin el l-am cunoscut
pe Arghezi, necunoscut în şcoală, liceu şi facultate, căci
nu figura în programa analitică, de altfel ca şi Bacovia.
De aici şi discuţia cu Alexandru, pe vremea când era redactor-şef la ESPLA, iar eu instructor, despre portofoliul
lor debordând de poeţi, între care tronau poetese ca
Maria Banuş, Nina Cassian şi Veronica Porumbacu, iar
Eugen Jebeleanu era un interbelic rarisim. Nu ştiu cum
a venit vorba de Arghezi, dar, schiţat din memorie, dialogul l-aş reduce aşa:
– Şi de ce nu faceţi un contract cu el?
– Imposibil, a devenit un poet indezirabil, persona non grata, iar contractul trebuie contrasemnat şi ştampilat de Direcţia Generală.
– Păi asta intră în atribuţiile mele de serviciu: ca instructor, avizez sau sesizez directorului dacă am îndoieli sau dacă se încalcă vreo interdicţie, iar secretara
pune automat ştampila pe contract. În cazul de faţă, nu
faceţi un act pentru o plachetă de 1-2 coli, ci pentru o
culegere măricică, de versuri selective şi revăzute, şi-i
daţi la contractare 25% din drepturile ce-i revin în caz
de refuz.
– Şi suportăm noi paguba!
– Nici vorbă, fiindcă la trierea portofoliul radiem lucrarea ca risc editorial. Ba, dacă zici că i se face o mare
nedreptate, te şi felicită pentru rezilierea contractului.
Contabilul-şef Jean Cristescu – fost Kitner la Fundaţiile
Regale – merge pe blat, dă banii şi statul de plată şi îl
aducem semnat.
Şi într-o zi de Crăciun sau de Paști, am mers cu Balaci la Mărţişor cu un buchet de flori şi un plic cu bani,
Arghezi semnându-ne statul de plată pentru o carte nepredată şi reziliată de noi, specificând că nu
contribuie la opera de construire a socialismului.
Pare neverosimilă povestioara de mai sus, dar altfel
greu de explicat dedicaţia „Colegului Niculaie Gheran,
cu toată inima Argeşului şi Doljului nostru” scrisă de
poetul Florilor de mucigai pe ediţia sa bibliofilă, când
„colegul” în cauză n-apucase să semneze decât o
schiţă satirică şi aia criticată că nu corespunde noilor
realităţi de modă jdanovistă, determinându-l să se lase
de rele şi să-şi transfere preocupările în domeniul valorificării moştenirii literare, ce-l scutea ca lucrător al Direcţiei Generale a Editurilor să stea mai departe de
marile obiective, ale orientării literaturii originale, de acPRO
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tualitate: lupta pentru pace; industrializarea socialistă a
ţării, cu pivotul ei central – construcţia de maşini; transformarea socialistă a agriculturi; demascarea clicii titoiste şi tot ce se mai poate adăuga pentru formarea
omului nou.
Schematism grosolan şi confuzie totală faţă de un
plan anual multidisciplinar, supus spre aprobare unui for
unic de partid. După cum mai era şi altceva care mă
punea pe gânduri. În bulibăşeala repartizării „gheorghiazilor” – cadre muncitoreşti absolvente ale fostei
şcoli politice „Jdanov”, rebotezată „Ştefan Gheorghiu”,
inevitabil grâul se deosebea de neghină, funcţiile filologice, proprii vieţii redacţionale, impunând şi calităţi de
bun organizator ca şi de cunoaştere a legislaţiei specifice drepturilor de autor. În plus, de-a lungul anilor, se
adăugase necesitatea stăpânirii unei experienţe megaeconomice, în care nici vechii editori nu s-ar mai fi
mişcat lesne, deoarece una era grija de a patrona tipărirea câtorva zeci de titluri, de regulă rentabile, şi alta
de a gospodări un portofoliu uriaş, capabil să nutrească,
selectiv şi armonios, planuri anuale de apariţii de
cca 3000 de titluri. Ecuaţie dificilă, cu multe necunoscute ce te obligă să nu ţii seama doar de necesităţi impuse, ci să meditezi la toate elementele ce influenţează
preţul de cost şi de vânzare al cărţii, rentabile şi nerentabile, preocupat să rezişti cu banii şi hârtia repartizată,
fără largheţea cuvenită, atunci ca şi acum, culturii. Dovadă că începuserăm susţinerea noii profesii cu 50 de
milioane de lei, subvenţie de la buget, iar cu timpul
donam statului un beneficiu de 100 de milioane. Muncind din greu, mă număram printre cei buni, chiar şi decorat, când, cu sănătatea şubredă, a trebuit să întrerup
şi facultatea de Filologie, transferat pentru multă vreme
la Sanatoriul Moroeni, Preventoriul Bran şi la Institutul
de Ftiziologie Filaret.
Aveam pe atunci 24 de ani şi visam să devin scriitor.
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Iordan Datcu

TRAIAN RADU ȘI EDIŢIA
TUDOR ARGHEZI, „OPERE”
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precizări retrospective, apărut în Tudor Arghezi, Scrieri,
volumul 46 (2006, pp. 441-450).
A continuat ediția tipărind, până în 2006, încă douăzeci de volume, aducându-i o completare necesară;
toate volumele au fost însoțite de note bibliografice. Din
anul 2001, când Editura Minerva a fost falimentată, ultimele trei volume: 43 (2001), 44 (2003) și 46 (2005),
au apărut la Academia Română, Fundația Națională
pentru Știință și Artă, Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”. La Academia Română, Fundația
Națională pentru Știință și Artă, în colecția „Opere fundamentale”, coordonată de acad. Eugen Simion, unde
începuse să apară, din anul 2000, ediția Tudor Arghezi,
Opere, ediție îngrijită, tabel cronologic și bibliografie de
Mitzura Arghezi și Traian Radu, Prefață de Eugen Simion. Ediție care se desparte de edițiile precedente,
„bazate pe liberul arbitru și neavând cunoștință de o
intenție editorială fermă în vederea începerii tipăririi
ediției critice în care editorul, constrâns de complexitatea unei ediţii critice şi de timpul necesar realizării acesteia, s-a rezumat, cu onestitate, să dea o ediție de
referință, structurată, în cazul poeziei”, „pe volume, grupaje și cicluri, respectă cronologia tipăririi lor și sumarele edițiilor princeps”. De asemenea, voința autorului
este vădită în toate articulațiile ediției: în introducerea
textelor scoase, în diferite momente, de către cenzură,
atât la versuri cât și la publicistică. În cazul acesteia s-a
„optat pentru criteriul cronologic, criteriu ce conferă o
posibilitate mai mare de obiectivitate demersului nostru
și am luat ca text de bază, potrivit unei practici de îndelungată tradiție, ultima versiune văzută de autor, respectiv ediția Scrieri. Pentru titlurile incluse pentru prima
dată în volum am folosit dactilogramele definitivate de
scriitor, atunci când au existat; zațurile sau articole corectate de autor direct pe paginile publicațiilor în care
au apărut și, mai rar, manuscrise. În alte situații, însă,
am reprodus textul din periodicul în care a fost tipărit.”
Mai trebuie să fie amintite și alte criterii: introducerea,
între paranteze drepte, a paragrafelor eliminate de cenPRO

Ca și alți redactori, colegi ai săi, îngrijitori de ediții
personale, între care sunt de amintit Elisabeta Brâncuș,
în colaborare cu Iorgu Iordan (cea mai bună ediție a
operei lui Ion Creangă), Aurelia Rusu (mai multe volume
din opera lui Mihai Eminescu), Andrei Rusu (excelent
editor al operei lui G. Călinescu), Margareta Feraru
(ediții din scrieri ale lui V. Demetrius, N. Davidescu, Felix
Aderca, Ion Trivale), Daciana Vlădoiu (un volum din Calistrat Hogaș), Constantin Mohanu (ediții din Ioan Slavici
și Victor Eftimiu), Rodica Rotaru în colaborare cu
Al. Piru (ediția G. Ibrăileanu), Teodor Vârgolici (ediția
D. Bolintineanu), Mihai Dascal (care în scurta lui viață
a reușit doar să înceapă edițiile Cezar Petrescu și Mircea Eliade), Maria Simionescu, în colaborare cu
Al. George (nouă volume din opera lui Eugen Lovinescu), Cornel Simionescu (opt volume din ediția critică
Mihail Sadoveanu), Elena Beram (două volume cu
opera lui Anton Holban) – ca și toți acești profesioniști
ai reeditării clasicilor români, Traian Radu a excelat în
alcătuirea și editarea, împreună cu Mitzura Arghezi a
ediției de Opere (I-XII, 2000-2017, 15483 p.).
Din 1970, când a fost angajat redactor la Editura Minerva, până în decembrie 1999 când a fost pensionat,
Traian Radu a răspuns de o paletă largă de cărți, apărute în seria „Scrieri”, în colecțiile „Retrospective lirice”
și „Biblioteca pentru toți”, în aceasta apărând traduceri
din opera unor scriitori ca Henry James, Naghib Mahfuz, Joseph Konrad, Grazia Delleda, Konstantinos Kavafis, Jean Cocteau, Emmanuel Robles, Vasili Șukșin,
Iordan Radicikov, Jan Potocki, unele dintre aceste traduceri beneficiind de necesara și răbduria sa stilizare.
Începând cu anul 1974, a fost obligat să preia și să
continue, împreună cu Mitzura Arghezi, de la volumul
26, ediția de Scrieri de Tudor Arghezi, al cărei redactor
fusese până atunci Gheorghe Pienescu. Nu intră în
obligația acestor pagini ale noastre să dăm detalii asupra rupturii care a avut loc între Editura Minerva și cel
amintit. A prezentat cazul Traian Radu în textul Avatarurile ediției de autor Tudor Arghezi, „Scrieri”. Câteva
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zură, respectarea particularităților stilistice și de
punctuație ale autorului, precizarea datelor bibliografice
obligatorii.
Ediția Scrieri a fost incredibil de mult cenzurată:
„După apariția vol. Scrieri, 30, Cuvinte potrivite și...
încrucișate (1980) – scrie Traian Radu în textul său Avatarurile... – citat mai sus – ritmul de editare a fost din
nou perturbat, de data aceasta din cauza cenzurii, care
acorda din ce în ce mai greu viza pentru publicistica argheziană în care predominante erau articolele politice.
Astfel, volumul Scrieri, 31, Timpuri de cronică, trimis la
viză Direcției presei în anul 1975, a fost înapoiat editurii
cu 200 de pagini eliminate, în anul 1979, când a și apărut. De același «tratament» au avut parte și volumele:
Scrieri, 32, Aproape știute, Scrieri, 33, O galerie de portrete și Scrieri, 34, Tabula rasa, în timp ce volumul
Scrieri, 35, Tablete de cronicar, 1, a fost înapoiat după
doi ani, cu mai mult de jumătate din titluri eliminate. La
titlurile aprobate, propunerile de eliminare a unor paragrafe aproape le desființau.”
Cele două volume de Versuri (2000), cele opt de publicistică (III-IV, 2003, V-VI, 2004, VII-VIII, 2005, IX,
2006, X, 2011) și cele două de proză (XI-XII, 2017), ti-
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părite pe hârtie biblia, mai aduc și alte elemente semnificative: menționarea, în cazul volumelor Versuri, a
edițiilor anterioare, reproducerea prefețelor poetului la
ele, a bibliografiei critice, alcătuirea de indici după primul vers și după titluri. Remarcabile și de mare utilitate
sunt capitolele de iconografie, de facsimile, cuprinderea
unor documente, cum este acela trimis, în 1966, de Ion
Gheorghe Maurer, prim-ministru al țării:

„Iubite Maestre,
Profund emoționat de scrisoarea ce mi-ați adresat-o,
vă mulțumesc în numele statului și al meu personal pentru darul pe care-l faceți oferind Mărțișorul poporului
nostru.
Generațiile de mâine vor putea veni la «Mărțișor» ca
într-un templu al poeziei și astfel vor înțelege mai bine
opera lui Tudor Arghezi, imensa dragoste a DomnieiVoastre pentru pământul și sufletul românesc, care va
continua să înflorească și în inimile lor.
Vă rog să primiți, iubite Maestre, cele mai sincere
urări de sănătate și de viață rodnică din partea mea,
Gheorghe Maurer”

Tudor Arghezi
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Volumele 26-46 (1974-2006) din seria Scrieri au
mențiunea: „ediție îngrijită de Mitzura Arghezi și Traian
Radu”, care apare neschimbată și în ediția Opere. Și
cele 20 de volume din seria Scrieri și întreaga ediție
Opere sunt îngrijite, de fapt, de Traian Radu. Ele sunt
rodul darului de textolog, de profesionist cu amplă
experiență editorială și al unei prețuiri desăvârșite pentru opera lui Tudor Arghezi. Această contribuție a fost
recunoscută de Mitzura Arghezi însăși pe numeroasele
dedicații, dintre care cităm două; prima pe volumul 26:
„Lectorului și prietenului Traian Radu îi mulțumesc
pentru orele risipite întru scrierile lui Arghezi, cum i-ar fi
mulțumit însuși autorul, cât și pentru cele ce nu știam și
le-am învățat de la el. 3 decembrie 1974.” Cea de a
doua: „Dragă Traian, Iată, după 32 de ani, ai reușit să
închei ediția de autor Arghezi. Fără tine nu știu ce aș fi
făcut după toate relele pe care le-a făcut acel personaj
pe care aici nici nu vreau să-i mai pomenesc numele.
Ai pus la locul lor articolele cenzurate, le-ai scos din
anonimat pe cele fără titlu sau pagini schimbate. Nu știu
cum ai putut să pui cap la cap miile de pagini necunoscute. Nu am cuvinte îndeajuns pentru a-ți mulțumi că
visul tatei de a-și aduna, ce a scris, într-o ediție, ai realizat-o. Bucuria pe care mi-ai dat-o nu are margini. Mitzura, 27 mai 2007.”
Ediția Tudor Arghezi, Opere fusese gândită, până în
1990, să apară în Editura „Tudor Arghezi – «Bilete de
papagal»“, însă Ministerul Culturii nu a aprobat
subvenția solicitată. În 1998, inițiatorul și coordonatorul
colecției „Opere fundamentale”, le-a comunicat Mitzurei
Arghezi și lui Traian Radu intenția sa de a include în planul de apariții al Editurii Univers Enciclopedic o ediție
Tudor Arghezi integrală, care avea să devină o reușită.
Critici și istorici literari și editori cu experiență au
apreciat calitățile ediției de Opere argheziene. Teodor
Vârgolici, în recenzia O monumentală ediție din operele
lui Tudor Arghezi, din „Adevărul literar și artistic”
(29 iunie 2004, p. 4) scrie că „Noua ediție este elaborată
de cei mai competenți cunoscători ai operei argheziene,
Mitzura Arghezi și Traian Radu, specialist format în
redacția fostei edituri Minerva”, că ediția „se impune de
pe acum și se proiectează în viitor drept o ediție monumentală, cea dintâi ediție de referință potrivit celor mai
judicioase criterii, deosebindu-se structural de toate
edițiile anterioare, inclusiv de cele alcătuite de marele
scriitor în timpul vieții sale, ca și de ediția de Scrieri,
ajunsă acum la volumul 44”. Adaugă că „Cele 151 de
poezii apărute numai în periodice au fost reproduse din
publicațiile respective. Important este faptul că, printr-o
colaționare atentă, au fost reintroduse toate poeziile și
toate versurile eliminate sau modificate de cenzură în
edițiile anterioare și din cele publicate după ediția din
1959.” „Editorii – scrie recenzentul – depun o muncă sisifică, ce merită a fi elogios apreciată.”
Același laudă și prefața semnată de acad. Eugen Simion: „Cu desăvârșita sa percepție estetică și finețe interpretativă a celor mai variate și subtile nuanțe
artistice, Eugen Simion descifrează coordonatele care
fac sesizabile în poezia lui Tudor Arghezi încă din pe40

rioada debutului și a primei etape de afirmare.” Ilie Rad,
în articolul Un ziar „nemțesc” de acum 90 de ani, din
„România literară” (nr. 25, 2005), scrie că „Editorii noii
serii din opera lui Arghezi, cărora le revine și meritul de
a fi descoperit ziarul [«Libertatea», «organ politic, economic și literar»] și de a fi tipărit toate articolele disponibile, publicate de Arghezi în «Libertatea»”. În final își
exprimă regretul că s-au păstrat doar 193 de articole
din amintitul ziar, care a apărut la București între 25 octombrie 1915 și 21 iulie 1916, altele 65 fiind considerate
pierdute.
Mitzura Arghezi presimțindu-și sfârșitul (care a avut
loc la 17 octombrie 2015) și neavând moștenitori rezervatari, l-a instituit pe Traian Radu legatar universal testamentar, cu singura clauză de a o înmormânta în
curtea Mărțișorului, lângă părinții săi. După decesul ei,
a intrat în posesia bunurilor ce le avea în patrimoniu la
data decesului, inclusiv a manuscriselor edite și inedite
ale lui Tudor Arghezi, și a găsit de cuviință ca obiectele,
documentele, fotografiile și volumele legate de Mărțișor
să le doneze necondiționat Muzeului Național al Literaturii Române, sub patronajul căruia se află Casa Memorială Tudor Arghezi – Mărțișor, donație înregistrată
la Notariat la 28 martie 2018 și alcătuită din: 54 desene
și tablouri, majoritatea fiind desene şi portrete ale lui
Tudor Arghezi în cărbune şi peniţă (Francisc Șirato, Iosif
Iser, Aurel Jiquidi, Ion Sava, I. Steurer, Theodor Pallady,
Camil Ressu, Nicolae Dărăscu, Eugen Drăguțescu, Marius Bunescu, Dragoș Morărescu, Sell, Eugen TăutuRuhen, Mitzura Arghezi, precum și desenele din
expoziția Tudor Arghezi desenator; benzi DVC – 365 de
poziții; fototeca – 365 de poziții; documente – 153 de
poziții; obiecte – 59 de poziții; reviste, ziare, cataloage,
programe – 280 de poziții; 1312 volume. Donația a fost
evaluată la 78.542 lei. A continuat să doneze și după
data amintită mai sus, urmând ca donația să fie evaluată și înregistrată la Notariat.
Traian Radu s-a născut la 27 mai 1939 în satul Dimieni, comuna Tunari, județul Ilfov. Tatăl său, Constantin, era agricultor, iar mama, Elisabeta, casnică, şi au
avut șase băieți și o fată. Străbunicul patern, Radu
Ceaușu, originar din Săliștea Sibiului, a „emigrat” în
Țara Românească la începutul secolului al XIX-lea, stabilindu-se în cătunul Dimieni, pe atunci situat în Codrii
Vlăsiei.
După ce a făcut primele patru clase la Dimieni, Traian a continuat clasele V-VII în comuna Balotești, la
5 km de satul natal, parcurgând zilnic distanța amintită
pe un drum de pământ, cu încălțăminte precară. În anul
1953 a promovat examenul de admitere la Școala
Medie Tehnică Financiară din București, de unde, în
anul al treilea, a fost exmatriculat ca urmare a refuzului
tatălui său de a se înscrie în gospodăria colectivă. După
încheierea colectivizării agriculturii, a dat examen de
diferență, pentru clasele VIII-X, la Liceul „Gheorghe
Lazăr”, a frecventat clasa a XI-a și a promovat examenul de bacalaureat. După ce în anii 1959-1963 a fost
salariat, a devenit student (1964-1969) la Facultatea de
Filologie din București.
PRO

istorie literară

SAECULUM 1-2/2021

Titus Vîjeu

istorie literară

UN EMINESCOLOG (APROAPE) UITAT:
D.R. MAZILU

Într-un text de la jumătatea anilor ‘60 intitulat Scrisoare către editorul eminescian, integral, din anul 2000,
Perpessicius se întreba dacă „le va fi dat, oare, celor
din pragul veacului XXI să salute ediția de foarte multe
volume, integrală și critică, a operei lui Eminescu? N-ar
fi exclus. Cu condiția, totuși, să se pregătească încă de
pe acum. Iar odată ajunși la liman, să recunoască franc
că altcumva nu era cu putință, că tânguirile de până
atunci fuseseră nejustificate și că editorii dinaintea lor
pot să doarmă liniștiți în lințoliile lor de veci”.
Incluzându-se cu îndreptățire între acei editori de
vocație, istoricul literar Dumitru Panaitescu (Perpessicius) avea să se stingă din viață la 29 martie 1971 cu
sentimentul datoriei împlinite.
Ediția integrală a operelor lui Mihai Eminescu, începută de el, avea să se încheie prin eforturile unui colectiv de cercetători ai Muzeului Literaturii Române (sub
egida Academiei Române) mai înainte ca mileniul să-și
fi rotunjit vârsta. Astfel încât în anul 1994 se încheia un
proces laborios născut din datoria morală asumată – nu
fără dificultăți dramatice – de cei ce preluaseră mesajul
lui Perpessicius. Între aceștia s-au aflat D. Vatamaniuc
și Petru Creția, coordonatorii unei acțiuni editoriale de
anvergură. Cel din urmă avea să scrie în culegerea sa
postumă Testamentul unui eminescolog (Humanitas,
1998) că „avem acum, publicat, întregul scris al lui Eminescu. Este vremea să avem și un Glosar, un repertoar
complet al tuturor cuvintelor și expresiilor folosite de el.
Atât pentru buna cunoaștere a lui, cât și pentru a ști ce
instrument devenise limba română în mâna (deci în
mintea) unui scriitor de anvergura intelectuală a lui Eminescu: limba română în întregul ei, fondul popular (rural
și urban), literatura istoriografică și religioasă veche,
limba unor documente, limbajul tehnic al scrierilor estetice și filosofice, neologismele de toate proveniențele,
exprimarea curentă, limbajul presei și al parlamentului”
(op. cit., p. 203).
Ne-am amintit că o preocupare asemănătoare a
avut-o în anii ‘30 un tânăr eminescolog, D.R. Mazilu,
PRO
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autor al cărții Luceafărul lui Eminescu (Expresia gândirii, text critic și vocabular) apărută în 1937 la „Cartea Românească”, București, sub auspiciile Institutului
de istorie literară și folclor condus de D. Caracostea. Urmărind „valoarea după origine a lexicului”, autorul consideră că „cea dintâi preocupare reclamată de studierea
unei capodopere literare este natural să fie în legătură
cu lexicul, deoarece el este elementul prin care o
cunoaștem, după cum, prin sunete variat armonizate
cunoaștem o melodie” (op. cit., p. 6).
Cu doi ani înainte de apariția cărții sale, D.R. Mazilu
arătase, într-un studiu publicat în două numere consecutive (15-16) ale „Gazetei cărților” și intitulat Expresia
lingvistică a Luceafărului, că „studiul limbii, ca element
al formei unei opere literare, este totuși indispensabil
pentru a înțelege cum un material lexical neînsuflețit s-a
transformat în elementul idealizat al formei, stilul ce dă
unei capodopere o viață continuu reînnoită în
contemplația noastră. Cercetările literare moderne sunt
îndreptate tot mai mult asupra formei, deoarece prin
studiul acesteia se poate înțelege mai adânc literatura
ca artă a cuvântului”. La curent cu amintitele „metode
moderne de cercetare”, inclusiv cu aceea propusă de
formaliștii ruși, descoperiți de el pe filieră franceză (Philippe van Tieghem: Tendances Nouvelles en Histoire
Littéraire, Paris, 1930), D.R. Mazilu pare a-și fi însușit
opțiunea de integrare a istoriei literare în sistemul
științelor pozitive dacă avem în vedere convingerea fostului profesor de la Sorbonne și director la École Normale Supérieure, Gustave Lanson: „la critique,
dogmatique, fantaisiste ou passionée, divise: l’histoire
littéraire réunit; comme la science dont l’esprit l’inspire”
(Critica, dogmatică, fantezistă și pătimașă, desparte; istoria literară unifică, aidoma științei, al cărui spirit o inspiră).
Ca urmare, cercetătorul român al operei eminesciene abordează „metoda statistică în literatură”, cifrele
neinteresându-l în sine „ci doar ca mijloc obiectiv de a
găsi în poemă momentele asupra cărora cercetarea li41

terară poate să se îndrepte pe baza unor considerente
comune” (op. cit., p. 11). Evident, „scopul este de a stabili valoarea expresivă a momentelor caracteristice,
aflate într-o creațiune literară”, în cazul dat fiind vorba
de Luceafărul, poem ce deține „forma unei capodopere
literare”. Versiunile acestei capodopere (raportate la
ediția Maiorescu din decembrie 1883) și, desigur, la
prima sa formă, publicată în aprilie 1883 la Viena, în
Almanachulŭ societății academice socialŭ-literare „România Jună”) „prezintă deosebiri în privința lexicului”,
iar întrebarea lui Ibrăileanu „dacă Eminescu sau altcineva a făcut corecturile, rămâne”.
Pledând pentru „necesitatea unei ediții critice”
(p. 34), D.R. Mazilu și-a asumat prin studiul său răspunderea unei atari necesități („o asemenea ediție critică
n-am avut până acum pentru poeziile lui Eminescu și
nici pentru ale altui poet modern al literaturii noastre”.
Mai mult, mobilizat de urgența unei astfel de ediții –
care să meargă și dincolo de Luceafărul – D.R. Mazilu
se va adresa Academiei Române cu un proiect editorial
ambițios intitulat M. Eminescu – Poezii și variante.
La inițiativa lui Sextil Pușcariu, Academia aprobase
în ședința sa din 8 mai 1937 alcătuirea unui volum omagial Eminescu în ideea comemorării la 15 iunie 1939 a
50 de ani de la moartea poetului.
D.R. Mazilu își înaintează oferta ținând seama de
timpul disponibil (doi ani) pentru o ediție critică care să
cuprindă opt din poeziile lui Mihai Eminescu (Epigonii,
Scrisoarea I-IV, Luceafărul, Doina și Veneția) concepută ca un „studiu genetic” privitor la „simțul artistic al
poetului în judecarea și alegerea diferitelor posibilități
de exprimare”. La 12 iunie 1937 Academia Română
aprobă proiectul care va lua forma amplului volum (de
841 de pagini, plus sumarul) intitulat M. Eminescu –
Poezii și variante. Ediție omagială alcătuită de
D.R. Mazilu tipărit în alese condiții grafice la Monitorul
oficial și imprimeriile statului – Imprimeria Națională
București în A.D. 1940.
Trei ani mai târziu, când va publica una dintre marile
sale contribuții, Creativitatea eminesciană (Fundația
regală pentru literatură și artă), D. Caracostea va
menționa într-o notă de subsol că „mă servesc de ediția
dlui D. Mazilu, M. Eminescu – Poezii și variante
(1940) pentru că este azi cea mai bună ediție pentru
cercetarea genetică a creațiunii poetului”. O precizare
ce venea din partea unui veritabil „pontif” al istoriei literare [autor, între altele al unor lucrări precum Personalitatea lui Eminescu (Socec, 1926), Arta cuvântului
la Eminescu (Institutul de istorie literară și folclor,
București, 1938), Expresivitatea limbii române
(Fundația regală pentru literatură și artă, 1942)] și care
s-ar putea să fi cântărit mult în stabilirea „chimiei” unor
confrați. Petru Creția ne amintește că „pe doi dintre
înaintașii săi nemijlociți, Constantin Botez și D.R. Mazilu, Perpessicius n-a pierdut niciun prilej să-i critice și
să-i conteste, uneori cu o rară, la el, asprime, de-a lungul tuturor celor trei volume dedicate poeziilor antume:
pe Botez de 121 de ori, pe Mazilu, care-l interesa doar
ca editor al Luceafărului, de numai 45 de ori”. (Testamentul unui eminescolog, p. 41).
42

Poate tocmai pentru că era dominat de ideea „integralei” Eminescu, Perpessicius știa prea bine că „încă
din 1902, a doua zi după donația Maiorescu (...) ziarele
vesteau că dnii Ilarie Chendi, Nerva Hodoș și I.A. Rădulescu-Pogoneanu au purces la editarea completă a
lui Eminescu. Dar asociația se desfăcu de îndată” (Perpessicius, Eminesciana, Minerva, București, 1971,
p. 385).
După aproape patru decenii, în care eminescologia
înregistrase suișuri și coborâșuri, contribuțiile lui
D.R. Mazilu erau nu numai oneste din punct de vedere
științific, dar și pline de fermitate. Fapt ce avea să-l determine pe același D. Caracostea să conchidă că „față
de nesiguranța normelor de editare a poetului, cu atât
mai bine venită este stabilirea textului definitiv al poemei
Luceafărul, datorită dlui D. Mazilu. Cine va urmări
emendațiile d-sale, pe care le adoptăm în întregime, se
va încredința că în momente esențiale valorile expresiei
erau întunecate din lipsa unor temeinice criterii de alegere a textului autentic” (v. D. Caracostea, Studii eminesciene, Minerva, 1975, p. 177).
Curatorul ediției sus-pomenite, Ion Dumitrescu, va
consemna în nota de la pag. 157 că „problema
intervenției lui Maiorescu în textul Luceafărului continuă
să fie discutată de cercetători, fără ca părerile lor să
ajungă la un rezultat sigur, proba decisivă, în lipsa documentelor autentice neputându-se de fapt aduce. (...)
În orice caz, versiunea din Almanah rămâne mai autorizată, iar cercetarea cea mai temeinică a problemei, pe
care se sprijină și considerațiile lui Caracostea este a
lui D.R. Mazilu, Luceafărul lui Eminescu (Expresia
gândirii, text critic și vocabular), Cartea Românească, București, 1937, capitolul Colaborări
neconsimțite, pp. 23-34.”
Cartea în cauză fusese o explorare a poemului-amiral al lui Eminescu ce pornea de la ideea că „o capodoperă literară poate fi înțeleasă pe deplin numai dacă i
se studiază, cu același interes, fondul și forma”, cu precizarea că „fondul și forma n-au însă o existență independentă, nici nu-și exteriorizează separat efectele”.
Poziție ce l-a făcut pe D.R. Mazilu să investigheze Luceafărul, dincolo de variantele existente în princepsul
din Almanahul de la Viena al studenților grupați în „România Jună” ori în ediția pe care Titu Maiorescu o publica în același an, 1883, ca pe o monadă aptă să
pună-n valoare „expresia gândirii” poetului și anticipând
astfel ideea lui G. Călinescu din finalul Operei lui Mihai
Eminescu (1939), după care „poate istoricul literar să
găsească înaintea lui o virgulă aplecată, un cuvânt înrudit, un vers sau o temă exterioară, mentalitatea poetică eminesciană rămâne insulară. În literatura română,
Eminescu nu s-a născut, ci a ieșit de-a dreptul din ape,
ca și Luceafărul.” (G. Călinescu, Opere II, Opera lui
Mihai Eminescu (2), Academia Română – Fundația
Națională pentru Ştiință și Artă, București, 2016, p. 967).
De altfel, seriozitatea cercetării lui D.R. Mazilu din
1937 contribuise decisiv la decizia Secțiunii literare a
Academiei Române de a i se încredința ediția omagială
din 1940 unde, pe lângă Luceafărul, sunt puse sub reflectorul analizei alte câteva poeme (Epigonii, FloarePRO
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albastră, cele patru Scrisori, Doină, Și dacă, Veneția),
atât cât a putut cuprinde acest volum (uriaș, totuși!) de
aproape nouă sute de pagini.
Editarea critică a celor 10 poezii și „a materialului din
manuscrise privitor direct la ele” putea constitui un pas
înainte în realizarea integralei, D.R. Mazilu fiind convins
că „pentru o editare științifică este absolut necesar să li
se controleze identitatea și forma prin ciornele păstrate
în caietele sale” și că „o editare completă, în termen
scurt, nu poate fi concepută ca realizabilă de o singură
persoană, oricât de frumos ar dori să-și sacrifice anii
vieții într-o nobilă activitate”. Ceea ce timpul avea să și
demonstreze, de altfel.
Oricum, D.R. Mazilu se află între editorii operelor
eminesciene ce pot dormi liniștiți „în lințoliile lor de veci”
– după cum scria Perpessicius, chiar dacă postumitatea
acestui autor, inițiată se pare la jumătatea secolului XX,
prin excluderea sa din învățământ de către regimul instalat după cel de-al Doilea Război Mondial nu s-a dovedit foarte prietenoasă. Numele său a fost ocultat
poate și din pricina prețuirii ce i-o arătase marele profesor D. Caracostea (pe care autoritățile comuniste l-au
ținut ani buni în temnițele lor) și care n-a ezitat să și-l
aleagă pe mai tânărul său discipol între asistenții săi
onorifici și să remarce că „în ediția sa, dl Mazilu aduce
argumente definitive” (v. Studii eminesciene, p. 103).
O lungă uitare s-a instalat asupra acestui eminent cercetător în anii „realismului socialist” și chiar ai celor ce
au urmat „obsedantului deceniu”. Și cred că nu greșesc
afirmând că „redescoperirea”, chiar parțială a istoricului
literar s-a produs în 1983 prin rândurile pe care criticul
ieșean Virgil Cuțitaru i le-a consacrat în cartea sa Metamorfozele lui Hyperion: „în ediția sa din 1940 a poeziilor lui Eminescu, D.R. Mazilu își dezvoltă argumentele
privitoare la modul cum criticii lui Eminescu au înțeles
să respecte autenticitatea textelor reproduse în volumele pe care le-au îngrijit. În acest sens, ei se împart
în două mari categorii: 1. editori în volumele cărora la
baza includerii Luceafărului stă varianta E a textului
apărut în Almanahul Societății „România Jună”, aici incluzându-se edițiile I. Scurtu (1908), G. Adamescu
(1922), G. Bogdan-Duică (1924), N. Iorga (1925), E. Lovinescu (1929), D.R. Mazilu (1940) și Perpessicius
(1943); 2. autori în ale căror ediții Luceafărul este reprodus după textul din Convorbiri literare (august 1883)
și ediția Maiorescu din decembrie 1883 (varianta F din
schema Perpessicius). Aceste ediții sunt: Titu Maiorescu (1883), G. Ibrăileanu (1930) și C. Botez (1933).”
(Virgil Cuțitaru: Metamorfozele lui Hyperion, Junimea,
1983, p. 146).
Tot cercetătorul ieșean relevă faptul că un eminescolog precum Ladislau Galdi folosește în Stilul poetic
al lui Eminescu (Editura Academiei, 1964) „vocabularul
întocmit de D.R. Mazilu” pentru a stabili valorile stilistice
din Luceafărul, dovedind că lucrările istoricului nostru
literar s-au aflat în atenția cercetătorilor străini chiar și-n
momentele de ocultare a aceluia în spațiul culturii proprii.
Or, cum avea să observe la un moment dat
prof. univ. dr. George Munteanu, „interpretările,
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judecățile de valoare în legătură cu poemul (Luceafărul,
n.n.) au putut să se diversifice amețitor, între timp – de
la cele prăpăstios-mitologizante și hagiografice, până la
cele expeditiv-impresioniste și minimalizatoare. Însă temelia unor interpretări cât de cât în acord cu natura poemului a pus-o, paralel cu editorii D. Mazilu și
Perpessicius, mai cu seamă D. Caracostea” (prefață la
D. Caracostea: Studii eminesciene, Minerva, 1975,
p. XVI).
Valoarea demersului editorial al lui D.R. Mazilu constă mai cu seamă în convingerea sa, mărturisită în finalul studiului despre Luceafărul (1937): „Cercetările
literare nu pot fi mai rodnic îndrumate decât spre esența
poeziei care nu este conținutul ei, ci armonica
întovărășire a plasticului cu muzicalul”...
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MUZELE LUI LUCIAN BLAGA
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pe care îl declanșează. Celelalte procente sunt garantate de către muze. Poetul recunoaște că se găsește în
plină efervescență creatoare, concretizată într-un nou
ciclu liric. Nu trădează, însă, identitatea muzei sale, deoarece se teme să nu se supere vechea lui „iubire inspiratoare”, Domnița Gherghinescu-Vania. Zenovie
Cârlugea remarcă faptul că muza „secretă” din toamna
anului 1945 nu poate fi decât Coca Rădulescu, căreia
poetul îi va dedica ciclul Legenda veșnică. Episodul
Coca Rădulescu se derulează în „intervalul sentimental”
dedicat Domniței Gherghinescu (1941-1948). Cum admiratoarea de la Brașov se dovedește destul de geloasă, schimbul epistolar dintre poet și „prietena
poeziei” din orașul de pe Tâmpa nu o pomenește nicăieri. Mai interesant este faptul că tot atunci Blaga o
cunoaște și pe Eugenia Mureșanu, ceea ce vorbește de
continua nevoie de surse de inspirație a creatorului. În
romanul Luntrea lui Caron, cuprinsă de gelozie, dublul
romanesc al Eugeniei Mureșanu, Octavia Olteanu, îi
reproșează poetului simpatia manifestată pentru o fostă
studentă. Pentru a reda tulburarea muzei în fața maestrului, Zenovie Cârlugea transcrie o scrisoare a acesteia
din 31 octombrie 1945, în care tânăra își exprimă sentimentele. Personificare a inocenței, noua muză inspiră
un sentiment de inefabil și de puritate. Într-un articol publicat în revista „Apostrof” în 2004, Dorli Blaga vorbește
de femeile din viața tatălui ei, propunând chiar o tipologie a acestora. O primă categorie este reprezentată de
muza ideală, întruchipată de Ana Rareș în roman, cu
trimiteri la Elena Daniello. „Prietena poeziei” este
Domnița de la Brașov, în timp ce Octavia (alias Eugenia
Munteanu) este considerată anti-muza. Exegetul remarcă faptul că din această enumerare lipsește Coca
Rădulescu, „a cărei fațetă spiritual-comportamentală ar
întregi portretul feminității ideale”. Evident, muza
desăvârșită rămâne Cornelia Brediceanu, dar fiica se
ferește să alăture imaginea sacrosanctă a mamei de legăturile pasagere și ilegitime ale poetului.
Pentru a recompune portretul studentei de odiPRO

Cea de a treia secțiune a studiului realizat de către
Zenovie Cârlugea se ocupă de una din simpatiile „de
scurtă durată” ale poetului. Este vorba de fascinanta
Coca Rădulescu, studentă la secția italiană a
Universității din București. Din păcate, aceasta se
stinge în mod tragic în 1946 din cauza ftiziei. În 1945,
ea este trimisă de către profesoara Rosa delˈConte la
Lucian Blaga cu un grupaj de traduceri. Într-un interviu
acordat lui Ion Oprișan, Dorli Blaga schițează portretul
studentei de odinioară. Spre deosebire de temperamentala Domniță, Coca se dovedește o ființă „foarte
liniștită… aproape timidă, foarte frumoasă, foarte distinsă…” Ea reușește să câștige până și simpatia Corneliei, care, de regulă, nu privea cu ochi buni muzele
poetului. Cu toate acestea, a ținut să i-o prezinte personal lui Lucian, care îi va dedica un întreg ciclu de versuri. Din păcate, tânăra nu reușește să își finalizeze
studiile din cauza bolii. Se retrage la Sibiu din cauza climei, fiind găzduită de către o prietenă. Aici se întâlnește
cu autorul Spațiului mioritic pe parcursul vacanței de
vară. Ulterior, cei doi s-au mai revăzut, de câteva ori, în
timpul descinderilor poetului în capitală. În 1946, Rosa
delˈConte este numită profesoară la Universitatea din
Cluj. Pe parcursul șederii sale în orașul de pe Someș,
traducătoarea s-a apropiat mult de familia Blaga. Se
pare că poetul a fost foarte discret în privința relației
sale cu o muză sensibil mai tânără decât el. O tânără
cu destin tragic, ce se îmbolnăvește de TBC, dar care,
la un moment dat, dă semne de vindecare. În 1946,
face, însă, o călătorie într-un camion descoperit și, surprinsă de ploaie, răcește, iar boala recidivează. Pentru
a releva dimensiunea pe care a luat-o durerea lui Orfeu
la dispariția muzei sale, Zenovie Cârlugea citează din
poemul Epitaf pentru Euridike.
Exegetul trimite apoi la o scrisoare adresată de către
poet familiei Ciortea din Copșa Mică în data de 1 octombrie 1945. Mulțumește pentru cafeaua primită, veritabilă poțiune magică în vremuri de restriște, în măsură
să asigure 50% din reușita creației prin șocul matinal
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nioară, Zenovie Cârlugea trimite și la volumul de amintiri
al lui Constantin Țoiu, Memorii din când în când (2004).
De altfel, pentru a-și realiza studiul, exegetul parcurge
un număr apreciabil de autoficțiuni și de lucrări critice.
În tinerețe, autorul romanului Galeria cu viță sălbatică
a fost prieten cu Puiu, fratele rebel al Cocăi Rădulescu.
Drept consecință, a cunoscut-o pe muza suferind de ftizie, „serafic de frumoasă, blondă, gingașă”, a cărei figură mistuită de boală îi dădea o distincție orgolioasă.
Locuia la Urziceni, fiind fiica unui bogat avocat și
moșier. Tatăl a vrut să o trimită la tratament în Elveția,
dar tânăra refuză cu încăpățânare, motivul fiind Lucian
Blaga. Probleme apar când informațiile provenite din
surse diferite nu coincid, contrazicându-se reciproc.
Țoiu vorbește de sosirea lui Blaga, la Urziceni, în 1939,
dar memoria îi joacă feste, dovedindu-se imperfectă.
Rosa delˈConte își trimite studenta la autorul Poemelor
luminii abia în 1945, prin urmare, cei doi nu se
cunoșteau la acea dată.
Coca Rădulescu compară relația ei de natură spirituală cu Lucian Blaga cu cele zugrăvite de către prozatorul Charles Morgan în capodopera lui, romanul
Sparkenbroke, din 1936. Într-adevăr, comentariul relevă
afinitățile posibile dintre realitate și ficțiune. Scriitorul englez se dovedește „adeptul unui concept de spiritualizare a existenței și de trăire în idealitate, în lumea
supremă a ideilor”. Năzuind și ea către „o împlinire spirituală dincolo de contingent”, Coca Rădulescu se
recunoaște în povestea lordului Piers Sparkenbroke și
a lui Mary Leward, identificându-se cu eroina romanului.
Tânăra femeie are o influență benefică asupra scriitorului aflat la senectute, care, sub influența binefăcătoare
a iubitei, elaborează un poem despre Tristan și Isolda.
Romanul pune și problema anamnezei, prin care spiritele găsesc reuniunea supremă. Nu întâmplător, tema
memoriei este prezentă și în Epitaf pentru Euridike de
Lucian Blaga. Mai mult, ea constituie o constantă a
creației, fiind considerată singurul triumf al vieții asupra
stingerii implacabile.
Lucian Blaga îi dedică tinerei muze un ciclu de 31 de
poezii intitulat Legenda veșnică, devenit ulterior Domnia
soarelui de toamnă. Nu toate creațiile au fost însă inspirate de frumoasa din pădurea adormită. Textele din
finalul capitolului reunesc următoarele titluri elocvente:
Legenda noastră, În jocul vârstelor, Prezență, Întâlniri,
În loc de bună dimineața!, Octombrie, Brândușele, Începuturi, Prezența ta, Extaz, Oracole, Pentru trandafirul
din scaunul împărătesc, Marea cascadă, Cântecul vârstelor, Sălcii plângătoare, Zi de septembrie, Oedip în
fața Sfinxului, În Valea regilor, Enigma lunii, Lauda văzduhului, Văzduhul semințe mișca, Alean arhaic, Epitaf
pentru Euridike.
Un alt capitol important al cărții lui Zenovie Cârlugea
îi este dedicat Eugeniei Mureșanu. Deja fraza de debut
a exegetului se dovedește elocventă în privința întregii
sale cărți. Acesta vorbește despre „așa-numitele” muze
ale poetului și, parcurgând documentele, ești tentat să
îi dai dreptate, în sensul că proiecția în mit a amplificat
puternic datele realității. Adams Mureșanu Eugenia s-a
născut la 11 octombrie 1913 în localitatea Defiance din
PRO
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Ohio, Statele Unite. Ea este considerată „o apariție telurică și pasageră” din anii reîntoarcerii poetului la Cluj.
Spre deosebire de celelalte muze, a avut o activitate literară mai intensă, fiind nu numai inspiratoare de
creație, ci și autoare a unor poezii și proze „de o aleasă
metaforă și simbologie creștină”. Din informațiile oferite
de către Zenovie Cârlugea aflăm că, după ce a revenit
în țară în compania mamei sale, Eugenia a urmat cursurile Facultății de Teologie din Sibiu (1947), apoi pe cele
ale Facultății de Filologie din Cluj (1949). S-a căsătorit
cu protopopul Clujului, Florea Mureșanu, cu care a avut
doi copii. După despărțirea de acesta, și-a refăcut viața
în compania filozofului D.D. Roșca, alături de care a trăit
între 1956 și 1969. Existența autoarei nu este ferită de
momente dificile. Între 1950 și 1952, este arestată pe
motive politice, fiind încarcerată din nou între 1958 și
1960. În 1971, părăsește țara pentru a se stabili la New
York, unde desfășoară o intensă activitate literară.
Lucian Blaga a frecventat casa Mureșanu în toamna
anului 1946, după revenirea lui de la Sibiu, când a fost
ajutat de membrii familiei în rezolvarea problemelor
gospodărești. În profilul pe care i-l realizează, Zenovie
Cârlugea o prezintă drept o „femeie frumoasă înzestrată
cu o sensibilitate aparte, dar și cu o experiență de lectură considerabilă”. Criticul vorbește despre aspirațiile
mari ale Eugeniei, care simte nevoia să depășească
inerțiile provinciale cu care se confruntă. Drept urmare,
decide să se despartă de preotul Florea Mureșanu,
pentru a-și lega destinul de mai titratul filozof
D.D. Roșca. Pentru a sugera ampla activitate culturală
a autoarei, Zenovie Cârlugea ne oferă o documentată
notă de subsol. De aici putem afla că ea a colaborat la
o serie de publicații, precum: „Revista Fundațiilor Regale”, „Luceafărul”, „Claviaturi”, „Viața ilustrată”, „Revista scriitorilor români”. Pornind de la aceste titluri,
putem observa că Eugenia Mureșanu este iubita inspiratoare cu cea mai bogată activitate literară a lui Lucian
Blaga. Exegetul remarcă faptul că figura muzei „este învăluită într-o penumbratică atmosferă de suspiciune și
neîncredere”, lucru ce se poate observa și în romanul
Luntrea lui Caron. În opera de ficțiune, Eugenia Munteanu este prezentă sub numele de Octavia Olteanu.
În 1943, poeta îl vizitează pe Blaga la Sibiu. Părăsește
Clujul aflat sub ocupație pentru a-și revedea mama care
locuia la Ocna Sibiului, ocazie cu care trece și pe la Universitatea aflată în refugiu la Hermannstadt. Zenovie
Cârlugea reconstituie profilul spiritual al muzei prin intermediul mărturiilor acelora care au cunoscut-o. Cu
toate acestea, confesiunile se dovedesc destul de sărace în ceea ce privește relația celor doi oameni de cultură.
Admiratoarea se dovedește o foarte bună cunoscătoare a liricii blagiene. Nu întâmplător, în 1943, înainte
de călătoria făcută la Sibiu pentru a-l cunoaște pe poet,
ea publică în „Viața ilustrată” o cronică la volumul Nebănuitele trepte. În calitate de memorialist, Basil Gruia
recunoaște „remarcabila sensibilitate” a autoarei. De la
aceasta află că, după reîntoarcerea la Cluj din 1946,
Blaga trecea frecvent pe la locuința familiei Mureșanu
din strada Bisericii Ortodoxe. Totul până în 1950, când
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Eugenia a fost arestată. De altfel, noua muză vine să
umple golul lăsat de Domnița de la Brașov. Basil Gruia
afirmă că doamna Jeni „era o ființă cu multă receptivitate față de literatură, ea însăși poetă, cu volume de
versuri publicate”. La vremea respectivă, casa
Mureșanu mai era frecventată și de o serie de tineri
talentați precum Lucian Valea sau Dumitru Micu, iar
discuțiile despre poezie se dovedeau aprinse. Citându-l
pe același Basil Gruia, Zenovie Cârlugea reține faptul
că Blaga aprecia calitățile intelectuale ale gazdei. Mai
mult, autorul a recunoscut că aceasta i-ar fi inspirat mai
multe poezii. De altfel, la un moment dat, Eugenia
Mureșanu ar fi făcut o mărturisire elocventă: „Sunt prietena de mai mulți ani a dlui Blaga, cel mai mare filosof
și poet, așa cum Veronica Micle a fost prietena lui Eminescu”.
În locuința familiei Mureșanu exista o atmosferă propice pentru creație. Nu întâmplător, aici și-a desfășurat
activitatea cenaclul condus de către Victor Papilian. Reputatul prozator și profesor universitar a reușit să adune
în jurul său câțiva reprezentanți de marcă ai elitei intelectuale clujene din acel timp. Din păcate, totul se destramă după instalarea regimului totalitar și arestarea
soților Mureșanu.
Și Valeriu Anania îl cunoaște pe Lucian Blaga în
casa familiei Mureșanu, la una din seratele literare patronate de distinsa doamnă Eugenia, a cărei sensibilitate și frumusețe erau generatoare de poezie.
Discutând „ecourile poetice” ale relației lui Lucian
Blaga cu Eugenia Mureșanu, Zenovie Cârlugea
amintește creația Drum prin cimitir, care a fost inspirată
de o vizită făcută în compania muzei în cimitirul central
din Cluj. Poetul căuta mormântul fratelui său, Liciniu,
dispărut după Primul Război Mondial. Locul de veci
este identificat cu dificultate, din cauza unei bombe căzute, în apropiere, în 1944. Dintre celelalte poeme insuflate de noua iubire inspiratoare, se menționează:
Dacă m-aș pierde, Zi și noapte, Cântecul spicelor,
Prier… Dorli Blaga menționează faptul că, inițial, poemele dedicate Eugeniei Mureșanu au făcut parte din ciclul Ecce tempus (1950). Ulterior, ele au fost
redistribuite tematic în ciclurile Vârsta de fier, Corăbii cu
cenușă, Cântecul focului, Ce aude unicornul…
De la Basil Gruia – evocat în repetate rânduri – află
Zenovie Cârlugea faptul că „preoteasa Mureșanu se
simțea foarte flatată de vizitele și atenția poetului” și că
se gândea chiar la legalizarea acestei relații. După
1950, autorul Nebănuitelor trepte își reanalizează, însă,
sentimentele, iar firul rupt nu mai este reînnodat. Cu
toate acestea, imaginea femeii iubite rămâne vie în sufletul poetului.
Eugenia Mureșanu a fost considerată o muză atipică. Aceasta deoarece în loc să fie preocupată de
influențarea creației poetului, ea recurge la o interesantă strategie de seducție, demnă de un Don Juan feminin, prin care se gândește la promovarea propriei
sale opere. Dacă în tipologia propusă de către Dorli
Blaga, Ana Rareș întruchipează muza ideală, Octavia
Olteanu (Eugenia Mureșanu), în schimb, reprezintă antimuza. Deși frumoasă, atrăgătoare și talentată, ea este
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încondeiată printr-un apelativ negativ datorită faptului
că, în loc să stimuleze creația poetului (rolul unei muze
autentice), a încercat să i se substituie, anihilându-i
orice intenție creatoare. Preocupată de propria afirmare, ea transformă bărbatul de lângă ea în obiect de
inspirație. Cu alte cuvinte, rolurile se schimbă, muza
transformându-se în creator, iar artistul în muză. De aici
și prezența pasajelor din roman prin care artistul aflat
la senectute este îndemnat să renunțe la creație pentru
a se consacra deliciilor vieții, deoarece el are deja o
operă. De acum înainte, ea dorește să se dedice trudei
„întru frumusețe și cântec”. Din păcate – constată Dorli
în cartea dedicată tatălui ei – poeziile Eugeniei
Mureșanu au o calitate îndoielnică, ce nu se ridică la
valoarea maestrului. Cu toate acestea, antimuza a fost
una din cele mai talentate iubiri inspiratoare ale poetului.
După instalarea regimului totalitar, destinul poetei se
schimbă brusc, ea intrând într-un con de umbră.
Aceasta și datorită celor două condamnări suferite. Cu
toate acestea, în 1968, reușește să publice volumul intitulat Sonete, semnat Eugenia Roșca-Adam. După
divorțul de D.D. Roșca, emigrează în Statele Unite,
unde se stinge în deplin anonimat, prin anii 2000,
într-un cămin de bătrâni. În ultimii ani au apărut mai
multe studii dedicate presupusei „antimuze”, fapt ce demonstrează faptul că Eugenia Mureșanu rămâne o figură interesantă a vieții culturale a Clujului interbelic, a
cărei imagine merită să fie reconsiderată.
Nu întâmplător, textele de la sfârșitul capitolului se
dovedesc mult mai puțin numeroase decât în cazul celorlalte muze. Este vorba de următoarele creații: Dacă
m-aș pierde, Prier, Zi și noapte, Cântecul spicelor, Drum
prin cimitir, După furtună.
Cea de a cincea muză analizată în cartea lui Zenovie Cârlugea este Elena Daniello, cea care a fost în
apropierea poetului în perioada cea mai dificilă din
existența acestuia. Pentru a explica ultimul deceniu din
biografia lui Lucian Blaga, exegetul trimite, din nou, la
romanul Luntrea lui Caron. Făcându-și autoportretul livresc, scriitorul-personaj se prezintă drept un inadaptat,
drept un individ cu mari probleme de acomodare la societatea timpului. Aerul irespirabil al urbei de pe Someș
și imposibilitatea de a-și publica versurile îl îndeamnă
pe poet să își caute noi prietenii. Într-o bună zi, un canin
problematic îl determină pe Lucian Blaga să apeleze la
serviciile medicului stomatolog Elena Daniello. Se
împrietenește cu ea, profitând de spațiul securizant pe
care îl descoperă în casa acesteia. Cea supranumită
Hélène s-a născut în data de 18 iunie 1910 și reprezintă
o întruchipare a muzei ideale. Nu întâmplător, în roman,
ea preia înfățișarea Anei Rareș. Înzestrată cu o irezistibilă frumusețe interioară, „fiica lui Paracelsus” reușește
să trezească acordurile lirei în forul intim al unui Orfeu
bătrân și obosit, obligat să trăiască în infernul totalitar.
Metoda de caracterizare a personajelor la care recurge
Zenovie Cârlugea se dovedește interesantă. Adesea,
acesta pornește în răspăr, dinspre ficțiune înspre realitate și nu invers. De aici căutarea pasajelor dedicate în
roman Anei Rareș.
PRO
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Elena Daniello se dovedește muza cea mai fidelă a
poetului. Nu întâmplător, Lucian Blaga i-a lăsat cea mai
bogată moștenire spirituală. Este vorba de texte adunate sub titlul Ecce tempus. Pentru a sugera sentimentele artistului față de muza lui, autorul cărții trimite la
corespondența celor doi îndrăgostiți. Blaga recunoaște
faptul că Elena Daniello posedă darul cel mai frumos
cu care poate fi înzestrată o femeie, darul de a stimula.
Asemenea Anei Rareș din roman, muza devine un simbol al inaccesibilității, în timp ce scriitorul pare un bard
medieval ce elogiază de departe virtuțile femeii adorate.
Apropiat al poetului, Basil Gruia mărturisește că acesta
avea un adevărat cult al frumuseții feminine. Un cult
personal, deoarece un rid în plus identificat pe chipul
celei dragi nu deranjează, nu acutizează sentimentul
efemerității condiției umane, ci, dimpotrivă, amplifică
sentimentele. În ceea ce privește pasiunea, aceasta
este considerată concentrarea într-o singură persoană
a tuturor calităților identificate la toate femeile cunoscute
cândva. Din această perspectivă, Ana Rareș este un
personaj simbolic, o întruchipare supremă a feminității.
Este interesant faptul că toleranta soție a poetului,
Cornelia, înțelege „necesitatea muzelor pentru poeți”,
totul de dragul unei creații de certă valoare. De aici expresia: „orice, numai poezia să iasă bine”. Basil Gruia
redă mărturisirile Corneliei Blaga, care a fost conștientă
de rolul pe care l-a jucat în existența reputatului om de
cultură: „Nici o soție a unui mare creator – cum a fost
Lucian – nu poate avea pretenția de-a face să-i vibreze
lira până la sfârșitul vieții. Mie îmi aparțin Poemele luminii și alte câteva poezii din volumele ulterioare, între
care poezia Ulise. L-am înțeles perfect pe Lucian și arta
lui. Chiar dacă uneori n-a fost ușor. Dar numai
înțelegându-l, am constituit împreună o unitate adevărată – singura adevărată și, cred, din toate punctele de
vedere desăvârșită. Dacă aș fi poetă, aș spune că am
constituit o constelație, firește terestră. Numai în jurul
ei s-au ivit alte stele, care au luminat zarea poetului în
căutarea de comori ale vieții și lumii. Repet, am înțeles
realitatea situației, și locul din mijlocul inițialei constelații
neștirbit mi-a rămas…”
Parcurgând o bibliografie amplă și de bună calitate,
Zenovie Cârlugea știe să aleagă citatele cele mai elocvente care îi slujesc demonstrația. La un moment dat,
criticul se oprește și la o mărturisire din romanul Luntrea
lui Caron, în care protagonistul cărții vorbește despre
unitatea familiei: „Eu cu Cornelia suntem una, un tot unitar, o monadă…” Este interesant faptul că nevoia poetului de muze se manifestă abia la vârsta a doua, mai
exact după întoarcerea acestuia din serviciul diplomatic.
Considerată ultima și cea mai fidelă muză a poetului,
Elena Daniello și-a făcut studiile liceale la Brașov, după
care, timp de trei ani, a urmat medicina la celebra universitate Sorbona din Paris. Datorită constrângerilor de
ordin material, se vede obligată să se întoarcă în țară,
definitivându-și studiile la Universitatea din Cluj. În casa
verișoarei sale îl cunoaște pe Leon Daniello, viitorul
specialist în boli pulmonare, de care își va lega destinul.
După moartea soțului ei (1970), în ciuda sentimentelor
sale pentru Lucian Blaga, ea se recăsătorește cu un rePRO
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putat chirurg. Abia după stingerea celui de-al doilea soț,
în 1989, doamna Daniello se dedică integral memoriei
lui Lucian Blaga.
Pentru a reconstitui cât mai exact profilul spiritual al
muzei de odinioară, Zenovie Cârlugea trimite la o serie
de interviuri semnate de către Mircea Popa, Anca Sîrghie și Dorin-Liviu Bîtfoi. Trebuie menționat faptul că, în
2015, a apărut volumul Lucian Blaga și ultima lui muză,
reunind interviurile realizate de către Anca Sîrghie cu
Elena Daniello. Convorbirile celor două prietene întregesc informațiile din cartea lui Zenovie Cârlugea, reconstituind în mod minuțios rolul pe care l-a jucat ultima
femeie inspiratoare în destinul zbuciumat al poetului.
După cum mărturisește însăși Elena Daniello, timp
de 11 ani, mai exact între 1949 și 1960, Blaga a constituit o prezență constantă în casa ei, pe care o frecventa
de câteva ori pe săptămână. Într-o perioadă de aprigă
prigoană, omul de cultură se simțea aici în siguranță.
Elena recunoaște faptul că l-a ajutat pe poet în perioada
cea mai dificilă a existenței sale. După 1950, autorul
Poemelor luminii „o ducea neînchipuit de greu”, numeroaselor presiuni psihice adăugându-li-se și mizeriile de
ordin material. Se pare că, uneori, poetul nu avea nici
bani de chirie. În plus, Blaga trăia și cu un intens complex al lui Sisif, după ce din universitar, diplomat de rang
înalt și membru al Academiei a decăzut la statutul de
simplu bibliotecar, oricât de onorantă ar fi munca
desfășurată. În acest context socio-politic ostil, Elena îl
consolează, afirmând că „a făcut-o și Eminescu”. Se
pare că femeia inspiratoare a fost cea care l-a îndemnat
pe poet să se apuce serios de traducerea lui Faust și
tot ea l-a stimulat să scrie romanul Iubire pământească,
iubire cerească. Iubita de odinioară mărturisește că,
pentru a crea, Blaga „avea nevoie de o stare afectivă
imensă”, stare de spirit asigurată de muze, de femeile
din viața lui.
Secțiunea consacrată textelor reunește următoarele
poeme: Bocca del Rio, Catren, Cântec sub stele,
Psalm, Atotștiutoarele, Andante, Cântec în noapte,
Frumusețe, Solstițiul grădinilor, Risipei se dedă florarul,
Caut nume, Descântec, Portret, Primăvara, Anotimpuri,
Ceas de vară, Încă o dată!, Cântecul focului, Vedenie
dantescă, Întrebare și răspuns, Strofe de-a lungul anilor, Lucruri suntem, Vara Sfântului Mihai, Alean și amintiri ce torc, Poveste, Aripi de argint, M-am oprit lângă
tine, În lumea lui Heraclit, Vară lângă râu, Drum în lumină, Elegia plopilor, Drumeție, Sonata lunii, Ermetism,
Răboj, Orânduire, Ce îmbătrânește în noi.
S-au creat numeroase legende pe seama muzelor
lui Lucian Blaga, muze necesare pentru continua stimulare a creației. În ultima etapă a existenței, inima poetului vibra îndeosebi pentru Elena, „cea mai complexă,
bogată, dramatică și înnobilatoare” dintre toate
poveștile sale sentimentale (după cum afirmă Basil
Gruia). Totul rămâne însă doar la nivel spiritual, deoarece altfel nu s-ar putea imagina nici prietenia de peste
un deceniu cu familia Daniello, nici răbdarea demnă de
admirat a Corneliei Blaga.
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DE CE MIORIŢA ȘI NU CIOBANUL?
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așa că titlul poate fi numele cuiva: Voinea ciobanu, Voinea, Badu.
Sunt și variante fără titlu. Pentru a înțelege Miorița
cât mai bine, trebuie să analizăm sinoptic cât mai multe
variante, așa cum prevede Adrian Fochi în monumentala sa monografie (1964), oricât de diferite ar fi. Și cele
patru Evanghelii diferă între ele, dar trebuie studiate împreună, ca să le înțelegem mai bine. Unii studiază și
Evangheliile apocrife, ca să poată înțelege și mai mult
decât se înțelege din cele patru canonice.
Contextul social și cultural îi oferă ciobanului posibilitatea să aleagă mioara ca personaj cu care vorbește.
Atât el, cât și mioara vorbesc în metafore și alegorii.
Aceste figuri de stil sunt ticluite de bătrânii înțelepți, ce
au creat și ne-au transmis variantele Mioriței. Din antologiile pe care le-am avut la îndemână, reiese că femeile au avut un rol hotărâtor la crearea și transmiterea
Mioriței. Toate elementele literare sunt limitate la meseria personajului principal și la mediul în care trăiește el.
Dar de ce vorbește cu un miel negru și nu cu unul alb?
Mioara neagră este o excepție, așa cum și el e mai altfel
decât ceilalți, văzut ca un înstrăinat (străinel), un fel de
„oaia neagră” a familiei sau a frăției profesionale a ciobanilor.
Se știe din teoria literaturii că animalele care vorbesc
sau au însușiri omenești sunt personificate. Ele întrupează trăsături sau particularități omenești. Știm că
mioara din poezie e năzdrăvană și vorbește, deci personifică ceva. În multe religii și în literatură, oaia sau
mielul sunt simboluri pentru calm, nevinovăție și puritate, însușiri morale ce îl caracterizează pe cioban.
Aceasta ușurează identificarea de tip totemic și înrudirea lui de caracter cu mioara. Ușurează și o proiectare
a sentimentelor sau gândurilor omului asupra animalului, ceea ce face posibil dialogul lor. S-a spus că Mioara
este un oracol și îi prezice ciobanului viitorul. Ar fi prea
simplu să fie așa. Ciobanul nu întreabă mioara despre
viitorul său, ci o întreabă de ce nu îi mai place iarba. Nimeni nu s-a dus la oracolul de la Delfi să o întrebe pe
Pithia de ce nu mai are poftă de mâncare sau să îi
PRO

De ce titlul menționează animalul și nu omul? Cele
973 de variante ale Mioriței pe care le-am analizat în
Miorița – Izvorul nemuririi, Editura Alcor, București 2016
și 2017 (ediția princeps în suedeză, 2012, Stockholm)
au felurite titluri. Personajul principal întotdeauna este
omul, iar în cea mai mare parte a titlurilor e animalul:
Miorica, Mioara, Mneoara, Mneoriţa, N’ioriţa, Mieluţa,
Mieluşica, Miorică mică, Mioara bălaie, Tri mniori dalbe,
Cântecul mioarei, A mioarei, Oaia năzdrăvană, Oiţa,
Oiţă beluţă, Bârâţă bălană, Colinda oii, A oii, Cânticu
oilor, Horea oilor. Unele dintre aceste titluri revin la mai
multe variante.
Alte variante precizează un loc geografic: Sus în
vârfu muntelui, Colo sus în vârf de munte, Colo-n sus
în vârf de munte, Colo sus pe munte, Colo-n sus, Colo,
sus, la ceri [stejari], Sus în plaiul munţilor, La muntele
mare, În munţii cei mari, Pe munţii cei mari, Pe feţele
munţilor, Pe-un picior de plai, Mai în jos, Colu-n josul
mai în jos, Pe răzor de vie.
Sau oameni și loc: Păcurăraş pe munte, Trei păcurăraşi pe munte.
Unele titluri definesc genul literar: Colinda Păcurarului, Colind Păstoresc, Colinda ciobanilor, Cântec ciobănesc, Cântecu ciobanului, Cântec bătrânesc, Cântica
la trei şiobani, Ciobăneasca, Colindă, Corindă, Doină.
Foarte rar, titlul este o bună-vestire: Ce s-aude-n sat
la noi, S-aude s-aude, Aude-să doamne-aude.
Titlul repetă primul sau al doilea vers: Mărg trii păcurari, Trei vulturiu suriu, Întorcu-mi-să-ntorcu, Pogorâtu-i, pogorât, Ieste-on măr mărunt, Am un măr măruţ,
Florile dalbe.
Titlul poate fi dublu: Mioriţa – A ciobanului, Mioriţa –
Colind, Sus în plaiul munţilor – Colinda oilor.
Foarte puține titluri consemnează oameni: Corinda
păcurarului, A păcurarului, A ciobanului, A ciobanilor,
Păcurăreii, Trei păcurăraşi, Patru păstori tari, Testament
ciobănesc, Strinu.
Colindătorii merg pe la case și pun în text numele
bărbatului din acea ogradă, căruia îi adresează cântarea, iar el ascultă ca spectator și ca personaj în text,
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spună ei ce să transmită ea altora. Întrebarea pe care
o pune ciobanul mioarei nu este o întrebare ce se pune
unui oracol. Iar răspunsul mioarei nu e răspunsul unui
oracol. Mioara nu corespunde cu fenomenologia oracolelor. Așadar, mioara nu poate fi un oracol. Să vedem
ce este și de ce e atât de importantă încât a fost pusă
în titlu.
Traduc din Dictionnaire des symboles al lui Jean
Chevalier și Alain Gheerbrant (ediția princeps 1969): „În
toate etapele dezvoltării civilizației păstorilor nomazi cât
și a agricultorilor sedentari, mielul (...) încarnează triumful reînnoirii, victoria mereu repetată a vieții asupra
morții. (...) prefigurează timpul marilor revelații.” O să
vedem aici ce revelație prefigurează mioara. Cu sprijin
la Salomon Reinach (Phénomènes généraux du totémisme animal. Cultes, mythes et religions, 1905), constat că mioara îndeplinește criteriile unui animal totemic
și este un personaj divin, pentru care ciobanul are un
cult religios. Pornind de la Sigmund Freud (Zur
Einführung des Narzißmus, 1924), înțelegem că baciul
ce adoră mielul se adoră pe sine însuși. Cam același
lucru ne învață Carl Gustav Jung (Seelenprobleme der
Gegenwart, 1941) și putem vedea că baciul se proiectează pe sine însuși asupra animalului adorat. Mioara
poate ilustra acea parte a sufletului ciobanului pe care
Jung o numește Anima. Mă refer la explicațiile lui Jung
asupra influenței părinților la formarea inconștientă a arhetipurilor Anima (jumătatea feminină a sufletului omenesc) și Animus (jumătatea masculină). Mioara e
termenul concret dintr-o metaforă care simbolizează
Anima, partea feminină din sufletul ciobanului.
Mioara îi spune să își cheme un câine, Cel mai bărbătesc Și cel mai frăţesc. Ea atribuie câinelui însușiri
omenești, deci e personificat. Se știe că un singur
câine, oricât ar fi de cel mai cel, nu își poate apăra stăpânul cu eficacitate împotriva a doi atacanți. Dacă acest
câine ar trebui să îl apere, ar fi fost necesar să își
cheme toți ceilalți câini, menționați de trei ori în varianta
publicată de Alecsandri și în multe variante. Deci nu
este un câine adevărat, ci personifică o abstracțiune.
Ce abstracțiune poate simboliza acest câine? Însușirile
lui omenești sunt de fapt ale ciobanului. Câinele e termenul concret dintr-o metaforă și reprezintă Animus,
partea masculină din sufletul ciobanului. În variantele în
care câinele este menționat, el nu e la fel de clar legat
de arhetipul patern, cum e mioara de cel matern, deoarece Miorița a fost creată în matriarhat – după cum am
arătat în carte și în diferite eseuri rezumative – iar oamenii trăiesc într-o societate matriarhală, în care rolul
tatălui e mai puțin important decât al mamei.
Jung, în capitolul „Suflet și pământ” (Seele und
Erde), vorbește de „partea chtonică a sufletului” (der
chtonische Anteil der Seele) și de „o condiționare a sufletului de către cer” (eine „Himmelsbedingtheit” der
Seele). Pentru echilibrul din psihicul omului, omul poate
fi condiționat atât de pământ cât și de cer. Ciobanul are
o atracție spre forțele vitale ale pământului, adică un dor
chtonic, cât și o atracție către cer, un dor uranic (de la
Uranos, zeul cerului). Dorul lui chtonic face că el
vorbește cu mioara, ce reprezintă partea chtonică din
Anima lui. El vrea să fie îngropat la stână, ca să își audă
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animalele și să continue să sufle în fluierele sale. Deci
nu e vorba de o moarte și o îngropare reală, ci teatrală,
simbolică. La fel ca la operă, unde tenorul cântă mai cu
foc, după ce a fost ucis și zace lungit pe scenă cu sabia
înfiptă în inimă.
Jung spune că „pe cât de puternică este influența
inconștientă a imaginii părinților, pe atât de mult e
aleasă persoana iubită ca un înlocuitor pozitiv sau negativ al părinților.” În unele variante, ciobanul asociază
mioara cu arhetipul matern din subconștient și cu inima.
El îi zice să i se adreseze lui ca o mamă, direct inimii
lui. Într-o variantă, rapsodul e convins că ciobanul a avut
o copilărie traumatizată de absența mamei și că
aceasta e cauza pentru care ciobanul vrea ca mioara
să-i vorbească la fel ca o mamă: – Io-s mic fără mamă
… Şi mi-i da o taină, Taină ca de mamă, Fie bună rea,
O şti inima.
Dialogul omului cu animalul este un termen imagine,
folosit de poeții anonimi pentru a ilustra un proces de
cunoaștere afectivă la nivelul acelei părți din suflet numită Anima. Dialogul oglindește convorbirea dintre Eul
conștient – sau Sinea ciobanului – și Anima lui, simbolizată de mioară. Imaginea dialogului îi ajută pe auditori
sau pe cititori să vizualizeze și să audă un monolog interior. Ilustrarea monologului interior printr-un dialog supranatural face posibilă deslușirea a ceea ce se
întâmplă în psihicul eroului principal.
Ciobanul consideră animalul îndrăgit ca fiind cea mai
apropiată rudă, cu care poate vorbi despre ceea ce are
pe inimă. El se așteaptă la un răspuns menit să fie o
înțelegere consolatoare, o mângâiere din perspectiva
arhetipului matern. El distinge clar între imaginea
inconștientă a arhetipului matern – mioara – și mama
sa ca persoană fizică, atunci când, în alte variante,
spune: Iară de minune / Măicuţei nu-i spune. Mioara îi
va tăinui bătrânei mame nu o crimă, cum s-a crezut în
cercetarea anterioară, ci o minune. Dicționarele definesc minune: „fenomen ieșit din comun, atribuit
divinității sau altor forțe supranaturale.” Minunea, de
care să nu îi spună, este ritualul de inițiere despre care
vorbește ciobanul cu mioara într-un limbaj cifrat, prin
metafore poetice, pentru ca unii să le priceapă iar alții
nu, după cum gândește fiecare, mai profund sau mai
superficial. Nu toți suntem dispuși să înțelegem gândirea poetică, după cum nu toți putem avea o gândire matematică sau de alt fel, care poate fi ușoară pentru unii
și grea pentru alții. Etapele inițierii ciobanului duc la
nunta cosmică, adică la unirea sufletului său cu divinitatea cerească, de care vorbește el.
Cu referire la teoria lui Jung despre legătura legică
și indisolubilă dintre sufletul omenesc și pământ, mioara
este o reflectare chtonică (ce aparține de pământ) a
acelei părți din Anima ciobanului care e orientată spre
forțele vitale ale pământului. Mioara poate simboliza
atracția chtonică a ciobanului în accepția lui Jung, adică
atracția spre forțele vitale ce mustesc din pământ. Ciobanul (Eul conștient sau Sinea lui) observă timp de trei
zile mioara, adică își introspectează partea chtonică din
Anima sa. Apoi, Sinea lui întreabă Anima chtonică despre cauza pentru care a pierdut pofta de mâncare și așa
mai departe. În realitate ciobanul este cel care și-a pier49

dut pofta de mâncare și se întreabă de ce. Atunci îi răspunde mioara, adică Anima sa chtonică.
Anima este acea parte a sufletului ce ține sub supraveghere totul împrejur și asigură Eului cele mai sensibile și suprasensibile percepții cu care omul e înștiințat
despre orice. Anima are clarviziunea sau sensibilitatea
de a prinde din mediul înconjurător ceva care nu e perceput de Eul conștient și rațional. Mioara își luminează
stăpânul (Eul ciobanului) asupra unor eventualități iminente și asupra a ceea ce trebuie să facă el. Eul este
partea activă în monologul interior al ciobanului, pe
când Anima lui e partea afectivă și cognitivă a psihicului.
Anima premerge cu intuiția, iar Eul raționalizează și
conștientizează intuiția. Partea feminină din suflet îi
spune să își activeze și partea masculină a sufletului,
în vederea ritualului pe care îl pregătesc ceilalți doi ciobani. Monologul interior al ciobanului înfățișează o
experiență cognitivă cu aspect poetic și cu conținut psihologic de factură religioasă. Această experiență sufletească a ciobanului se numește hierogamie (nuntă
sfântă) și o explic în câteva capitole din carte, cu ajutorul unor lucrări de referință scrise de mari gânditori.
În multe variante, ciobanul încredințează mioarei ce
să spună ucigașilor, oilor și mamei lui, dar nu aflăm
dacă mioara face ce i s-a spus. Unii rapsozi adaugă că
mioara și-a îndeplinit misiunea, dar adaosurile au alt
ritm, sunt mai puțin reușite poetic și sună strident. În
mod evident sunt improvizații individuale târzii, nereprezentative pentru ansamblul variantelor cercetate. Modificările textului de la o variantă la alta sunt totuși
importante pentru ca să putem urmări transmiterea
orală a versurilor și evoluția mentalităților de la gândirea
mitologică la cea logică, de la mythos la logos.
O mioară fabuloasă poate vorbi cu omul, dar nu și
cu niște oi adevărate. Teoria literaturii și naratologia exclud așa ceva. În multe variante, ciobanul știe că oile îl
vor plânge cu lacrimi de sânge și îl vor cânta prin sate.
De bună seamă că aceste oi nu pot fi adevărate, ci sunt
personificări. Ele simbolizează societatea înconjurătoare, a celor neinițiați în tainele meseriei de cioban și
în tainele naturii sau ale psihicului uman, așa cum erau
cunoscute pe atunci.
Vorbind cu mioara, ciobanul își închipuie propriul său
ritual cu sacrificiul părelnic și îngroparea simbolică, indiferent dacă aceasta va fi un fel de teatru popular, sau
totul va rămâne o viziune poetică. Eul ciobanului
încredințează Animei să desăvârșească procesul de
distanțare față de viața lumească, pentru că el mai are
ceva în vedere. Așa-numitul testament al ciobanului nu
poate fi privit ca un testament real, cu funcție epică și
care să fie îndeplinit. Acest testament este o declarație
lirică. Amzulescu, Fochi, Chițimia și Vrabie afirmă în Istoria literaturii (1964) că miezul în Mioriţa este liric, nicidecum epic. Ultimele dorințe ale ciobanului sunt o
partitură lirică de maximă intensitate.
Dorul uranic îl face pe cioban să simtă o atracție
către soare, lună și către stelele de care vorbește. El
are ca țel suprem să se unească în cer cu o ființă supranaturală, pe care o numește mândră crăiasă, a lumii
mireasă, o fată de crai pe-o gură de rai, sora soarelui.
Ea este o divinitate feminină, ce ilustrează o a doua
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revelație a imaginii lui inconștiente despre arhetipul matern, anume partea uranică din Anima lui. Ciobanul are
o atracție către mioara sa – divinitatea lui chtonică pe
pământ, cât și o atracție spre mândra crăiasă – divinitatea lui uranică din cer. El vrea să se eternizeze atât
pe-o gură de rai terestru lângă oile sale, cât și pe-o gură
de rai în cer, unit cu divinitatea pe care o adoră.
Așadar, mioara laie (adică cu lâna gri-neagră) e termenul concret într-o metaforă ce simbolizează partea
chtonică din Anima ciobanului și atracția lui către pământ. Mândra crăiasă e termenul concret ce simbolizează partea uranică din Anima lui și dorul lui către
puritatea și nemărginirea cerului. El își proiectează
Anima chtonică pe mioară și Anima uranică pe divinitatea din cer. Termenul concret chtonic este gri-negru, iar
cel uranic e luminos. Divinitatea din cer ilustrează jumătate din propria lui Anima, să zicem un sfert din sufletul
lui, dar poate cel mai drag colțișor din inima lui și mai
prețios, pentru care e gata să renunțe la toate bunurile
lumești, trecătoare.
Ciobanul vrea să își unească Eul conștient cu acea
parte din sufletul său pe care el o proiectează asupra
cerului și e simbolizată prin divinitatea cerească. Dorul
omului spre stele e o temă universală în literatură și în
mitologii. Același dor uranic se vede la poeții din romantism, la Eminescu, la Dante, în Biblie, în Coran și chiar
la Marx, care spune că „omul își caută realitatea sa adevărată în ceruri și acolo trebuie să și-o caute” (Zur Kritik
der Hegel’schen Rechtsphilosophie. Einleitung.) Nu vă
mirați că nu ați mai întâlnit aceste vorbe ale lui Marx.
Marxiștii au cenzurat din Marx ce nu le-a convenit. Eu
am luat acest citat din ediția critică și definitivă a operelor complete ale lui Marx și Engels, editată în Berlinul
de Răsărit „cu ajutorul neprețuit al Uniunii Sovietice”,
deci bine verificată și autorizată de la Kremlin. Dar câți
marxiști români sau din alte țări au citit această ediție?
Și câți ar fi avut curajul să citeze vorbe, care l-au făcut
pe Engels să îl întrebe pe Marx dacă este materialist
sau idealist? Așadar, ciobanul își caută conștiința de
sine și adeverirea ființei sale în cer, pe care numai în
cer o poate găsi, așa cum recunoaște însuși Marx.
Dialogul dintre cioban și mioară este un moment
dramatic cu structură mitologică și prezintă în mod alegoric o problemă existențială discutată de Eminescu,
de Jung, de Marx și de mulți alții. Nunta cosmică a ciobanului cu divinitatea cerească nu poate fi o
înfrumusețare a morții lui, cum s-a crezut în cercetarea
anterioară, ci este unirea Eului cu Anima uranică. Eul
conștient ia inițiativa și sacrifică interesele materiale
pentru fantastica aventură în cer. Cerul este în toate religiile și în tărâmul poeziei cel mai adecvat simbol pentru
universul sufletesc, nemărginit și pur.
Călătoria sufletească dincolo de limitele celor cinci
simțuri, adică metafizică, se desfășoară pe etape. În
prima etapă Eul își observă Anima chtonică timp de trei
zile. A doua etapă este dialogul cu mioara, care îi e călăuz spiritual și îl ajută pe cioban să își conștientizeze
problema sufletească. El își imaginează că va fi ucis,
cum vrea să fie îngropat și cum va sufla în fluiere pentru
animalele sale. În partea chtonică a aventurii spirituale,
el se îndepărtează de cele lumești, așa cum apostolul
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Pavel din Biblie zice că el moare în fiecare zi, pentru a
se apropia de divinitatea din ceruri și recomandă
creștinilor să facă la fel. Ciobanul dă mioarei – adică Eul
(rațiunea) dă Animei (afectului) – mesaje pe care să le
transmită unora sau altora. Astfel el își clarifică
detașarea de toate cele pământești. Țelul final este
etapa uranică, nunta din cer, adică starea de fericire că
sufletul lui se contopește cu divinitatea și că întreaga
natură, de la pământ la cer, participă la extazul lui. Călătoria lui Dante spre Paradis începe la fel cu o etapă
chtonică. Ciobanul și Dante trebuie întâi să treacă prin
pământ, prin lumea morților, vii fiind.
Mioriţa conține cunoștințe practice profunde despre
însușirile psihicului, exprimate în mod poetic prin metafore și alegorii pline de simboluri abstracte, ce nu puteau fi exprimate mai bine decât așa. Metaforele și
alegoriile dezvăluie aspecte esențiale din tainele sufletului omenesc și experiențe greu de descris în alt fel,
despre o formă superioară de conștiință. Totodată, alegoriile ascund ceea ce spun, pentru a proteja aceste
cunoștințe, pe care cei netrecuți prin toate treptele cognitive necesare, nu au obținut competența să le
înțeleagă cum trebuie și le-ar putea înțelege pe dos.
Așa cum mulți dintre noi înțelegem pe dos Miorița,
Meșterul Manole, Cântarea Cântărilor sau alte texte mitologice cu conținut tainic (ezoteric).
Aventura lăuntrică a ciobanului înfățișează capacitatea omului de a combina cunoașterea mitologică și
cea logică, adică gândirea afectivă și cea rațională, cu
un rezultat exponențial în cunoașterea supra-sensibilă
și supra-rațională. Variantele Mioriței sunt texte cu
conținut mitologic, care adună chintesența unor
experiențe sufletești sau spirituale multimilenare, avute
de țărani preocupați de obținerea unei forme superioare
de conștiință și de cunoaștere a adevărului absolut despre ființa umană și despre dimensiunea sau însușirea
divină a omului. Dialogul ciobanului cu mioara este o
expunere mitologică a unor trăiri și cugetări existențiale
și a unor cunoștințe despre aspecte cognitive complexe
și nuanțate, greu de exprimat sau de explicat în alt fel,
decât printr-un limbaj poetic, singurul limbaj ce acordă
textului o valoare literară nepieritoare.
Misterul și miracolul sunt subînțelese în toate variantele Mioriței, iar în unele sunt aproape explicite.
Experiența psihologică a ciobanului e un lucru privat și
vrea să fie ținut secret, accesibil numai celor ca el, nu
oricăror nechemați, care ar strâmba din nas. El cere
mioarei să transmită personajelor feminine un adevăr
codificat de el cu ajutorul unor termeni poetici, însă în
două versiuni, parțial identice și parțial diferite. O versiune pentru mama sa, iar alta pentru societatea înconjurătoare, simbolizată prin oi.
Ciobanul privește mioara ca pe o icoană sfântă, asupra căreia își proiectează sufletul și cu care se identifică. El își externalizează sufletul și internalizează
icoana. Transformă animalul din obiect pasiv de cult în
subiect activ sfânt. El înalță animalul la rangul de ființă
supranaturală și îl vede ca un mesager venit din sfera
divină, care știe tot ce îl așteaptă pe drumul spre sfera
spirituală și îl călăuzește într-acolo. Mioara e sacră și îl
ajută să ajungă în lumea spirituală, ce transcende maSAECULUM 1-2/2021
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teria. Mioara coboară lumea metafizică în cea fizică și
urcă lumea fizică în cea metafizică. Mioara ca îndrumător spiritual, adică mistagog, e un alter-ego intuițional,
care îl călăuzește spre sferele cerești. Ea este pentru
cioban și pentru publicul ascultător o icoană vie a
realităților din adâncul sufletului și leagă două lumi: cea
naturală și cea supranaturală. Prin ea ciobanul are legătură cu ambele lumi: cea din sufletul lui și cea din
afara lui. Mioara este un intermediar între trecut și viitor,
între societate și lumea spiritului. Ea îi deschide calea
de la pământ la cer și de la viață la nemurire. În tot acest
timp ciobanul e conștient de aspectele realiste ale
situației: că și el și mioara sunt ființe materiale, ambele
legate de viața pământească: mioara are nevoie de
iarbă, iar el de umbră.
Dialogul se întemeiază pe dragostea ciobanului pentru animalul adorat și este o formă de rugăciune aducătoare de cunoștințe, care îi dau răspuns la întrebările
despre viață și îi prilejuiesc o orientare în lumea suprasensibilă. Mioara ca icoană a lumii metafizice este
poarta prin care el comunică cu lumea de dincolo de
simțuri și îl ajută să pună alte prețuri pe toate lucrurile
materiale și pe iubirea divină. Criteriile lui valorice diferă
de ale celorlalți oameni și în consecință el este văzut de
alții ca un înstrăinat de cele familiare tuturor. Aceasta
este explicația, din ce cauză variantele precizează că
el e cam străinel, chiar când cei trei ciobani sunt frați
sau veri primari din trei surori. Icoana mioarei îl ajută să
facă saltul psihologic spre lumea supranaturală și să
simtă dragostea dumnezeiască a divinității pe care o
adoră el. Dialogul cu mioara pregătește personajul principal pentru cea mai fericită experiență existențială: extazul de a simți nunta cosmică, unirea sufletului omului
cu sufletul întregii naturi și sentimentul nemuririi.
Pe plan psihic, ritualul îl ajută pe cioban să intre în
rolul de erou mitologic, să intre în substanța misterului
în care se inițiază și să se simtă acasă într-o lume nouă.
Pe plan social, ritualul certifică faptul că el a atins un
grad superior de spiritualitate și a căpătat o poziție socială deasupra celor care încă n-au trecut ca el prin ritul
de inițiere. În urma ritualului, toate cuvintele, gesturile
și faptele lui capătă altă pondere, iar el e respectat
într-altfel.
Majoritatea titlurilor pun în valoare Mioara, adică
imaginea arhetipului matern, în care ciobanul își reflectă
propriul său suflet și astfel ea îi prilejuiește o trăire suprasenzorială. Ea este un mesager ceresc, divin, care
mijlocește o percepție supranaturală intensă pentru cioban și cu totul neperceptibilă de către alții. Răspunsul
mioarei este răspunsul unui mistagog, fără de care ciobanul nu ar vorbi despre moartea sa simbolică pe pământ și nunta sa în cer.
Totul în Miorița se petrece în Carpați, dar și în peisajul psihic, lăuntric al ciobanului, pe care el îl proiectează asupra peisajului exterior geografic, în care se
află. Spațiul mioritic este atât peisajul din Carpați, cât și
peisajul interior, din sufletul ciobanului și din sufletul oricăruia dintre noi, care ne extaziem de frumusețea
Carpaților și a Mioriței.
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folclor, el n-a pus numai entuziasm romantic. Ca orientare științifică, face parte, prin adeziunea la convingerile
maestrului, din școala folcloristică a lui Bogdan Petriceicu Hasdeu, întemeietorul, cum spuneam, al folcloristicii noastre științifice.
Delavrancea, însă, avea admirația față de bogăția și
frumusețea folclorului în sânge, căci, precum se știe,
descindea dintr-un mediu în care balada și doina erau
încă bine păstrate. Împrejurări fericite neteziseră lui Delavrancea drumul spre marea cultură, dar scriitorul nu
uitase nicio clipă doinele și baladele auzite în universal
familial și cel al copilăriei. Preocuparea pentru folclor și
folcloristică a scriitorului și omului politic se explică astfel mai lesne. Ea rămâne o constantă a vieții sale, fie
că e vorba de salutul adresat apariției reviste
„Șezătoarea”, scoasă de Artur Gorovei în 1892 sau de
cele câteva cursuri despre doină ținute la Universitate
în același an 1892, an în care Hasdeu conferenția despre basm, fie că este vorba despre propria lui
conferință, rostită la Ateneu și consacrată Doinei, sau,
în fine, de celebrul său discurs de recepție la Academie,
rostit în 1913 și intitulat Din estetica poeziei populare.
E ușor pentru cel ce citește studiile – sau, dacă vreți
mai exact, intervențiile – lui Delavrancea în materie de
folclor, să constate că autorul acestora s-a străduit
nedezmințit să demonstreze că estetica folclorului nu
este cu nimic mai prejos decât aceea a literaturii culte:
„Estetica noastră populară, afirma scriitorul în 1913,
este la fel, în legile ei fundamentale, cu estetica operelor
de cea mai înaltă cultură.” Această aserțiune este, fără
îndoială, mai ales că, între timp, lucrurile aveau a se
nuanța, determinate circumstanțial (poate, mai exact,
și circumstanțial), ea fiind, de fapt, o formă voalată de
expresie a celui mai virulent protest împotriva părerii lui
Duiliu Zamfirescu că valoarea estetică a creației popular
ar fi inferioară celei culte. Potențat de această intenție
polemică, discursul lui Delavrancea, adevărată sinteză
a preocupărilor sale pentru folclor, câștigă în pasiunea
cu care este susținută teza lui fundamentală. Cu nimic,
zice Delavrancea, nu sunt mai prejos versurile Te lasă,
PRO

Supunem atenției cititorului, în rândurile și paginile
de mai jos, un aspect nu neapărat necunoscut, ci mai
degrabă trecut cu vederea, ca să nu zicem ignorat, cu
mai multă sau mai puțină îndreptățire. Este vorba de
contribuția pe care, cu deosebire scriitori din răstimpul,
convenţional delimitat, 1880-1940, au adus-o la cristalizarea folcloristicii. Altfel spus, ar fi vorba de interesul
pe care unii scriitori l-au manifestat, ca oameni de largă
deschidere culturală, nu față de folclor ca sursă de
inspirație – lucru la care ne putem gândi întâi și-ntâi,
când e vorba de relația scriitorilor cu folclorul –, ci față
de folclor și problemele lui teoretice.
Este un fapt îndeobște cunoscut și recunoscut că a
doua jumătate a sec. al XIX-lea, deși acum Hasdeu
pune bazele folcloristicii ca știință, impune prin preocuparea pentru culegerea folclorului. Exceptându-i pe
Hasdeu, Sim. Fl. Marian, ctitorul incontestabil al etnografiei românești, și alți câțiva, folcloriștii acestei perioade sunt interesați mai cu seamă de alcătuirea
marilor colecții și culegeri de folclor, începând cu Alecsandri și terminând, să zicem, cu Materialuri folcloristice, colecția datorată lui Grigore Tocilescu și, mai ales,
Cristian N. Țapu.
Ar mai trebui spus, încă de pe acum, că multe dintre judecățile, la care scriitorii avuți în vedere în aceste
pagini au supus creația folclorică, și-au găsit ecoul în
perioada de la mijlocul sec. al XX-lea, când etno-folcloristica românească se maturizase, între altele și datorită
instituționalizării cercetării acesteia: catedre universitare
specializate, arhive de folclor ale Academiei Române,
institute conduse de mari personalități specializate (Institutul social român, condus de Dimitrie Gusti, Arhiva
de folclor a Societății Compozitorilor Români, condusă
de Constantin Brăiloiu etc.), Institutul de etnografie și
folclor al Academiei.
Primul scriitor la care ne vom opri este, cronologic
cel puțin, Barbu Ștefănescu Delavrancea
(1858-1918). Personalitate cu un temperament năvalnic, Delavrancea nu se putea să nu atragă atenția, atât
în epocă, dar și mai târziu. Însă în tot ce a scris despre
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te lasă,/ Salcie pletoasă/ Să te bată vântul/ Să-mi
umbrești pământul,/ Să-mi săruți mormântul față de elegia mortuară Mai am un singur dor. Altădată, comentând câteva versuri dintr-o binecunoscută doină
haiducească: Sub poale de codru verde/ Mititel focșor
se vede;/ Mititel și potolit/ Tot de voinici ocolit, Delavrancea conchide categoric: „Nu cunosc un tablou în care
perspectiva și lumina să fie mai bine cumpănite.”
Alături de astfel de numeroase comentarii, în discursul de recepție din 1913 întâlnim observații în care,
printre primii într-un sens modern, valabil mai ales în
contextul orientărilor mai noi în domeniul literaturilor,
Delavrancea face aprecieri pertinente referitoare la
posibilitățile poetice și retorice ale limbii folclorului literar,
socotită de autor „un mare arsenal naţional care… cuprinde epitete cristalizate, construcții consacrate,
încrucișări de emistihuri”, pe lângă alte mijloace formalizate ca: portretul universal, repetiția mnemotehnică și
estetică etc.
Bogăția limbii, reazimul prim al capacității estetice a
unei literaturi, Delavrancea o vede în mulțimea și diversitatea acestor mijloace de expresie. Și cum limba
noastră, prin literatura ei folclorică în primul rând, își dovedise din plin această bogăție și diversitate, scriitorul
mărturisește, la un moment dat, limpedele sentiment al
împăcării, al mândriei, al gratitudinii de a se ști „ieșit
dintr-un popor bun și de omenie.”
În ambianța interesului nostru pentru textul literar în
anii ‘60-’80 ai secolului trecut, pornind și de la această
intuiție genială a lui Delavrancea, încă la începutul veacului, privitoare la „arsenalul național de mijloace de expresie” (care devenise un adevărat loc comun științific
în toate cursurile universitare de specialitate), profesorul
Mihai Pop va publica studiul Caracterul formalizat al
creațiilor orale (revista „Secolul 20”, nr. 5/1967,
pp.155-161; v. și vol. Mihai Pop, Folclor românesc, Editura Grai și Suflet – Cultura Națională, București, 1998,
pp. 160-169). Este un studiu de o concizie și
esențializare clasice, un curs contras de folclor, care
concentrează în numai zece pagini tot ceea ce o jumătate de veac de contribuții teoretice și aplicate adusese
în domeniile cercetării limbii, literaturii și folclorului la un
loc. Iar între aceste contribuții, afirmațiile lui Delavrancea din 1913 ocupă un loc de primă însemnătate.
Acuitatea observațiilor din intervențiile folcloristice
ale scriitorului primit în Academie la începutul veacului,
pertinența și justețea judecăților de valoare asupra poeziei populare, precum și, poate nu în ultimul rând, entuziasmul și pasiunea care susțin toate acestea fac din
Delavrancea un folclorist de aleasă spiță.
Când, în 1911, George Coșbuc (1866-1918) publica în revista „Flacăra” poezia Poetul, prin care se autodefinea, pe sine și creația sa, prin versurile
memorabile adesea citate: Sunt suflet în sufletul neamului meu/ Și-i cânt bucuria și-amarul…/ Sunt inimă-n
inima neamului meu/ Și-i cânt și iubirea și ura, poetul
țărănimii lăsase deja în urmă o operă luminoasă, adăpată la „izvorul pururi reîntineritor” al spiritualității folclorice. Opera și poetul deopotrivă marcaseră copleșitor
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sfârșitul unui veac și începutul altuia, pentru că amândoi, și opera și autorul ei, țâșniseră impetuos din resursele nesecate ale înțelepciunii și modului de viață
folcloric, sub forma unui torent poetic de vigoare, optimism și sete de viață. Fiindcă într-adevăr, George
Coșbuc se află și el printre acei scriitori, destul de
numeroși de altfel, ai literaturii noastre, care au crescut
și s-au format într-o ambianță folclorică excepțională
prin bogăția și varietatea ei.
Contribuția lui George Coșbuc la folcloristica teoretică românească este substanțială. Și nu numai sub raport cantitativ (Iordan Datcu afirmă, în Dicționarul
etnologilor români, Editura Saeculum I.O. , București,
2006, p. 276, că „bibliografia coșbuciană numără peste
50 de studii și articole (multe de popularizare) despre
folclorul românesc, datând dintre anii 1894 și 1910.”).
Dar nu cantitatea ne interesează prioritar, ci acuitatea
unora dintre observații, care vor rodi în etno-folcloristica
de mai târziu. Între 1897 și 1903, Coșbuc publică în revistele „Epoca”, „Familia”, „Albina”, „Universul literar”,
câteva studii care exprimă la modul teoretic ceea ce
însuflețise prin viguroase imagini în propria-i creație
poetică. El își va sistematiza cunoștințele însușite direct
de la sursă, dar și cu înțelegerea complexă al cunoscătorului autorizat al culturii universale. Va face observații
pertinente privind obiceiurile populare reclamate de felurite împrejurări în articolele Descântecul și Bocetul, va
evidenția sensibilitatea transfiguratoare a erosului poetic folcloric în studiul Simboluri erotice în creațiunile poporului român, va proba adâncimea inteligenței native
românești, capabilă să-și sistematizeze puterea de judecată în proverbe de o rară frumusețe poetică, prin
studiul Nașterea proverbiilor, sau va încerca o dizertație
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asupra dinamicii creației Baladelor poporale.
Studiul despre Simbolurile erotice în creațiile poporului român este prima sistematizare de acest gen asupra liricii erotice populare. Coșbuc discută cu o largă
deschidere despre folclorul universal, simboluri erotice
străvechi ca mărul, nucul, măgheranul etc. și se oprește
cu o oarecare fervoare asupra celui mai complex simbol
erotic din lirica folclorică românească: cucul. O seducătoare explicație a polivalentului simbol întruchipat în
această pasăre găsește poetul în împrejurarea că pasărea în discuție este cântărețul „lunii de miere” a naturii. Într-adevăr, cucul cântă de la apariția primului mugur
până la înverzirea deplină a pădurilor.
În studiul despre Baladele poporale, pe lângă
considerațiile de ordin artistic, impresionantă este
siguranța criteriilor pe baza cărora Coșbuc stabilește
straturile cronologice de teme și motive baladești din repertoriul nostru național: „Între rapsodiile mitice ale timpurilor vechi, zice poetul, și cele ale eroilor populari din
timpuri relativ foarte apropiate, avem acel strat de rapsodii, al căror semn distinctiv este că se regăsesc și la
alte popoare balcanice. Așa e rapsodia Mănăstirea
Argeșului, pe care o au și sârbii, și bulgarii, și grecii,
bineînțeles felurind în amănunte și având caractere locale. Astfel e ciclul de rapsodii al Novăceștilor, rapsodia
Doncilă etc. Avem, deci, cronologicește, un strat de rapsodii cu fond arian, apoi unul cu fond comun al popoarelor balcanice și în urmă unul specific românesc
național.”
Observația cea mai dreaptă privind interesul lui
Coșbuc pentru problemele teoretice ale folclorului trebuie să aibă în vedere că poetul a făcut referiri pertinente la aproape toate genurile și categoriile folclorice.
Dintre acestea, genul aforistic popular s-a bucurat din
partea lui de un studiu de referință pentru specialiștii în
acest domeniu. În Nașterea proverbiilor, Coșbuc nu
numai că încearcă să stabilească criterii care să acopere toate aspectele, așa de numeroase, ale
funcționalității și structurii expresiilor paremiologice, dar
este și primul care sesizează legătura obligatorie dintre
un proverb și un context și care reușește să sistematizeze o tipologie a ceea ce specialiștii numesc contextul
genetic al proverbelor, adică împrejurarea concretă care
a determinat inițial apariția unui proverb.
Format deopotrivă la școala poeziei populare, a
înțelepciunii țărănești și la aceea a marilor clasici universali, el însuși spirit receptiv, înzestrat de natură cu o
uimitoare capacitate de a vedea, ca folclorist, dincolo
de ceea ce viața folclorică oferea la prima vedere,
George Coșbuc aduce în peisajul folcloristicii românești
o notă de pătrunzătoare forță analitică, o sistematică a
lucrurilor decantate dintr-un material uriaș, stăpânit cu
precizie de om de știință.
Observațiile pertinente ale lui Coșbuc n-au putut rămâne fără ecou în etno-folcloristica de mai târziu. Sunt
suficient de multe studii care să sublinieze această
contribuție, unele oprindu-se asupra preluării critice a
acestei moșteniri. Menționăm câteva: Gheorghe Vrabie,
George Coșbuc și problemele folclorului (1958); Dumi54

tru Pop, George Coșbuc și folclorul (1966) și Concepția
folcloristică a lui George Coșbuc. Tradițiile ei iluministe
(1966); I.C. Chițimia, Bocetul românesc în interpretarea
lui George Coșbuc (1971); Adrian Fochi, George
Coșbuc și creația populară (1971) ş.a. Peste unele dintre studiile lui Coșbuc nu s-a putut trece în cercetările
mai noi. Este, de exemplu cazul anilor ‘70-80 ai secolului trecut, când s-a înregistrat o adevărată explozie a interesului pentru studiul proverbului (I.C. Chițimia, Pavel
Ruxăndoiu, Cezar Tabarcea, Constantin Negreanu). Nimeni n-a putut ocoli atunci Nașterea proverbiilor, studiul
lui George Coșbuc.
O personalitate ca aceea a lui Nicolae Iorga
(1871-1940), care s-a manifestat frenetic și fructuos pe
mai toate palierele culturii române, nu putea să nu-și
spună părerea despre materia și spiritul folclorului, cu
problemele lui cele mai variate, cu universal și
particularitățile lui înțelese ca chintesență definitorie a
coordonatelor etnice românești. Faptul apare absolut firesc și pentru că marele cărturar era preocupat la modul
exhaustiv de istoria, cultura și viața materială a poporului român. Ceea ce ar putea părea aproape paradoxal
este să constatăm că freneziei ideologice semănătoriste, pe care Iorga o profesează la începutul secolului
al XX-lea, i se substituie, în anii următori și mai ales
după Primul Război Mondial, spiritul științific cel mai
cumpănit și judicios.
Ca folclorist, lui Iorga nu-i scapă niciun aspect al
creației populare, fie ea plastică, muzicală sau literară.
Dar, istoric prin excelență, nu putea să nu lege problemele folclorului de cele ale istoriei naționale și chiar universale. Referindu-se, într-o carte publicată la Paris în
1923, la caracterul, raporturile și originea artei populare
românești, umanistul descoperă în ornamentele casei
țărănești, ale costumului și scoarțelor sau în cele ale diferitelor unelte și scule din gospodăria țărănească, în
frecvența anumitor elemente decorative, în finețea cu
care sunt executate unele figurine și motive naturiste,
urmele unei arte milenare, cu prelungiri, ca în vechea
artă europeană, din paleolitic și neolitic.
Ocaziile în care Nicolae Iorga s-a referit la folclor au
fost numeroase, dar lucrarea de căpătâi din acest domeniu rămâne Istoria literaturii românești din 1925, în
care autorul dă dezlegare unor probleme legate de geneză, de procesul de creație și circulație, de tehnică stilistică a mai tuturor categoriilor folclorice.
Așa, de pildă, originea basmului o găsește Iorga în
Orientul Asiatic „care a trimis Europei, prin Bizanț, între
alte lucruri care vin de la dânsul, și asemenea povestiri… pe care negustorii ce debarcau pe coastele Traciei
le aduceau împreună cu alte elemente de poezie epică
în proză”. Sau eposului occidental: „Această baladă
care e de proveniență romanică a trecut imediat la noi,
încă din veacurile al XIII-lea și al XIV-lea, și ea s-a aclimatizat tocmai din cauza acestei note romanice, care
trăia în psihologia poporului nostru.”
Firește, unele teze ale lui Iorga privind originea unor
categorii folclorice, precum basmul sau balada, sau altele privind posibilitatea de a identifica figurile unor
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personalități istorice în eposul românilor au fost primite
cu circumspecție în chiar contemporaneitatea savantului. Să nu uităm că mai ales după Primul Război Mondial, folcloristica noastră, prin oameni de știință aflați
mult mai aproape de obiectivul propriu-zis al acesteia,
va dobândi tot mai mult un statut autonom, ceea ce va
duce, implicit, la preluarea critică a judecăților exprimate
anterior cu privire la problematica sa. Dar pentru altele,
cum ar fi să zicem raportul dintre tradiție și inovație, caracterul sincretic al poeziei populare etc., cărturarul
găsește fericite formulări pentru puncte de vedere foarte
moderne. Iată, de pildă, pe cea referitoare la sincretism:
„Poezie, cântec, adică muzică și danț sunt lucruri legate
împreună… danțul cere cântec, și cântecul cere poezie.
Danțul se cere punctat și se punctează cu literatură.”
Sau, în altă parte citim acest admirabil pasaj – datorat
de data aceasta scriitorului Iorga – pentru că în el
informația cea mai exactă își dă mâna cu imaginația cea
mai prodigioasă într-o sinteză de mare strălucire, urmărind să surprindă, în dinamica lui interioară, procesul de
creație și interpretare a cântecului epic: „Cântecul dă
ritmul, el statornicește lungimea și felul versului; peste
rimele cele mai dese, care se preschimbă necontenit
între sine, povestea se desfășoară, bine ritmată, potrivită pe deplin cu acel cântec călăuz și tovarăș, care
merge el înainte și face ce vrea din ce vine după dânsul;
iar, din loc în loc, fulgeră o rimă rară, arătând
cântărețului că nu s-a înșelat, că da, acesta e drumul
cel mai bun, că, fără a merge tocmai pe tocmai în urmele înaintașilor săi, el a atins punctul care trebuia atins
și de unde calea se lămurește mai departe.”
Spirit larg-cuprinzător, minte strălucit înzestrată cu o
putere de judecată rar întâlnită, cu o gândire uimind prin
repeziciune și precizie, cu o mare forță intuitivă
susținută strâns de o uluitoare informație, Nicolae Iorga
aduce în folcloristica românească contribuții care tind
să decanteze ceea ce este caracteristic românesc în istoria culturală a poporului nostru.
Când, în 1900, va apărea colecția Materialuri folcloristice a lui Grigore Tocilescu, savantul de la Vălenii de
Munte va fi cel care va declanșa campania împotriva
superficialității cu care fusese coordonată inițiativa.
Fiind convins că va „crea… un monument nepieritor”,
superficialitatea l-a adus la alcătuirea unui moloz
(s.ns.A.Gh.O.) literar, în care cititorul singur trebuie să
aducă ordinea absentă”, cum apreciază, trei sferturi de
veac mai târziu, Ovidiu Bârlea în Istoria folcloristicii
românești.
Abia în 1980 Iordan Datcu avea să scoată o a II-a
ediție a Materialurilor folcloristice, apreciată la superlativ
de mai mulți folcloriști de marcă ai momentului. De
exemplu, Ovidiu Papadima o apreciază astfel: „o reeditare unde Iordan Datcu a găsit nu numai că e necesară
o îmbunătățire a structurii interne a compartimentelor,
dar mai ales repararea nedreptății comise de Tocilescu
care a omis din titlu pe harnicul coautor al culegerii,
Chr. N. Țapu, a cărui contribuție a fost decisivă”. Așadar,
Iordan Datcu repara un eșec științific (originalitatea și
curajul editorului sunt cu totul remarcabile) și o nedrepSAECULUM 1-2/2021
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Prezența, aici, a lui Garabet Ibrăileanu (1871-1936)
ar putea să surprindă pe unii, deşi, în perspectiva istoriei noastre literare și cultural-științifice, n-ar trebui să
mire pe nimeni. Autorul Adelei are o contribuție remarcabilă la dezvoltarea folcloristicii teoretice românești,
chiar dacă unele teze susținute de criticul și scriitorul de
la „Viața Românească” pluteau, ca să zicem așa, în aer.
Faptul e în ordinea firească a lucrurilor, mai ales dacă
nu uităm că criticul este teoreticianul poporanismului literar, spiritul conducător al uneia dintre cele mai echilibrate orientări estetice din prima jumătate a secolului al
XX-lea: „Viața Românească”.
De-a lungul unei prodigioase activități de peste patru
decenii, Garabet Ibrăileanu s-a referit, în împrejurări variate, la creația literară folclorică. Fie că e vorba de articole scrise în timpul uceniciei sale de critic literar, când
încă mai semna cu pseudonimul C. Vraja, articolul
Geniu necunoscut, de pildă, fie că e vorba de urmărirea
Țăranului roman în literatura românească, un articol
scris sub impresia puternică a evenimentelor de la
1907, sau de polemica așa de elegant condusă de critic
împotriva lui Duiliu Zamfirescu în 1909, în articolul Duiliu
Zamfirescu și Poporanismul, fie că, în sfârșit, e vorba
de studiul intitulat Poezia populară și publicat în 1919
în „Însemnări literare”, opiniile lui Ibrăileanu despre folclor sunt, întotdeauna, pertinente, originale, judicioase.
Relația dintre literatura folclorică și cea scriitoricească, de pildă, îl interesează pe critic sub cel puțin
două aspecte. Primul are în vedere coeficientul înalt de
contribuție a maselor populare la cristalizarea culturii
naționale: „O cultură națională de un caracter specific,
zice criticul, nu se va naște decât atunci când masele
mari populare… vor lua parte la formarea și aprecierea
(s. aut.) valorii culturale – limbă literară, literatură, forme
de viață etc.” Al doilea, mai caracteristic poporanist,
pune în evidență datoria scriitorilor nu numai de a se inspira din viața și creația poporului, ci și de a da, în
schimb, o literatură pentru popor. În același timp însă,
Ibrăileanu emite și idea interesantă că între cele două
literaturi, cea orală și cea scrisă, există o relație de determinare evolutivă, relație potrivit căreia „poezia cultă
nu e altceva decât evoluția poeziei populare”, forma
însăși a poeziei culte nefiind nici ea altceva decât rezultatul perfecționării celei populare.

G. Ibrăileanu
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O altă idee teoretică de mare interes este cea referitoare la procesul de creație în folclor, care implică neapărat un spirit de selecție ce dă drept de circulație
numai valorilor estetice autentice. În acest caz, certificatul valorii poeziei populare e vechimea ei și selecția
(s.ns. A.Gh.O.), care înseamnă izbânda unei creații de
a impresiona sute de ani și de a rămâne în simțirea oamenilor, datorită calității sale supreme de a avea un caracter general-omenesc: „Acest lung și neîndurat
proces de selecție – notează Ibrăileanu – exercitat de
atâția oameni, de atâtea generații, cu gusturi atât de diverse este o condiție apriori de frumusețe a poeziei populare”. Calea unică de circulație a valorilor spirituale
folclorice fiind cea orală, „oamenii nu sunt pasivi ca hârtia”, cum se exprimă criticul. „Ei nu țin minte decât ceea
ce impresionează profund”, astfel că un produs folcloric
înfruntă vremea numai dacă place, orice izvodire poetică populară fiind „analizată, criticată, la infinit și necontenit corectată, purtând cu vremea tot mai mult pecetea
sensibilității unui întreg popor”.
Urmându-l pe Eminescu în gândirea poetică sau pe
Hasdeu în cea folclorică și prefigurându-l pe Lucian
Blaga în ceea ce privește fondul arhaic nelatin al
spiritualității noastre folclorice, Garabet Ibrăileanu face
loc în considerațiile sale ideii că cel puțin creații ca
Miorița și doinele trebuie socotite drept receptacule spirituale ale trăsăturilor sufletești ale populațiilor traco-dacice: „Nu de romani ne amintește această poemă, zice
criticul referindu-se la Miorița, ci de traci, acel popor…
pesimist, fantastic și muzical”, așa cum „de traci aduce
aminte melancolia adâncă, pătrunzătoare, nostalgică,
a doinei”.
În imediata noastă actualitate, Victor Ravini împinge
(în studiul său Miorița. Izvorul nemuririi, Editura Alcor
Edimpex, București, 2016, 340 p.+ cca. 900 imagini
foto) vechimea Mioriței încă mult înapoi în timp: „Rădăcinile cele mai adânci ale Mioriței pot ajunge înapoi în
timp până la cultura pre-indoeuropeană și conțin unele
elemente moștenite din cultura vânătorilor, păstrate de
ciobani”. (p. 201). Vezi și revista „Pro Saeculum”, Anul
XIX, nr. 1-2 (141-142/2020, pp. 35-41). Concluziile la
care ajunge Victor Ravini se bazează pe metoda comparării a cca 900 de variante.
Cu o asemenea atitudine teoretică față de creația
populară, Garabet Ibrăileanu avea să pună bazele
unuia dintre cele mai echilibrate curente literare ale primei jumătăți a secolului al XX-lea – nu neapărat curentul poporanismului cât mai exact al „Vieții Românești”,
care va reuși să țină cumpăna dreaptă între exagerările
atât ale tradiționaliștilor cât și ale moderniștilor, într-un
domeniu atât de sensibil ca acela al culturii naționale și
într-un timp bântuit de atâtea stihii ale istoriei, precum
cel dintre cele două războaie mondiale.
Ar fi foarte greu pentru cineva să stabilească, fie și
cu o anumită marjă de aproximație, în care dintre domeniile sale de excelență a strălucit mai intens aura de
excelență absolută a lui G. Călinescu (1899-1965):
aceea de scriitor, de istoric literar, de estetician, de critic
literar, de consumator rafinat al unei imagini poetice ine56

fabile?... O asemenea personalitate proteică, fascinantă
prin înclinarea sa firească spre monumental și grandios,
prin dorința de a se pronunța definitiv, în manieră clasicistă, în domeniul aflat în vizorul interesului său științific,
o asemenea personalitate deci nu se putea să nu se
pronunțe și în chestiunile, mereu născătoare de întrebări ce-și cereau dezlegările, precum cele ale folclorului
și folcloristicii.
Istoricii literari sunt îndeobște de acord că aceste
intervenții au venit în ultima parte a vieții sale,
citându-se, de regulă, Arta literară în folclor, capitol ce
i-a revenit în lucrarea colectivă Istoria literaturii române,
vol. I, elaborată sub egida Academiei Române (1964),
și Estetica basmului, studiu publicat în SCILF („Studii și
cercetări de istorie literară și folclor”), nr. 3-4/1957, și în
volum, în postumitate (1965). Adevărul e că preocupările lui Călinescu pentru problemele folclorului și ale folcloristicii sunt mai vechi și de importanță majoră. Cum,
atunci când vorbim despre Călinescu, primul gând ne
poartă spre monumentala sa Istorie a literaturii române
de la origini și până în prezent (1941), e de la sine
înțeles să nu uităm că autorul ei concepea cultura română în structura ei lăuntrică și că, în această structură,
G. Călinescu încorporează în Istoria…sa, punându-l la
izvoarele literaturii noastre, folclorul. Ar fi suficient să
amintim aceste rânduri: „Patru mituri sunt nutrite din ce
în ce mai mult de mediile literare, tinzând a deveni pilonii unei tradiții autohtone. Întâiul, Traian și Dochia, simbolizează constituirea însăși a poporului român…
Miorița, istoria ciobanului care voiește a fi înmormântat
alături de oile sale simbolizează existența pastorală a
poporului roman și exprimă viziunea franciscan-panteistică a morții la individul român. Acest mit a ajuns să fie
socotit de unii Divina noastră Comedie. Meșterul Manole (povestea zidarului de mănăstire care își zidește
soția ca să oprească surparea clădirii) este mitul estetic,
indicând concepția noastră despre creație, care e rod
al suferinței. În sfârșit, Zburătorul e mitul erotic, personificarea invaziei instinctului puberal… Pe lângă aceste
mituri încearcă să se ridice și altele…” Ar fi, spuneam,
suficient să amintim aceste rânduri pentru a realiza la
ce dimensiuni gândea Călinescu universul spiritual al
folclorului românesc.
Aici se cer făcute două remarci: prima, că primul din
cele patru mituri (Traian și Dochia) e un artefact, un construct cult (romantic), a doua, că previziunea lui Călinescu, anume că „pe lângă aceste mituri încearcă să
se ridice și altele…” avea să se concretizeze în identificarea , în ansamblul cântecelor ceremoniale de înmormântare, a mitului „marii călătorii”. Acesta a fost descris
și teoretizat, pentru prima dată, de profesorul Mihai Pop,
după care a fost preluat și de alți folcloriști, în anii
‘70-’80 ai secolului trecut. Textele folclorice de bază ale
mitului se află în broșura Ale mortului din Gorj, culese
de Constantin Brăiloiu.
Iordan Datcu subliniază, în articolul consacrat lui
G. Călinescu în Dicționarul etnologilor români (2006),
că preocuparea de bază a lui Călinescu era aceea de
„a scoate folcloristica din impasul cercetării documenPRO
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tare (anchete de teren, culegeri, sublinierea valorilor
«științifice»: etnografice, dialectologice, sociologice, autenticitatea variantelor etc.), de o rară erudiție… de pe
pozițiile esteticii…” În sprijinul acestei afirmații vin nu
numai numeroasele articole, multe făcând obiectul „cronicilor mizantropului și optimistului”, ci, îndeosebi, cele
două studii majore amintite mai sus. Acestea însă nu
se opresc numai la a completa și nuanța diferitele aspecte ale universului românesc, pentru că, dată fiind
înclinația lui Călinescu spre sinteză, durabil, clasic, deci
universal, autorul lor îl surprinde adesea pe citator prin
formulări memorabile devenite, nu rareori, puncte de
plecare spre alte tărâmuri ale problemei abordate.
Citim, de pildă, în Arta literară în folclor: „Toate mijloacele specifice poeziei (rima, metafora, descripția fantastică a realului, culoarea, muzica poetică) sunt duse în
poezia populară la maximă finețe. Dialogul: ‒ Mărie,
Mărie,/ Ia să-mi spui tu mie/ Ce frunză se zbate,/ Vântu
când nu bate?/ ‒ Frunza plopului/ Și cu-a părului,/ Aia
frunză bate…/ Vântu când nu bate. e de o rafinată muzicalitate prozodică și onomatopeică, încât pare compusă de un poet stăpân pe toate efectele de ecou
posibile în limbaj.” (Să remarcăm, măcar în paranteză
că, în esență, Delavrancea nu susținea nici el altceva
în 1913). Sau, în Estetica basmului: „Basmul e un gen
vast, depășind cu mult romanul, fiind mitologie, etică,
știință, observație morală etc.”
Este vădită preocuparea lui Călinescu, în tot ce a
scris despre universal folclorului, ca materie, spirit și expresie artistică, de a emite judecăți de valoare de maximă altitudine. Materialele folclorice intrate în conul de
lumină al minții sale impuneau aceste judecăți de valoare și formularea lor ar putea speria uneori pe
neavizați sau pe sceptici. Să reținem însă că exegetul
opera pe variantele de excepție ale genului folcloric
abordat.
Condus fără greș de un spirit de sinteză mereu însetat de formulări definitive, Călinescu a fertilizat cercetarea folclorică ulterioară, căreia i-a oferit o construcție
gândită în structura ei intimă.
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rească în poezia noastră populară. Ca să nu mai vorbim
de faptul că unele dintre tezele sale emise în ampla
dezbatere despre Miorița își păstrează încă valabilitatea. Un alt exemplu, chiar mai cunoscut: Hasdeu, întemeietorul – toată lumea este de acord – folcloristicii
științifice la noi, n-a fost nici el folclorist în exclusivitate,
ci, iarăși cum se știe, istoric, lingvist, bineînțeles scriitor,
adică un savant de tip renascentist, ca și Iorga, de altfel.
În al treilea rând, pe fondul celor schițate mai sus,
se înscrie aportul scriitorilor. Faptul nu e, firește, întâmplător. Fiind vorba de o literatură ca a noastră, crescută
cu toate rădăcinile înfipte în solul din care își trage seva
și literatura populară, intervenția scriitorilor este nu
numai firească, ci, într-un fel, obligatorie.
Că nu toate părerile emise de ei s-au dovedit a fi
omologabile în perspectiva cristalizării și maturizării
etno-folcloristicii e iarăși firesc. „Gâlceavă” a existat
chiar între folcloriștii specializați fiindcă aceasta este
dialectica înaintării unei științe. Rămâne deci un fapt inatacabil conținând rațiunea scrierii acestor pagini: a nu
uita că în osatura etno-folcloristicii noastre își face loc
intervenția, la un moment dat, când a părut, adică, a fi
nevoie, a scriitorilor vremii. Cu onestitate și modestie,
unii; reușind să-și impună punctele de vedere, alții.

*
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Care să fi fost, ne putem întreba în încheiere, rostul
și mobilurile scrierii acestor pagini? Întâi, că problemele
folclorului și folcloristicii s-au dovedit, din capul locului,
foarte complexe și, mai ales, supuse unor curente de
gândire care au deturnat, uneori, păstrarea unei singure
direcții în clarificarea lor. Pe de altă parte, era limpede,
iarăși uneori, că doar o singură direcție/perspectivă se
dovedea insuficientă, că, adică, obiectul cercetării se
cerea abordat din puncte de vedere variate și totuși
complementare.
În al doilea rând, că folcloriști propriu-zis, ca
specialiști ai domeniului, nu existau, neavând unde, în
ce instituții anume destinate lor, să se formeze ca atare.
S-au autorecrutat din discipline conexe, fiind, în genere,
savanți de largă respirație științifică. Să nu uităm, de
pildă, că un Ovid Densusianu nu era, înainte de orice,
folclorist, ci, în primul rând, lingvist. Cu toate acestea, a
scris o minunată carte de folcloristică: Viața păstoSAECULUM 1-2/2021
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tian Mușa este cercetător științific la Institutul de Etnografie și Folclor „Constantin Brăiloiu” al Academiei Române, momentan singurul etnocoreolog din schema de
încadrare a Institutului, disciplină în care se autospecializează, având calitatea de a fi și performer, dansator,
format de mic în satul natal, unde a existat, de multă
vreme, o formație de dansuri populare, la școală și la
căminul cultural, printre animatoarele acestei tradiții
aflându-se o învățătoare-model, evocată cu căldură de
fiica acesteia și reținută ca atare de autorii monografiei
Starchiojd. Moștenirea culturală (Partea a doua) Sărbători, obiceiuri, repertoriu folcloric, tradiții locale reprezentative (Editura Mythos, Ploiești, 2015), în capitolul
„Icoana unei vieți” de dascăl exemplar: doamna
învățătoare Elisabeta (Lucica) Gârbea (pp. 188-191).
De altfel, tânărul cercetător își asumă această calitate
de insider, pe de o parte, și de investigator al culturii locale, pe de alta, fiind o „persoană interesată de ceea ce
se întâmplă dincolo de ceea ce se vede, adică de
emoția implicită generată de manifestările coreice”
(op. cit., p. 149). Cristian Mușa putea să-i fi servit ca
obiect de studiu Ioanei-Ruxandra Fruntelată, coordonatoarea proiectului lor de cercetare în satul natal al acestuia, Starchiojd, care glosează, și în baza experienței
personale de teren, despre „Emoțiile în cercetarea etnologică a propriei culturi: o problematizare necesară”,
în vol. Dragostea. Opinii, reflecții, ipostaze, coordonator
Anișoara Ștefănucă (Editura Mythos, Ploiești, 2020),
pp. 23-34, și notează cu exactitate: „Cu siguranță,
emoția este un catalizator al amintirii și un organizator
al experienței de teren. Ea poate să ducă și la modificări
foarte mari în relația dintre cercetător și interlocutor. La
Starchiojd (Prahova), de exemplu, începând din anul
2013, când am mers acolo prima oară, ne-am atașat
progresiv de interlocutorii noștri și faptul că i-am cunoscut datorită unui etnolog-localnic, Cristian Mușa, a
adăugat emoției și încrederea [subl.ns., N.C.], un sentiment greu de obținut, de obicei, pe terenurile de cercetare (chiar «de acasă»), dar care ne obligă să scriem
despre acest teren cu toată onestitatea și responsabilitatea, nu din cauză că am putea fi «criticați» de comunitate, ci din cauză că am putea «trăda» în mod
PRO

Pentru cei mai mulți dintre noi, Prahova înseamnă
în primul rând petrol (sonde, rafinării), vin (podgoriile de
la Valea Călugărească, Dealu Mare, Pietroasele) și
țuică (de Văleni, de exemplu), turism (Bucegii, Crucea
de pe Caraiman, Castelul Peleș, stațiunile de pe Valea
Prahovei – Sinaia, Bușteni, Azuga), și, eventual, casa
ridicată de Bogdan Petriceicu Hasdeu în memoria fiicei
sale Iulia, casa memorială a pictorului Nicolae Grigorescu de la Câmpina și alte câteva. Dar Prahova a fost
și este un centru cultural și științific de prim rang, cu Universitatea sa, „crescută” în umbra Institutului de Petrol
și Gaze, cu un Teatru Național, o filarmonică, numeroase muzee (unele unicat, pe țară, precum Muzeul
Ceasului) și centre de cultură, situate nu numai în capitala județului, la Ploiești, dar și în alte localități renumite
pentru tradiția lor culturală și prin istoria lor multiseculară. La Vălenii de Munte domină amintirea lui Nicolae
Iorga cu universitatea sa de vară, la Cheia, pentru
știutori, stau, ca semn identitar, studiile antropologului
Francisc Rainer și muzeele de științe naturale, din
Ploiești au venit în literatură I.L. Caragiale și Nichita Stănescu, în teatru, Toma Caragiu și mulți alții.
În vremea din urmă, pe harta culturală și științifică a
județului Prahova au apărut sau s-au revitalizat noi centre, între care o localitate rurală – Starchiojd, comună
situată în nord-estul județului, la circa 50 de km de
Ploiești și la 20 de km de Vălenii de Munte. „Geografic
este o așezare de plai, situată la cam 500 m altitudine,
într-un fel de fortăreață naturală colinară, compusă din
cinci văi”, după cum ne informează conf. univ. dr. IoanaRuxandra Fruntelată în introducerea la volumul Starchiojd. Moștenirea culturală (Partea întâi) Locuire,
ocupații, meșteșuguri (Editura Libertas, Ploiești, 2014),
inițiatoarea unui proiect cultural-științific realizat împreună cu studenți și masteranzi ai secției de Studii culturale. Etnologie, din cadrul Facultății de Litere de la
Universitatea din București. I s-a alăturat Cristian Mușa,
absolvent al acestei specializări, doctor în Litere (Folclor) cu o teză despre Aspecte ale culturii țărănești din
Starchiojd. Mărturii orale și scrise, publicată la Editura
Etnologică (București, 2020) (conducător științific
prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu). În prezent, Cris-
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ireparabil încrederea membrilor ei în noi”.
Este vorba, în același timp, și despre o etică a cercetării pe care, ca etnologi, ne-o asumăm, convinși fiind
de faptul că interlocutorii noștri știu sigur mai mult și mai
bine decât noi despre propria lor cultură, dar despre
care nu au vorbit decât stimulați de întrebările noastre.
Altminteri, cum zice unul dintre ei, „N-am auzit, de ce
să vorbesc?!”. De aici, o schimbare în chiar lexicul
științific, cei de la care au fost culese informațiile folosite
în studiile din cele două volume nu mai sunt numiți „informatori”, ci „persoane cu care am stat de vorbă în anul
2013/2014 sau în cercetări anterioare”, „statul de vorbă”
presupunând o comunicare informală, „naturală”, firească, „de la om la om”, de unde și comprimarea „fișei
de informator” la câteva date biografice elementare
(anul nașterii, locul, numele sub care este cunoscut în
sat), fără precizări, credem totuși necesare, despre
știința de carte, ocupație, deplasări în țară și în lume (în
cazul celor „reprezentativi” acestea nu lipsesc pe
de-a-ntregul, iar cel care citește cărțile despre Starchioj
cu creionul în mână le găsește când le caută).
Relația cercetător-informator a devenit o chestiune
teoretică de actualitate, fiind „pusă pe tapet” de
folcloriști/etnologi/antropologi încă din secolul trecut
(poate și mai dinainte), pe măsură ce termenii binomului
„noi” (cercetătorii, investigatorii culturii lor) – „ceilalți”/„ei”
(nativii, ruralii, creatorii, păstrătorii, transmițătorii propriei
lor culturi) au devenit mai apropiați unul de celălalt, mai
ales în terenurile de acasă, dar și în cele consacrate
„departelui”, „celuilalt”, în urma unor contacte prelungite,
repetate. Este ceea ce formulează clar, fără echivoc,
profesorul american Barre Toelken, într-un studiu al său
de referință, The Dynamics of Folklore. Revised and expanded edition, Utah State University Press, Logan,
Utah, 1996, care, în capitolul „Collector and Informant”
formulează tranșant necesitatea acesei schimbări: „Am
putea beneficia în mare măsură prin eliminarea termenilor culegător și informator în favoarea lui cercetător și
purtător al tradiției, dar vechii termeni sunt așa de
rezistenți încât o schimbare nu pare realizabilă. În orice
caz, trebuie să recunoaștem că informatorul nu este nici
subiectul nici obiectul cercetării noastre. [...] Mai de
grabă, purtătorii de tradiții sunt colegii noștri cunoscători, „viile” noastre biblioteci de tradiții, principalele noastre resurse pentru expresiile pe care încercăm să le
înțelegem. Fără ei și fără cooperarea acestora, cei mai
mulți folcloriști și-ar căuta de lucru la colțul străzii”.
Cristian Mușa este preocupat el însuși de relația dintre „cercetător” și „informator” în condițiile de azi, valorificând această dublă calitate a sa, de a fi investigator
al culturii și insider, om al locului, cunoscut celor cu care
stă de vorbă. „Te-am primit, mamă, pentru că te cunosc.
Străinu’ vine, vede ce ai în casă și noaptea vine și-ți dă
în cap”, zice Tocuța Marcu, n. 1942, Strachiojd, Prahova. Practica terenului conduce și către considerații
teoretice strânse de investigatorul culturii într-un mic
studiu (Vezi Cristian Mușa, Cercetătorul, informatorul și
folclorul contemporan, în „Anuarul Societății Prahovene
de Antropologie Generală”, nr. 4, 2018, pp. 111-122. Societatea Prahoveană de Antropologie Generală,
înființată și coordonată de prof. dr. Sebastian
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Ștefănucă, este un alt semn cultural și științific distinct
în peisajul prahovean. Cele cinci numere apărute până
acum, cu studii și articole în română și în engleză, semnate de cercetători români și străini.)
„Pandant vizual” al celor două volume despre Starchiojd. Moștenirea culturală (I, 2014, II, 2015) și, parțial,
al tezei de doctorat a lui Cristian Mușa (2020), în același
an apare albumul Podoabele Prahovei. Mărturii ale artei
populare din Starchiojd: ștergare, fețe de pernă, fețe de
masă și batiste, coordonator Anișoara Ștefănucă (Editura Mythos, Ploiești, 2020), cu un „Studiu introductiv”
în română (pp. I-XII) și în engleză (pp. XIII-XXV), cuprinzând, pe o sută șaptezeci de pagini ilustrate color,
artefactele păstrate în muzeul Liceului Tehnologic din
Starchiojd și în colecția personală a etnologului Cristian
Mușa. Coordonatoarea proiectului concretizat în volumul amintit, editat de Centrul Județean de Cultură Prahova cu sprijinul Consiliului Județean Prahova, dna
Anișoara Ștefănucă, are o bună pregătire de specialitate și vine la Ploiești cu experiența acumulată în domeniul culturii populare la Centrul Județean de Cultură
de la Galați, unde a fucționat o bucată de vreme.
Scurtele mențiuni în legătură cu „istoria” obiectelor
păstrate în fondul muzeal local lasă loc altor completări,
necesare, dar greu de obținut, atâta timp cât
colecționarea mostrelor s-a făcut mai mult sau mai puțin
la întâmplare, fără intenția de a fi supuse studiului sistematic, științific, cât mai mult ca o modalitate de a păstra ceea ce se afla, inevitabil, într-un proces de pierdere,
cu atât mai mult cu cât materialul (pânza, ața, lâna) erau
prin natura lor extrem de perisabile, mult mai mult decât
lutul ceramicii tradiționale, lemnul sau piatra din
construcții etc. Așa se face că nici măcar informații elementare cu privire la data „culegerii”, necum la data
(anul, anii) confecționării lor, la numele femeilor care
le-au făcut nu au fost reținute; la drept vorbind, orice
fată, tânără, femeie din „locația” Starchiojd din utima
sută de ani putea să fie „autoarea” unui astfel de artefact, fără ca vreuna dintre ele să-și aroge „paternitatea”
asupra feței de masă sau feței de pernă, asupra
ștergarului sau batistei aflate în casa, în lada de zestre
sau în camera sa „de ținere”. Nici analiza comparată a
motivelor ornamentale care împodobesc obiectele de
uz casnic sau sărbătoresc, făcută cu multă știință de
Anișoara Ștefănucă, nu aduce lămuriri certe cu privire
la un stil local sau la vreo particularitatate locală (zonală) specifice (vezi pp. V-VI), deși adâncirea studiului
ar putea să releve calitatea de „model” a unei cusătorese profesionalizate, într-o vreme sau alta.
Covoarele, păretarele, ștergarele, fețele de masă ale
țăranilor din Starchiojd ori de aiurea, păstrate în casă,
în muzee sau în albume, sunt documente și vehicule
ale memoriei culturale a umanității. Albumul, făcut de
oameni de specialitate, profesioniști ai lucrului cu documentul etnografic, are calitatea de a înveșnici, prin tipărire, obiecte vechi, supuse inevitabil, degradării.
Memoria peliculei, mai rezistentă decât pânza și firul de
ață, păstrează o artă de veche tradiție și poate, eventual, stimula interesul celor de astăzi să reia lucrul de
mână, să preia modele sau să creeze altele noi, reînnodând firele unei îndeletniciri străvechi.
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man, însemnarea despre legarea cărții fiind scrisă
„când s-au schimbat împărații turcești la Țarigrad, fiind
împărat Mahmud ș-au murit ș-au pus pe frate-său împărat, pe Osman, la 7263 [=1753] dechembrie...” Tot o
substituire de „capete încoronate” conține și însemnarea referitoare la momentul când „s-au mazilit Matei
Ghica voievod, 7264 [=1756], fev[ruarie], 15, gioi, ș-au
venit domn Țării Moldovei Constantin Mihai [...]
Racoviță-voievod”. Nu forțăm câtuși de puțin nota, dacă
afirmăm că lumea noastră de acum două veacuri și jumătate era interesată de informații, deschisă spre
cunoaștere, spre împărtășirea în scris a evenimentelor
și știrilor în circulație și, chiar dacă starea de spirit personală a copistului nu transpare în niciun fel, faptul că
o anume informație sau un eveniment (și nu altul/altele)
sunt consemnate, dovedește cel puțin o atitudine
opțională, deoarece, cu siguranță, la mijloc se află și un
tacit criteriu de selecție, interesată în vreun fel sau altul.
S-a încredințat, deci, memoriei filelor de carte, ceea ce
„cronicarul” înțelegea că merită „să se știe”. Dacă am
mai lua în considerare și un alt aspect, care ține de capacitatea minimală de analiză și evaluare a faptelor, am
fi îndreptățiți să decelăm, în context, prudența și bunul
simț genuine ale omului care, cunoscându-și limitele,
nu se hazardează în aprecieri ce-i depășeau
posibilitățile de înțelegere și analiză, de care semnatarii
vor fi fost, cu certitudine, conștienți.
10. Astfel, „atenți la tot și la toate”, cum zice Marin
Sorescu, oamenii din generațiile trecute erau
impresionați și de acele fenomene dezlănțuite din dinamica firii, care se detașau prin manifestări ieșite din
matca obișnuitului. Seismele, aversele prelungite peste
măsură, generatoare de inundații apocaliptice, eclipsele, fenomenele meteorologice produse în contratimp
etc. și-au găsit, nu o dată, reflexul, și în oglinda
conștiinței oamenilor simpli, reflex ajuns în scris până
PRO

9. Este lesne de constatat, mai ales dacă nu lipsește
acel „dram de iubire”, că, în astfel de „cronici telegrafice”
întâlnim o paletă de informații de o varietate și amplitudine greu de imaginat, mergând de la notațiile de interes personal (titlu de proprietate al cărții, nașteri,
decese etc.), la însemnări vizând istoria țării sau a
lumii. De reținut că astfel de însemnări dau seamă și
de stadiul ori de posibilitățile de utilizare în scris a limbii
române la un moment dat sau într-un anumit loc, interesând, așadar, istoria limbii române în ipostaza ei cea
mai apropiată de graiul viu, deoarece acești „mici cronicari” (preoți, cântăreți de strană, oameni simpli știutori
de carte) trăiau, și din punct de vedere al graiului (vorbit
sau scris) în cea mai directă comuniune cu marea masă
a poporenilor.
Nu puține însemnări de pe cărțile noastre vechi
menționează, în afara datei, și numele domnitorului în
vremea căruia s-au petrecut unul sau altul dintre „micile”
evenimente înregistrate. Iată, aici, un „pomelnic” al
domnitorilor din Moldova menționați în însemnările colectate de noi de pe cărțile din patrimoniul Mănăstirii
Dragomirna: Ștefan Vodă (?), Grigore Ghica al doilea,
Ion Grigore Ghica voievod, Matei Ghica, Constantin
Mihai Racoviță, Teodor Calimachi. Din Transilvania este
reținut numele lui Mihai Apafi, iar pentru Imperiul Habsburgic, al împărătesei Maria Tereza, al fiului său „Josif
săcundul” și al împăratului Ferdinand I. În unele situații,
însă, referințele vizează evenimente istorice de maximă importanță și gravitate, ca acela despre răpirea
Bucovinei, la 1774, „când au intrat neamțul în Țara
Moldovei [...] la Săntă Marie” (v. Antologhion, Iași,
7234 (=1726) – eveniment care a marcat tragic (și cine
știe dacă nu și ireductibil) destinul integrității pământului
românesc.
Pe o Psaltire, tipărită la Iași, în anul 1748, întâlnim
notat un eveniment din viața politică a Imperiului Oto-
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la noi, prin mesaje (nu numai) lingvistice, de regulă lapidare, consemnate marginal pe filele cărților vechi pe
care le avem azi la îndemână. Nu este mai puțin adevărat, însă, că și unele fenomene „inofensive”, pentru
moment, dar, oricum, insolite, au produs reacții asupra
firii umane, în ele descifrându-se, mai mult decât posibil,
cine știe ce prevestiri în privința viitorului mai mult sau
mai puțin apropiat. Însă astfel de conotații lipsesc din
notele pe care le avem la dispoziție (cei interesați pot
consulta catalogul Cartea românească veche din
județul Suceava, 4 volume, de Olimpia Mitric), în ele
fiind doar consemnat fenomenul ca atare, într-o formulă
expresivă nudă și concisă. Dar faptul însuși al simplei
consemnări pe o carte cu titlu „semnificativ”, trebuie,
credem să ne dea de gândit., încât ne întrebăm: să fie
pur și simplu o întâmplare că nota conform căreia, în
Cernăuți, „au fost curcubău în 12 ghenarie anu ’856
spre apus și asfințitu...” apare pe o carte intitulată Îndreptarea păcătoșilor (Iași, 1786)? Oricum ar fi, ni se
pare limpede faptul că astfel de cărți au devenit
prețioase „depozite” de informații pentru o serie de domenii științifice, cum este meteorologia, ca și (de ce
n-am spune-o?) pentru publicul mai larg, amator de
cunoașterea unor aspecte pendinte de „senzațional”, fie
și petrecute cu mai mult timp în urmă. O toamnă prelungită peste limitele obișnuite și, ca atare, neașteptată
de mentalitatea comună, urmată de declanșarea bruscă
ninsorii și înghețului, sunt consemnate într-un Antologhion (Iași, 1726), precum urmează: „...în anul ’830
toamna au fost lungă și cald și au ni[ns] la 26 dechembrie și pământul au înghețat foarte tare”. Că primăverile
nu vor fi fost aici, în nordul spațiului românesc, mai timpurii decât în vremea noastră, iar căderile abundente
de zăpadă la început de primăvară vor fi ținut de domeniul rarităților, al surprizelor, ne-o atestă o notă mai
lungă și nu suficient de coerentă, scrisă pe filele unui
Apostol (București, 1743), aflat la data consemnării în
patrimoniul Mănăstirii Voroneț. Atunci „au căzut omătul
mare de cinci palme, în luna lui mart, la Evdochie, let
7264 [= 1756], mart 1, vineri”. Să fi fost, oare, pus, de
către autorul notei, acest fenomen în legătură cu schimbarea egumenului de la Voroneț și cu mazilirea lui
Ghica-voievod și înlocuirea acestuia prin Constantin
Mihai Racoviță-voievod ca „semn” pentru evenimentele
la care se referă însemnarea? Și ce semnificație să fi
avut, dacă lucrurile vor fi stat așa, acest „semn”, pentru
„cronicarul” de la Voroneț, devenit anonim datorită deteriorării filei și a textului? Greu de formulat un răspuns.
Destul că întâmplările lumii terestre mai apar, în mentalitatea comună, și astăzi, legate de anume „semne
cerești”, fie ca sechele ale mentalității proprii generațiilor
anterioare, fie ca efect al recrudescenței „științelor”
oculte răspândite în momentul de față și prin unele canale mass-media, străine, de altfel, de perimetrul autentic al culturii.
11. Referindu-ne acum, succint, la notațiile de natura „faptului divers” (nașteri – cele mai multe –, căsătorii, decese, înmormântări etc.), pe cât de
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numeroase, pe atât de anodine, vom sublinia doar că
puține dintre acestea ne pot reține atenția, dacă nu prin
relevanța informațională, atunci prin caracterul mai insolent al faptului consemnat, cum este adnotarea lui
„Gheorghe Tudosă Căzăcescu, nobel, 1814, april 12”,
care, pe o Psaltire (Iași, 1748) scrie: „H[risto]s n-au pătimit pentru talhari care au furat boi și cai și au luat bani
și au ucisu dar au și tăietu oameni la drum nevinovați,
călcători de lege”, sau însemnarea de pe o Liturghie
(Iași, 1747) din care aflăm că „au ucis talharii pe preotul
Gavril Sandovici, paroh din Stârce, la 18 aprilie ’800”.
Dacă, în ceea ce privește evenimentele normale din
viața omului (nașteri, căsătorii, decese, absolvire de
școli, transferuri de preoți de la o parohie la alta), putem
fi ca și siguri că acestea nu produceau, în mediile sociale respective, efecte cu ecouri considerabile, ele încadrându-se în limitele comentariilor normale, în
schimb, manifestările de hoție, tâlhărie și cruzime, soldate cu omucideri, ca cele de mai sus, consemnate de
nobilul Gheorghe Tudosă Căzăcescu, chiar dacă – să
admitem – nu se vor fi caracterizat printr-o raritate chiar
ieșită din comun, cu certitudine că au dat naștere la stări
de frică și insecuritate, de inconfort sufletesc ca orice
întâmplare ieșită din ordinea obișnuită a lucrurilor, în
măsură să neliniștească, pe spații mai largi și pe termen
de durată, să dinamizeze imaginația și întruchiparea ei
verbală. Faptul că nobilul Căzăcescu asociază, prin
negație, pe tâlharii și criminalii din însemnarea sa cu
numele Mântuitorului, denotă tendința de referință cultă
la un univers livresc arhicunoscut: patimile și răstignirea
lui Iisus Hristos între doi tâlhari. Întâmplarea, de
proporții neobișnuite (este vorba de o spargere, de furturi și de omucideri săvârșite, mai mult decât probabil,
concomitent), iar sancționarea călcătorilor de lege, rămânând, probabil, neîmplinită, din nu importă, hic et
nunc, motivația, era necesar să-și găsească totuși o
compensație, în mentalitatea nobilului Gheorghe Căzăcescu funcţionând „principiul” că suferințele (ca și jertfa
mântuitoare a lui Iisus Hristos între doi tâlhari) nu s-au
produs tocmai pentru absolvirea, întru eternitate a păcatelor săvârșite de ipochimeni inumani. În realitatea
mitului christic, lucrurile stau, cum se știe, mai degrabă
invers, căci nu neapărat cei buni și drepți aveau în primul rând nevoie de întruparea și jertfa răscumpărătoare
a Cuvântului întrupat, ci, într-un anume fel, dimpotrivă,
căci marea nevoie de tămăduire o au cei bolnavi, ceilalți
situându-se în zona prevențională.
12. O „temă” și un țel constante ale însemnărilor de
pe cărțile cercetate de noi rezidă în eternizarea actului
de generozitate al donării și este cel puțin de presupus
că că astfel de însemnări se vor fi operat mai degrabă
din inițiativa donatorilor decât din aceea a donatarilor,
sau, în caz că optăm pentru a doua alternativă, țelul
consemnării era unul de popularizare stimulatorie. Dăm,
în continuare, o listă cronologică cu donatorii și donatarii
cărților din eșantionul nostru de la Mănăstirea Dragomirna:
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Donator(i)

Popovici Ioan

Familia Freneță
(12 persoane)

Ieromonah Ieroftei
Banileviciu

Titlul cărții și anul donării

Carte românească de
învățătură (Iași, 1643), ?

Biserica
„Sf. Nicolae”
Ciocăneşti

Liturghie (Iași, 1715), 1878

Biserica din Rus
Moldoviţa

Carte românească de
învățătură (Iași, 1643),
1692

Carte românească de
învățătură (Iași, 1643),
1781
Noul Testament (Belgrad,
Lupu Zaharia
1648), 1787
Antologhion (Iași, 1726),
Biserica din Suceveni
1866
Lupu Zaharia

Gheorghiță Mândrilă Antologhion (Iași, 1726),
şi preotul Şandru
1727
Vornicul Ilie din
Costâna
?

Vasile, vel pitar,
Marie i cead ih
(11 pers.)

Gavril Cazacescu

Antologhion (Iași, 1726) ?
Antologhion (București,
1743), ?

Maica Fevronia

Neonil, arhimandrit
Mănăstirea Râșca

Parohul Mihail
Tomovici Simeon,
arhiepiscopul
Tesalonicului,
din Stăneștii de Sus

Biserica din
Lupaşul de Sus
Biserica din
Candreni
Biserica din
Candreni

Biserica din Clit

Biserica
Uspensia
Câmpulung
Moldovenesc
Biserica
Sf. Nicolae din
Dorna Candreni
Biserica
Sf. Nicolae
Rădăuţi Prut

Apostol (București, 1743), Mănăstirea
?
Voroneț
Psaltire (Iași, 1748), 1814

Ioan Barbir, învățător Psaltire (Iași 1748), 1875
Diaconul Petre

Donatar(i)

Evhologhion (Iași, 1749),
1770
Evhologhion (Iași,
1749),1885
Evhologhion (Iași, 1764),
1859

Neculae
Cazacescu
Biserica din
Costești
Mănăstirea
Ilișești
Părintele
Calistru
Biserica din
Poeni

Voroavă de întrebări și
răspunsuri întru Hristos
(București, 1775), 1844

Biserica din
Costeşti

Preotul Grigore
Sarnauș Simeon,
arhiepiscopul
Tesalonicului

Voroavă de întrebări și
răspunsuri întru Hristos
(București, 1775), 1856

Biserica din
Costeşti

Maria Baloş

Antologhion (București,
1777), 1778

Protopopul Artenie

[Comunitatea
sătească din
Pătrăuți]

Mănăstirea Moldovița

Penticostarion (Râmnic,
1767), 1802

Antologhion (București,
1777), 1780
Antologhion (București,
1777), ?

Biserica din
Mitocul
Dragomirnei
Biserica
Sf. Nicolae din
Berchişeşti
Biserica din
Pătrăuţi

Schitul Rarău

13. În strânsă corelație cu această diagramă a donatorilor și donatarilor, grăitoare și pentru circulația
cărții, se impun a fi făcute unele observații privitoare la
același fenomen cultural al peregrinării cărților, în timp,
dintr-un loc în altul. Astfel, exceptând punctul de pornire
în lume (locul editării/tipăririi), se observă, în cazul Cazaniei lui Varlaam, că aceasta (re)vine în Moldova/Bu62

Mănăstirea Dragomirna

covina dinspre Transilvania (Lăpușul de Sus), trecând
prin Bârgăul Bistriței, poposind la Dorna Candreni, spre
a-și încheia pelerinajul la Dragomirna. Un traseu
aproape similar îl parcurge și Noul Testament (de la Belgrad/Alba Iulia), cu deosebirea că primul său popas bucovinean se produce la Ciocănești. Sunt acestea, două
cărți de maximă importanță pentru unitatea de cuget și
simțire, de credință a românilor, cărți care străbat drumuri lungi și întortocheate, pentru ca, trecând peste
granița (artificială) și peste Carpați, să-și găsească,
după ce și-au îndeplinit o sacră misiune, locul statornic
(oare? ne întrebăm, căci am înțeles că foști proprietari
și le revendică după 1989) într-un depozit de carte așa
de semnificativ, ca acela de la Mănăstirea lui Anastase
Crimca, unde unele vor fi ajuns în baza unui edict imperial, când austriecii (crezându-se stăpâni pe vecie
peste un teritoriu dobândit prin fraudă) au desființat (în
afară de Putna, Sucevița și Dragomirna) toate lăcașurile
monastice din ținutul anexat hrăpăreț și botezat Bucovina (vezi Ion Nistor – Istoria Bisericii din Bucovina și a
rostului ei național-cultural în viața românilor bucovineni, 1916). Prin câte peripeții nu vor fi trecut, cu câte
riscuri nu se vor fi confruntat, la ce întâmplări nu vor fi
fost „martore”, câți oameni nu le vor fi cunoscut de-a
lungul acestor trasee spațio-temporale? Dar „memoria”
lor nu le-a înregistrat decât pe cele (câteva) reproduse
în catalogul de față, concludente pentru gestul de
aleasă grijă pe care donatorii îl manifestau față de biserică, în care ei vedeau nu numai un sanctuar al
rezistenței neamului la pericolul înstrăinării și dezbinării,
dar și garanția unui destin fericit în viața cea „fără de
sfârșit”, în care ei credeau cu toată ființa, ceea ce reprezintă, în definitiv, un semn al mentalității generale în
epocă. Cunoașterea acestui mod de gândire, bizuit pe
reprezentări transcendentale, nu este lipsit de
importanță și semnificație, indiferent de nivelul sociocultural la care acesta se situează și se manifestă.
14. Foarte rare sunt informațiile documentate despre
prețuirea pecuniară a cărții. Nu știm mare lucru referitor la prețul ei de cost, în momentul editării, chiar dacă
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avem unele repere sigure despre costul hârtiei într-un
moment sau altul. Dacă încercăm să introducem în calcul costul tiparului, al graficii, al manoperei etc., ne pomenim că, în cazul unor astfel de indicatori financiari,
plutim pe apele necunoscutului. Iată, însă, că, în cazul
prețului de vânzare al cărții tipărite, desigur negociabil
în funcție de cerere și ofertă, ne vine în sprijin o serie
de note marginale scrise de cei ce achiziționau cărțile.
Și chiar dacă la mijloc va fi intrând și o anume concesie
a vânzătorului în schimbul eternizării numelui său pe fila
de carte, prețul de vânzare nu poate apărea cu mult diminuat. În orice caz, cu toate rabaturile pe care am fi
dispuși a le lua în calcul” putem fi siguri că o aproximare
apropiată de realitatea pieței în momentul respectiv este
furnizată de aceste surse informative laconice. Dar, să
trecem la dovezile de care dispunem, nemailuând, se
înțelege, în discuție notele care se referă doar la cumpărarea cărților fără a se consemna și prețul acestora.
Tabelul care urmează ne oferă o astfel de imagine, desigur foarte limitată, dar care, colaționată cu altele ale
altor cercetători ar putea deveni mai edificatoare.
Titlul cărții, anul și
locul apariției,
paginație, dimensiuni

Date
referitoare la
cumpărător

Cazaniile lui Ilie Miniat,
Preotul ot
București, 1742, 271 f.,
Truşeşti
20,5 x 20 cm. (blocul
cărții)

Data
cumpărării

Preţul de
vânzare

1830

45 lei

1779

3,5 lei

?

20 lei

Simeon arhiepiscopul
Tesalonicului, Voroavă
de întrebări și
răspunsuri întru Hristos, ?
București, 1777, 566 f.,
32 x 23 cm. (blocul
cărții)

17 ian. 1784

12 lei

Antologhion, București,
1777, 575 f.
Ion Sămaca ot
30 x 20 cm. (blocul
Muşeniţă
cărții)

15 aug. 1780

Psaltirion, Iași, 1743,
189 f.,25,5 x 17,5 cm.

Preotul Andrei
Borş

Evanghelie, Iași, 1743,
?
189 f., 25 x 19 cm.
(blocul cărții)

Penticostar, Râmnic,
1767, 254 f., 31 x 12
cm. (blocul cărții)

Catavasier, București
1789, 178 f., 14,5 x
16 cm., (blocul cărții)

20 mai 1832

Popa Gheorghe
în târgul
?
Cernăuţilor
Costică
Popovici
(de la Popa
Gheorghe)

?

15 lei
poli
bani gata
60 v.v.
15 lei
poli buni
4 lei
10 lei

15. Desigur, pentru a ne face o imagine și mai elocPRO

ventă asupra costului cărților în discuție, ar trebui să dispunem de informații complete despre starea lor fizică în
momentul tranzacției, dacă erau broșate sau legate și
să avem posibilitatea echivalării acestui preț cu valoarea actuală a monedei (actualizarea prețului, cum s-ar
zice), ca să nu mai vorbim de faptul că eșantionul nostru
de informații este mult prea restrâns pentru a ne permite
cutezanța aproximării cu titlu de edificare cât de cât definitivă. Sunt de așteptat, în acest sens, consecințele
unei eventuale reluări a ofensivei sistematice de fișare,
desfășurată în biblioteci, muzee, arhive, depozite și
colecții de carte de patrimoniu, începută de prin anul
1976. Sistematizarea, prelucrarea și sintetizarea acestor rezultate ar permite nu numai conturarea unei imagini globale și cât mai exacte asupra patrimoniului
nostru de carte, dar și desprinderea unor concluzii
științifice cât mai corespunzătoare dacă nu definitive.
Până atunci, dacă dezideratul acesta va mai fi reluat
vreodată, însemnările și datele desprinse din acest material bilanțier al nostru rămân repere informaționale mai
mult cu titlu de semnalizare, comentariile noastre neaspirând decât la indicarea (ilustrată cu exemple) unor posibile coordonate și, ipso facto, la o valabilitate parțială,
în măsură, totuși, să reprezinte, ne place să sperăm, o
contribuție oricât de modestă, dar bine intenționată și,
măcar prin aceasta, utilă la istoria cărții românești vechi,
în toată dinamica și complexitatea ei, ca o mare carte
de învățătură a neamului românesc și, implicit, ca aport
la patrimoniul de valori spirituale al umanității.

Preot Andrei
(pentru Mitocul 20 sept. 1802 12 lei
Dragomirnei)

Antologhion, București,
Ion Sămaca ot
1777, 575 f., 30 x 20
Muşeniţă
cm. (blocul cărții)
Catavasier, București,
1789, 178 f., 14,5 x 16
cm. (blocul cărții)
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Carte românească de învăţătură
(Cazania lui Varlam), 1643
63

contemporanii noştri

Georgeta Filitti

„NEVOIA DE ÎNDRUMARE
MI SE PARE ESENŢIALĂ PENTRU
CEL CARE SE PREGĂTEȘTE
SĂ DEVINĂ CERCETĂTOR”
- În dialog cu George Corbu Jr. -

64
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– Stimată doamnă Georgeta Filitti, ne cunoaștem de
aproape douăzeci de ani și îmi aduc aminte cu emoție
și recunoștință că întâlnirea noastră a fost facilitată de
maestrul meu, eminentul scriitor și diplomat Ion Brad,
care m-a îndrumat către Dumneavoastră, după ce
pășisem de câțiva ani pe culoarul cu miresme de vis al
bibliofiliei, pentru a mă consilia în legătură cu două scrisori ale lui Mihail Kogălniceanu pe care doream să le
achiziționez, având desigur în vedere autoritatea conferită de celebra ediție a oratoriei sale, ediţie ce vi se

datorează. Remarcând și afinitatea comună cu Grecia
căreia fiecare dintre Dumneavoastră i-ați închinat bună
parte din energiile creatoare, vă propun ca înainte de
toate să-l evocați pe omul de cultură și ambasadorul Ion
Brad de la a cărui trecere prin hotarele dintre lumi se
împlinesc doi ani.
– Întâmplarea a făcut să-mi fie semnalată existența
unei arhive Moruzi la Atena. Am început să lucrez la ea,
în vederea publicării, înainte de 1989, în condiții, aș
spune, suprarealiste. Un român stabilit la Atena, implicat în proiect, făcea copii xerox după documente și mi
le trimitea la București. Era vorba de texte în slavonă,
română (cu caractere chirilice), franceză, italiană și germană. Transcriam și adnotam lotul ce îmi fusese repartizat și volumul se închega la Institutul de istorie de la
Atena, aflat sub conducerea doamnei Lukia Droulia.
Manevra de transportare a nevinovatelor documente
era asigurată de Asociația „România”, condusă de Virgil
Cândea. În 1991 ne-au trimis 300 de exemplare și au
venit să ne viziteze. Au răspuns invitației noastre, în
casa din strada Icoanei nr. 14. Atunci, soțul meu, Manole Filitti, cu obârșii grecești, și-a dat seama că se
înrudește cu doamna Droulia. La sindrofia noastră a
fost poftit și cel care asigurase vreme de nouă ani reprezentarea oficială a României la Atena, poetul Ion
Brad. De ani de zile eram prietenă cu Lia, fiica lui;
aveam să colaborăm ulterior la diferite proiecte ale
Societății de studii neo-elene ori ale Uniunii Elene din
România. Ne-am dat seama curând, atât soțul meu cât
și eu, că Ion Brad era un om cu har, înțelept, de o disponibilitate nesfârșită și în care te puteai încrede îndată
ce îl cunoșteai. Am început să-i citim cărțile și noi,
orășeni înrăiți (chiar dacă odinioară soțul meu avusese
moșie în Bărăgan), am descoperit un univers țărănesc
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transilvănean, cu acel nucleu unic – satul Pănade de
lângă Blaj. Anii treceau, vizitele reciproce se înmulțeau,
ba am ajuns și în locurile natale ale scriitorului și mi-am
dat seama că fiecare întâlnire cu el însemna un plus de
cunoaștere.
Privind în urmă, realizez că am trăit într-o societate
oarecum asemănătoare, a intelectualității supuse
realităților cotidiene ca și propriilor impulsuri de creație,
de justificare a calității de scriitor ori de istoric. Și lucrul
care m-a impresionat cel mai mult a fost capacitatea sa
de a găsi totdeauna soluții, de a detensiona situații ce
păreau coapte să explodeze. Aceste calități, aveam să
aflu pe parcurs, le-a dovedit și ca ambasador la Atena.
Ion Brad rămâne, cred, românul care dezminte, în anii
postbelici, cel mai bine convingerea rigidă că doar cei
de carieră pot asigura posturile de diplomați. Un om de
cultură, cu vocație, aflat în calitate oficială oriunde în
lume, își caută semenii, face punți de legătură și
calitățile sale de diplomat capătă valențe memorabile.
Așa s-a întâmplat și cu Ion Brad.
Redevenit „civil”, s-a întors la pana lui, mânuind-o
până în ultima clipă a vieții. Am mai toate volumele lui
de după Revoluție și dincolo de fiorul liric ce răzbate din
fiecare vers, pentru mine rămân prețioase dedicațiile,
mereu inspirate, mereu altele, dându-mi sentimentul că
mă apropiam într-un fel aparte de creația sa lirică. Îmi
place să cred că din numeroasele sale cărți, una dintre
cele mai expresive rămâne Muntele catârilor, iar
stăruința mea, poate enervantă, va fi contribuit la reeditarea ei.
Așa cum spuneam și mai înainte, Ion Brad a fost
omul soluțiilor la ananghie. Când am fost silită, de la o
zi la alta, să mă mut din strada Icoanei, strigătul meu
de ajutor s-a îndreptat și spre el: – Ce fac cu biblioteca
uriașă, cu manuscrisele rămase de la socrul meu, istoricul I.C. Filitti, de la familia Ghica a soției lui? Atunci mi
te-a trimis pe tine, bibliofil pasionat, animat de o curiozitate luminată și care n-ai ezitat să preiei zeci de piese
salvând, în fond, bunuri de patrimoniu.
– Și pentru că vorbim de începuturi, vă rog să pornim
excursia noastră subiectivă lămurind circumstanțele
apariției unei rarități bibliofile din colecția mea, teza
Dumneavoastră de doctorat tipărită în limba franceză
în 1973 cu titlul Les foires de la Valachie pendant la
période 1774-1848, care poartă următoarea dedicație:
Lui Gheorghiță Cristea cu statornică prietenie.
Georgeta Penelea, ianuarie 1974, cu adaosul interogativ: Lui George Corbu junior, acest păcat de
tinerețe care a însemnat titlul de doctor în istorie-filosofie. O fi meritat? Cu drag, Georgeta Filitti,
15 iulie 2020. P.S. Prima dedicație a fost dată secretarului de partid al Institutului „N. Iorga”.
– A fost o vreme, nu prea depărtată, când și la noi,
la fel ca în Occident, doctoratul reprezenta un răstimp
plin de încordare când candidatul aborda o temă nouă
de cercetare, cu credința lămuririi unor aspecte necunoscute. Am terminat Facultatea de istorie în 1961 și
am fost repartizată la Institutul de istorie al Academiei
(abia peste zece ani, în 1971, avea să ia numele lui Nicolae Iorga). Din cauza unor orgolii prostești, mi s-au
pus destule bețe în roate ca să nu mă pot înscrie imeSAECULUM 1-2/2021
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diat la această formă superioară de calificare profesională. Am reușit abia în 1969, la Universitatea din Cluj.
Tema cu bâlciurile mi-a fost sugerată de profesorul
Sami Goldenberg de acolo, iar conducătorul doctoratului a fost profesorul Ștefan Pascu. Trebuie să recunosc
a mă fi aflat în situația personajului lui Molière care
făcea proză fără să știe. Abia după publicarea tezei și
salutarea ei prin Fundația Jean Bodin din Belgia, am
înțeles că acoperisem o pată albă din istoria economică
a Europei, predecesoare a pieței interne permanente.
Despre ce era vorba? În secolele XII-XVIII, comerțul se
realiza în întâlniri periodice, la marile bâlciuri, iarmaroace sau târguri de pe continent. Era o undă de negoț
formată în Normandia ce cobora până în Balcani.
Spațiul românesc rămăsese necercetat. Or, cufundarea
în hățișul arhivelor noastre mi-a demonstrat că instituția
bâlciului, căci de așa ceva era vorba, fusese aici bine
structurată, preluase încă din epoca romană principiile
juridice de commodo et incommodo și se dovedise participantă dinamică (după diversitatea mărfurilor vehiculate) la comerțul internațional. Dacă voiam să dau un
text coerent despre sutele de târguri și bâlciuri adunate
în Țara Românească între pacea de la Kuciuk Kainardgi
din 1774 și Revoluția din 1848 (răstimp pentru care
documentația avea continuitate), trebuia să discut cu
specialiști. Consultarea, schimbul de idei, disputele
chiar sunt esențiale în asemenea cazuri. Și dacă dialogul cu profesorii clujeni rămânea adeseori anevoios, am
avut oportunitatea nesperată să fiu ajutată, pas cu pas,
de unul din marii economiști ai perioadei interbelice,
academicianul Victor Slăvescu. Voi reveni.
La Cluj, în anii comunismului, plini de nenumărate
restricții, se păstrase ceremonialul de odinioară de
susținere a tezei și cel de înmânare a diplomei de doctor. Am avut parte și de unul și de altul și sunt foarte
mândră de asta. Apoi am avut norocul publicării tezei
în limba franceză, urmată de recenziile pozitive subsecvente. Directorul Institutului „N. Iorga”, regretatul profesor Ștefan Ștefănescu, a propus lucrarea la un premiu
al Academiei. „Lucrătorii cu însărcinări speciale”, cum
erau numiți activiștii Comitetului Central al PCR care vegheau la puritatea orientării noastre ideologice, au respins cu indignare ideea premierii unei lucrări unde
probabil se vorbea de „gogoașa înfuriată” ori de „datul
în bărci” – căci ce altceva se făcea la bâlci? Același fine
de neprimire l-am întâmpinat și la oferta unei edituri din
Chicago de a publica acolo versiunea în limba engleză
a cărții. Căci era vremea când nu puteai trimite un rând
spre tipărire în străinătate fără voie de la „lucrătorii…”
Astăzi, fără îndoială, aș retipări cartea, însă cu multe
amendamente: informații noi, eliminarea citatelor din
clasicii marxism-leninismului, obligatorii pe atunci, cuprinderea în discuție a bâlciurilor din restul spațiului românesc. Mai înțelept însă mi se pare să las sarcina unui
cercetător mai tânăr.
– Am vorbit mai devreme despre ediția Kogălniceanu a cărei înfăptuire a vegheat-o ilustrul savant Dan
Simonescu, prieten statornic al familiei noastre, care pe
bibliografia Contribuții la istoria culturii românești.
Cartea și biblioteca (1990) îmi scria cu ocazia zilei
mele de naștere: Studentului iubit George Corbu,
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care din liceu dă dovezi de pasiune pentru studiu.
Cu urarea să meargă tot înainte cu noroc și putere
de muncă. Dan Simonescu 1 aprilie 1991. Știu că l-ați
prețuit mult pe acest venerabil dascăl, autor, printre altele, împreună cu Ion Bianu și Nerva Hodoș, al monumentalei lucrări Bibliografia Românească Veche
(1903-1944). Care au fost împrejurările în care l-ați cunoscut și cum v-a încredințat misiunea de covârșitoare
importanță a realizării acestei ediții?
– Poate părea ciudat, dar nu profesorul Dan Simonescu a fost cel care m-a cooptat în echipa de editare
a operei lui Mihail Kogălniceanu. Ocazia mi-a fost oferită de colegul de Institut Vladimir Diculescu, prieten cu
profesorul și care a pus o clauză, aș zice secretă, aranjamentului: urma să editez oratoria lui Kogălniceanu
dintre 1864 și 1878, având grijă și de volumul anterior
cu care se însărcinase chiar el. Calculele au fost
strâmbe, fiindcă în anii ce-mi fuseseră rânduiți marele
om politic a dominat Parlamentul în asemenea măsură,
încât, în loc de un volum, au ieșit patru. Cu propriul
volum întârziat pe ani de zile și o dispoziție redusă de a
continua după 1878, lui V.D. i-a rămas o singură soluție,
singulară, e adevărat, și unde profesorul Dan Simonescu a intervenit cu înțelepciune. Se transferase între
timp la Cluj și acolo a publicat o recenzie „distrugătoare”
la volumele publicate de mine, cerând retragerea lor de
pe piață. Profesorul Ștefan Pascu, rector la acea vreme
al Universității „Babeș-Bolyai”, care îmi condusese doctoratul, îmi aviza de la Academie publicarea Oratoriei și
la un moment dat exclamase încântat: „Doamnă, nici
eu n-aș fi putut scrie mai bine despre Kogălniceanu!”, a
avut slăbiciunea să publice buclucașa recenzie. Urmarea? Am primit premiul Academiei, în 1983, pentru editarea Oratoriei și am dus-o la bun sfârșit, ultimul volum
apărând în 2004.
Revenind la profesorul Dan Simonescu, trebuie să
relev atitudinea sa perfect civilizată, plină de amenitate
și grijă, în primul rând pentru apariția unor volume de
bună calitate. Pentru fiecare volum, avizul său era indispensabil. Mi l-a dat de fiecare dată, iar discuțiile prilejuite de acel moment s-au transformat în adevărate
regale științifice.
– Pe lângă Kogălniceanu, numele vi se leagă indisolubil de personalitatea lui Nicolae Iorga, din a cărui
operă ne-ați dăruit, printre altele, ediția integrală de Discursuri Parlamentare. Îmi trece prin fața ochilor o
dedicație a sa pe Histoire des Roumains de Bukovine à partir de l’annexion autrichienne (1775-1914)
din 1917, în care, fapt nu lipsit de importanță, vorbește
despre sine la persoana a treia: N. Iorga, rugându-se
a fi scuzat căci abcesul îi provoacă dureri teribile,
roagă pe d. M. Cantacuzino să primească acest mic
dar cu expresia adâncii prețuiri a bunătății și iubirii
sale de țară, dar și despre iubirea de țară ca virtute.
Cum s-a produs apropierea de opera acestei uriașe figuri a neamului românesc pe care ați editat-o strălucit?
– În anii ʹ70 erau vizibile semnele unor încercări de
restituire a valorilor perene ale istoriografiei noastre;
autoritățile comuniste căutau să slăbească puțin chingile în care ținuseră până atunci la index nume de
rezonanță internațională. Așa a apărut, în 1975, la In66

stitutul „N. Iorga” o dispoziție venită de la Comitetul
Central al PCR de reeditare a operei lui Iorga. Volumele
urmau să se tipărească la Editura Enciclopedică, unde
director era Mircea Mâciu. Acesta a și condus întâlnirile
echipei de editori. M-am aflat printre ei poate fiindcă începusem să mă specializez în istoria economică a epocii moderne, dar, mai ales, fiindcă eram femeie.
Semenele Elenei Ceaușescu începeau să fie promovate, încât în orice colectiv de lucru eram și noi vârâte.
Reeditarea operei lui Nicolae Iorga e o operă titanică, în primul rând de selecție. Editura Enciclopedică
își asumase deja punerea din nou pe piață a sintezei
de istoria românilor. Acum, echipa muștruluită de M.M.
trebuia să întocmească un corpus de zece volume după
o tematică venită „de sus”. Mi-am ales opera economică, în ciuda faptului că autorul însuși declarase că
„nu e economist”. Însă minuția cercetărilor în domeniul
comerțului sau meșteșugurilor infirma cocheta mărturisire a lui Iorga. Așa am scos primul volum al seriei pe
care tartorul nostru n-a vrut să-l considere ca atare.
Când începi să-l citești minuțios pe Iorga, ajungi să
faci adicție la scrisul său. Asta mi s-a întâmplat și mie.
Au urmat alte și alte volume pe care le consider trebuitoare nu doar istoricului, ci oricărui om cu apetit pentru
informație și interpretare istorică. Firește, genul meu de
editare n-a întrunit unanimitatea specialiștilor. Unii au
cerut tipărirea anastatică, deoarece Iorga e prea mare
ca să fie adnotat. Fără a pune în discuție statura
științifică a lui Iorga, trebuie observat că în cazul unor
cărți ale sale, unele mai vechi de un secol, cercetările
ulterioare au adus informații noi. A nu le aduce la
cunoștința publicului de azi nu-mi pare o politică inteligentă. Respectul nostru pentru Nicolae Iorga, unul dintre marii istorici ai lumii, rămâne nealterat, dar opera lui
e viabilă doar urmărită în dinamica evoluției istoriografiei
noastre.
Dacă ideea celor zece volume s-a pierdut pe parcurs, au apărut alți factori interesați să pună în valoare,
pentru marele public, lucrări reprezentative ale sale. Mă
grăbesc să evoc aici osârdia profesorului de istorie Viorel Stere, directorul Direcției de cultură a județului Prahova; el și-a făcut un adevărat crez din editarea ritmică
a operei savantului, paralel cu lansarea în același fel a
ei la Universitatea de vară de la Vălenii de Munte. Invitată, ca și profesorul ploieștean Petre Țurlea de altfel,
să materializez acest deziderat al prahovenilor, am scos
câteva volume prețioase pentru conținutul lor, păstrate
la index vreme de decenii. Despre ce este vorba? Alături de calitatea de istoric și de dascăl, Iorga rămâne și
un politician notoriu. Și-a început activitatea parlamentară în 1907 și a încheiat-o în martie 1940. A apucat
să-și tipărească doar două volume de intervenții în Parlament, restul rămânând în Dezbaterile parlamentare,
puțin accesibile publicului obișnuit și chiar specialiștilor.
Grație susținerii materiale a autorităților prahovene, am
scos oratoria politică integrală a lui Nicolae Iorga, cititorul având astfel posibilitatea să judece singur virtuțile
excepționale de politician ale acestuia. Vreau să cred
că poncifele potrivit cărora Iorga rămâne doar istoric,
iar în politică rămâne un amator eșuat, dacă nu vor dispărea, măcar vor fi diminuate semnificativ în fața
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evidenței.
O altă temă majoră abordată de Nicolae Iorga a fost
Basarabia, istoria și soarta ei de-a lungul vremii. Pentru
reeditarea studiilor sale pe această temă, am preluat titlul lui, Basarabia noastră. Să amintesc aici, fie și în
treacăt, faptul că teama de cenzura comunistă ne-a intrat în suflet pentru totdeauna. Când căutam în Biblioteca Academiei lucrările pentru întruparea antologiei,
unele dintre ele figurau sub alte titluri, spre a nu fi dibuite de cititorul obișnuit. Desființarea Fondului special
(pe multe volume a rămas eticheta cu acest semn dezonorant) trebuie conjugată cu propria noastră
descătușare. Și lectura oricărui volum din opera lui
Iorga este un exercițiu excelent în această privință.
– Mergând pe aceeași linie de demarcație a carierei
Dumneavoastră de editor, un reper al acesteia sunt
Note și însemnări zilnice (2013) ale marelui economist
Victor Slăvescu pe care ați avut șansa de a-l și
cunoaște. Am discutat de mai multe ori despre cel care
a fost ministru de Finanțe, ministru al înzestrării armatei,
dar și administrator al Băncii Naționale, calitate în care
primea această scrisoare, interesantă pentru biografia
unui celebru om de știință, nedreptățit de istorie: Iubite
Domnule Slăvescu, am ieșit din pușcărie unde intrasem din eroare – așa au spus-o toți colegii –.
Cred că nu mai există nici un impediment pentru a
ne da alocațiunile de lucru pe care ați binevoit să ni
le promiteți. Vă închipuiți cu câtă nerăbdare le
așteptăm. Încă o dată vă aduc toate mulțumirile
mele și vă rog să primiți salutările mele colegiale.
Horia Hulubei, 2.5.1945. Din multele convorbiri purtate
cu profesorul Slăvescu, puteți menționa un aspect mai
puțin cunoscut despre acest veritabil proteguitor al
finanțelor țării?
– Nevoia de îndrumare mi se pare esențială pentru
cel care se pregătește să devină cercetător. Eram în ultimul an de facultate, studentă foarte conștiincioasă și,
trebuie să adaug, peste măsură de ambițioasă. Primisem, lucru neobișnuit, îngăduința de a lucra în secția
de Manuscrise a Bibliotecii Academiei, ca să-mi pregătesc licența. Urmăream materialele inedite despre
așezămintele agrare întocmite în Țara Românească în
timpul domniilor de la Balta Liman. Citeam cu mare
sârg, conștientă nevoie mare că mă aflu într-un adevărat sanctuar al științei. La o masă, spre fereastră, lucra
un domn cu aspect distant, foarte îngrijit, cu spinarea
dreaptă cum n-o mai ține azi nici un tânăr și nu se urnea
ore întregi de la lucru. Era o persoană de imitat. Lucru
greu pentru începătorul care-și inventează mii de motive s-o șteargă de la muncă: sete, telefon, întâlnire cu
nu știu cine…
Într-o zi, omul care-mi atrăsese atenția s-a ridicat de
la locul său, a urmărit condica cititorilor și s-a apropiat
de mine: „Să ții la preț, ai bosă de cercetător!” A fost o
voce venită de niciunde, o consacrare timpurie a ceea
ce aveam să devin sau constatarea normală a cuiva
care văzuse că doresc sincer să intru în tagma scociorâtorilor de arhive? Probabil puțin din toate acestea. Era
vorba de profesorul Victor Slăvescu, acum, în 1960,
redus la marea favoare de a fi simplu cititor în Biblioteca
Academiei. Peste câteva zile, m-am apropiat sfioasă de
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el întrebându-l ceva despre Sombart. Așa avea să debuteze un dialog maestru-învățăcel, încheiat doar la încetarea din viață a celui dintâi.
Dar cine a fost Victor Slăvescu? Economist cu studii
în Germania, liberal ca orientare politică, el s-a format
la școala lui Vintilă Brătianu. A condus Creditul Industrial, a fost administrator al Băncii Naționale, rector al
Academiei Comerciale, ministru al Înzestrării armatei,
membru în numeroase consilii de administrație. După
Nicolae Iorga, e românul cel mai prolific; afară de zecile
de lucrări antume, a lăsat 60 de volume în manuscris,
studii, documente, monografii – din care am avut șansa
să-i public câteva.
Când se ivește prilejul să cunoști un om de asemenea suprafață intelectuală, nu înveți de la el doar cutare
principiu de funcționare a economiei de piață. Îi vezi atitudinea în diferite situații, reacția stăpânită, felul cum își
primește oaspeții, cum explică emoția încercată la un
concert Enescu. În casa Slăvescu de pe Dumbrava
Roșie, doamna Valentina făcea onorurile cu un firesc,
o gingășie și o bucurie de oaspeți care, iarăși, ca și în
cazul soțului ei, se cereau imitate.
Dacă oficial mi-am trecut doctoratul la Cluj, în fapt
discuțiile indispensabile asupra subiectului le-am purtat
la București cu profesorul Slăvescu. Zecile de cărți pe
care mi le-a dat spre lectură (se mira de fiecare dată
când i le restituiam, până în ziua când mi-a spus limpede că e o bibliografie ce trebuie să rămână la mine)
m-au familiarizat cu domeniul economiei din epoca modernă a României. Amintirile din cariera de ministru, călătoriile în străinătate, relatările puține și riguros
drămuite despre anii de închisoare (1950-1957) evocate la o ceașcă de ceai (băută în cești de Sèvres miraculos păstrate) fac parte dintr-un bagaj spiritual cu
care mă mândresc. Stau și acum de vorbă în gând cu
profesorul, căutând, mereu zadarnic, să-i deslușesc
cerbicia: „Uite, drăguță, cum a fost: după ce m-au arestat, mi-au cerut să colaborez, să iau conducerea economiei care, evident, nu mergea bine deloc. Și eu am
refuzat. Așa că suntem chit: ei au făcut o ofertă, eu am
zis nu”. „– Cum chit, domnule profesor, când v-au închis
vreme de șapte ani la Sighet?” „Nu, am fost chit”. Și din
această convingere, cel care avusese în mână înzestrarea armatei în preajma celui de al Doilea Război
Mondial n-a putut fi clintit.
Oricâte discuții am purtat cu profesorul, mi-am dat
seama că lipsea ceva care să-l așeze ca într-o cadră:
lipsea propria-i mărturie cotidiană. Aceasta avea să-mi
fie înmânată, împreună cu arhiva, manuscrisele, mobila
de bibliotecă și biroul profesorului de fiul său, inginerul
Mircea Slăvescu. E vorba de Însemnările zilnice dintre
1923 și 1950 (noaptea de 5 spre 6 mai, ora 11) și altele,
răzlețe, de după pușcărie. Ca un omagiu postum adus
aceluia de la care am învățat atâtea, am editat, afară
de monografiile privind Finanțele sub Alexandru Ioan
Cuza, Viața și opera lui Eric Winterhalder și pe cea a lui
Menelas Ghermani, trei volume din Însemnările zilnice.
Restanța pentru anii 1945-1950 așteaptă post pandemia.

(va urma)
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și simbolic. De ce nu e azi agreat Trianonul? De ce România și Ungaria îmbracă același act politic, una în
haine de sărbătoare, cealaltă în doliu? Pentru că ne
lipsește ceea ce filosoful maghiar Gaspar Miklos Tamás
(născut la Cluj, în 1948), numea „travaliul cunoașterii și
al iubirii”. Această iubire, îndreptată spre trecut, este travaliul de Sisif al istoricului. Restul e... gargară.
Cu mai bine de jumătate de secol în urmă, în 1971,
Emil Cioran comenta, în stilul său „aforistic”, o afirmație
a lui Ady Endre despre „blestemul de a fi maghiar”.
Acest blestem despre care vorbea poetul mort cu un an
înainte de Trianon, este nimic, afirma Cioran, față de
„nenorocirea de a fi român”: „Nenorocirea e o stare pasivă, în vreme ce în blestem există ideea unei alegeri
de-a-ndoaselea” (Caiete, III, Humanitas, 2000). Dacă
azi, ca să-l parafrazăm pe Cioran, asistăm la această
„nenorocire”, este și pentru că, deși am avut la
dispoziție un secol ca să apărăm ce am câștigat, cu
jertfe de sânge, în Marele Război, n-am făcut nimic, ba
chiar am privit pasiv la „grănițuirea României Mari”, cum
spunea profesorul-academician Alexandru Surdu: „Ne-a
prins Centenarul tocmai acum, când nu mai avem armată, și nici arme, și nici gloanțe, când toți vechii noștri
dușmani se înarmează, când toți vecinii se uită la România ca vulturii și corbii la căprioara rănită. Când se
vorbește din nou despre împărțirea lumii și așteptăm cu
groaza în suflete să vedem de partea cui vom nimeri,
cine va juca la zaruri ce a mai rămas din România
Mare?” (De la România Mare, la Marea Unire,
București, Ed. Moroșan, 2019, p. 10).
În anul centenarului Trianonului și al comemorării
Dictatului de la Viena, în țară au apărut puține cărți, cu
adevărat semnificative. Amintim aici monografia Trianon! Trianon! Un secol de mitologie politică revizionistă
(coordonatori: Vasile Pușcaș și Ionel N. Sava, un proiect
editorial dedicat centenarului Marii Uniri, apărut sub
egida Institutului de Istorie „George Barițiu”, al Academiei Române, a Fundației Leader și a Editurii Școala
Ardeleană), dar și Dictatul de la Viena și relațiile roPRO

Într-o „tăcere asurzitoare”, România culturală și politică a trecut, în 2020, pe lângă două aniversări pilduitoare nu doar pentru noi, dar chiar și pentru Europa
civilizată: 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon (4 iunie), și 80 de ani de la Dictatul de la Viena
(30 august). Proiectul de lege după care 4 iunie urma
să fie numită Ziua Tratatului de la Trianon s-a rătăcit pe
culoarele Parlamentului. Ca să-l citez pe un cunoscut
lider de opinie ardelean, „fost și viitor ministru”, cum
suna cândva titulatura acestor veșnici politruci: „Care
4 iunie? Eu sărbătoresc pe 1 Decembrie”. În această
logică strâmbă, 4 iunie 1920 nu ar fi continuarea firească a lui 1 Decembrie 1918, ci un simplu act birocratic, „fără nicio semnificație”, asta într-o vreme când
Ungaria vecină a creat o veritabilă „industrie” a
lamentațiilor după pierderile suferite odată cu Unirea,
fenomen început în 1922, odată cu „Procesul
optanților”, câștigat în mod strălucit, la Geneva, în 1930,
de Nicolae Titulescu, și continuat agresiv și necontenit,
până azi. De ce ar mai fi nevoie, așadar, ca Parlamentul
unui stat european să declare semnarea unui Tratat politic, în fond, drept sărbătoare națională (Și asta în
condițiile când, de zece ani, Ungaria vecină are o lege
similară, numită și Legea unității naționale, prin care
acordă cetățenie maghiarilor din afara țării. Deci, se
poate!, n.n.)?
Răspunsul e simplu: pentru că ne pasă! Pentru că
oameni politici și de cultură străluciți, am spune floarea
generației trecute, și-au pus semnătura, ori și-au reunit
eforturile pentru înfăptuirea acestui Tratat, de la doctorul
Ion Cantacuzino și diplomatul Nicolae Titulescu, la generalul Constantin Coandă, Al. Vaida-Voevod, Ion Pelivan (mort la Sighetul Marmației, în 1945), istoricul
Alexandru Lapedatu (și el, mort, tot la Sighetul
Marmației, în 1950), diplomatul Vasile Stoica, asistentul
personal al lui Tomas Massaryk, și al lui Ionel I.C. Brătianu (mort la Jilava, în 1959), și mulți alții. Memoria
acestor înaintași și sfârșitul tragic al unora dintre ei, în
timpul ocupației sovietice, merita un astfel de gest, chiar
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mâno-ungare (1940-1944), avându-l ca autor tot pe Vasile Pușcaș, în cadrul aceluiași proiect. Aceste lucrări
se adaugă unui lung șir de studii, memorii și culegeri de
documente, deja publicate. Între cele mai semnificative,
semnalăm Memoriile (iulie-august 1940), ale lui Mihail
Manoilescu (Ed. Enciclopedică, 1991), economist recunoscut internațional și ministru de Externe în Cabinetul
pro-nazist al lui Ion Gigurtu (despre care se spune că
„s-a prăbușit pe masă, leșinat”, când a văzut harta cu
noua frontieră din Ardeal, impusă de „arbitrii” italian și
german, la Palatul Belvedere, din Viena), și el mort în
închisoare, la Sighetul Marmației, în 1950, la numai
59 de ani, dar, mai cu seamă, Scrisorile de la Conferința
de Pace (Paris-Versailles, 1919-1920) ale lui Al. VaidaVoevod, (pe care le-am prezentat deja cititorilor revistei
Pro Saeculum, n.n.).
În acest context, seria 100 de ani de la semnarea
Tratatului de la Trianon, și 80 de ani de la Dictatul de la
Viena, proiecte coordonate de academicianul Emil
Burzo și realizate din fonduri europene cu sprijinul Consiliului Județean Maramureș, al Episcopiei Ortodoxe a
Maramureșului și Sătmarului și al Gazetei de
Maramureș – responsabili de proiect, Ioana Lucăcel și
Mircea Crișan – reprezintă, cu siguranță, un răspuns
ferm, venit de la margine de țară, la obsedantele întrebări: De ce Trianon? De ce Dictatul de la Viena? Precedate, fiecare în parte, de câte un amplu documentar
istorico-geografico-statistic despre situația reală, la zi,
a teritoriilor revendicate și obținute de România în urma
tratatelor și a „negocierilor” parafate la Versailles și la
Viena, ambele semnate de acad. Emil Burzo, volumele
menționate reușesc, cu asupra măsură, nu doar să lămurească problemele abordate, dar să și ofere perspective noi asupra evenimentelor analizate. În legătură
cu Conferința de la Paris, condusă inițial de Consiliul
celor zece, apoi, din 1919, de Consiliul celor patru,
deveniți, până la final, Cei cinci (Marea Britanie, Franța,
Italia, SUA și Japonia), se menționează că, între altele,
aceștia și-au propus „să facă dreptate popoarelor”, în
baza principiilor enunțate, încă din 1916, de
președintele Franței, Aristide Briand: „În numele aliaților
cer asigurarea păcii, prin repararea drepturilor și
libertăților violate și prin recunoașterea principiului
naționalităților și libera existență a statelor mici” (s.n.).
În plus, pentru România, funcționa și Programul în
19 puncte, formulat, la 8 ianuarie 1918, de președintele
Woodrow Wilson, în fața Congresului american, care,
la punctele 10 și, respectiv, 11, se referea inclusiv la România: (10) Popoarele (sic!) Austro-Ungariei, cărora le
dorim un loc ocrotit și garantat printre națiuni, va trebui
să li se dea cel mai larg prilej de dezvoltare autonomă;
(11) România, Serbia și Muntenegru vor trebui să fie
evacuate de sub ocupație... Relațiile dintre diferitele
state balcanice vor trebui să fie prietenești, după sfatul
marilor puteri” (s.n.). Așadar, pacea așa cum era ea preconizată de marile puteri, avea câte o componentă
idealistă, promovată de Woodrow Wilson, alta realistă,
susținută de Lloyd George, primul-ministru britanic, și,
în fine, latura naționalistă, pe care miza George Clémenceau, „leul” francez. Existau și două Comisii de
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experți, cea franceză, numită Comité d`Étude, și cea
americană, grupul Inquirity, care au schițat frontierele,
inclusiv ale României, pornind de la principiul
naționalităților, stabilit de Emmanuel de Martonne (un
portret al acestui prieten al României, 1873-1955, membru de onoare al Academiei Române, este trasat în
carte de Gavril Ardusătan, p. 94 și urm., n.n.):
„Naționalitățile sunt grupuri de populație, unite printr-un
ansamblu de tradiții și practici de ordin material și moral”
(100 de ani, op.cit., p. 8). Rezultatul a fost realizarea
unor așa-zise hărți etnografice, în care Martonne a „colorat” unele suprafețe, în special din Maramureș și din
Munții Apuseni, care în hărțile maghiare propuse de
contele Pál Teleky, geograf și politican maghiar, figurau
ca puncte albe, respectiv ca zone nepopulate, restabilind astfel ponderea reală a populației românești din Ardeal. Comisiile de lucru au apreciat hărțile lui Martonne
și le-au utilizat inclusiv în stabilirea caracterului „românesc” al Cadrilaterului: „De-a lungul Dunării, populația
este aproape română, și, după cum arată harta, este și
populația cea mai densă. Regiunile amestecate etnic
nu prea sunt populate” (p.9). La fel, Comisia Teritorială
s-a pronunțat și în problema realipirii Basarabiei, la România „luând în considerare caracterul moldav al regiunii, similar din punct de vedere geografic, etnic și
economic cu restul României”. Concluzia lui Martonne:
„Acest spațiu nu poate urma decât calea firească, naturală, de integrare în unitatea românească”. Reamintim
că Tratatul Basarabiei, semnat separat de marile puteri
și inclus în Tratatul de la Paris, din 20 octombrie 1920,
la Art.1, a fost contestat de Rusia sovietică iar, ulterior,
invocat ca nul în Protocolul secret al Pactului cu Germania, de la 23 august 1939, și invocat, ca diferend, în
Notele ultimative din 26-27 iunie 1940, baza Dictatului
de la Viena.
După cum constată acad. Emil Burzo, Tratatul de la
Trianon, semnat la 4 iunie 1920, „a fost un document
complex, încheiat între Ungaria și restul lumii, fiind parafat, direct sau prin reprezentanți, de delegați din 23 de
state (12 dintre acestea din afara Europei, dar și unele
„exotice”, precum India, Cuba, Nicaragua, Panama, ori
Siam (Tailanda). Cu totul, Tratatul a avut 14 părți și
364 de articole, iar în Preambul se menționa încetarea
existenței Austro-Ungariei și recunoașterea Ungariei ca
stat independent (s.n.). Principiul de la care România a
pornit inițial negocierile a fost Tratatul cu Antanta, de la
17 august 1916, în care i se garantau teritorii din Austro-Ungaria, până la râul Tisa și gurile Someșului, o
mică parte din Maramureș și Bucovina, până la afluența
Ceremușului cu Prutul, Banatul și gurile Dunării. Basarabia nu era inclusă în acest Tratat. Ulterior, pe parcursul șederii sale la Paris, I.C. Brătianu a rămas
intransigent, refuzând „negocierea” pe tema Transilvaniei, fapt ce a determinat, observă E. Burzo „politica ranchiunoasă” a Marilor Puteri, situată între „ignorare și
boicotare”. Ulterior, au intervenit și experții americani,
care au propus noile frontiere, stabilite în baza dreptului
națiunilor la autodeterminare, avansat de președintele
Wilson, situate (aproximativ) pe traseul actual: Satu
Mare-Carei-Oradea-Arad, o „grănițuire” de facto, în fa69

voarea Ungariei. În același fel, stabilirea frontierei cu
Serbia a creat multe discuții, ambele părți revendicând
„întregul” Banat, fapt ce l-a făcut pe delegatul francez
André Tardieu (1876-1945, viitor prim-ministru al Franței
în anii Depresiei mondiale) să exclame: „Românii și sârbii au ajuns să spună că nu-i interesează nimic în afara
Banatului. De parcă Banatul ar fi totul...” (p. 13).
Probleme serioase a ridicat și Maramureșul, deși aici
elementul românesc era dominant. Totuși, la luarea unei
decizii finale, un rol important l-au avut Eduard Beneș
și Tomas Masaryk, care au reușit să convingă diaspora
ruteană din S.U.A. să promoveze includerea Ruteniei
subcarpatice la Cehoslovacia. Zadarnică a fost împotrivirea Delegației române, a lui I.C. Brătianu, și mai apoi
a lui Al. Vaida-Voevod, căci localitățile pur românești, situate dincolo de Tisa (Apșa, Peri, Slatina, Poiana,
Rahău, Frasin și altele) au trecut la Cehoslovacia. Cartea prezintă, sub semnătura dr. Ilie Ghergheș, și demersurile („Manifestului de credință”) ale delegatului
maramureșean din comuna (azi orașul) Vișeu de Sus,
făcute în primul Parlament al României Mari, dr. Găvrilă
Iuga, privind revizuirea frontierei de pe Tisa, eventual
prin comun acord, local, cu cehoslovacii, în caz contrar
fiind pus în pericol chiar „neamul românesc”: „Pierdem
pășuni, fabrici, rezerve de minereuri și se nimicește
orice viață românească în stânga Tisei”, se lamenta
dr. Găvrilă Iuga, un apărător al integrității Maramureșului în unitatea sa teritorială medievală: „La Paris am
pierdut două treimi din teritoriul nostru medieval, asemenea Ungariei, deci, am fost vânduți, am fost
sacrificați la cântarul istoriei (s.n., p. 79). Astăzi, judecând din tihna confortului intelectual pe care ți-l să un
secol de istorie, eforturile acestui patriot maramureșean
de a aduce această provincie românească,
Maramureșul istoric, in integrum la trupul Țării, pare utopică. Bătrânul luptător politic și-a iubit fanatic baștina.
El provenea dintr-o istorie pe care o cunoștea și pe care
a trăit-o, și vorbea în numele consângenilor săi care
s-au jertfit pe front, având tot dreptul să-și revendice
calea spre viitor.
Concluzia: Trianonul, pentru care România a jertfit
800 000 de ostași, s-a soldat mai degrabă cu „pierderi”
teritoriale, cu o „grănițuire” politică, după vorbele academicianului Alexandru Surdu, de care s-au mirat și adversarii noștri. Despre aceste pierderi, istoricii noștri nu
insistă și, am văzut, nici politicienii. Pretutindeni unde
românii au rămas în afara granițelor, din nordul
Maramureșului, până în vestul Crișanei, și în Banatul
sârbesc, spiritul românesc, „comunitatea destinului”, de
care vorbea Mircea Vulcănescu, s-a stins, asta pentru
că, fără excepție, țările în care i-a purtat destinul pe
descendenții romanității orientale „au fost pornite” împotriva minorității românești. Unde este solidaritatea
națională, unde este Sufletul Românesc? „Să nu uităm
pilda păstorului care își lăsa turma pentru a găsi oaia
cea rătăcită, se lamenta, retoric desigur, profesorul Alexandru Surdu. Căci, în mod evident, lăsată singură și
neocrotită, ea va sfârși sfâșiată de fiarele pădurii” (Trianon, o pace plină de învățăminte, op.cit., p. 20).
Din păcate, România Mare „ideal pierdut în noaptea
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unei lumi ce nu mai este”, n-a durat decât 20 de ani. Iar
acest „vis de aur” al romanității orientale a rămas pentru
totdeauna ca un ultim refugiu de supraviețuire pentru
toți marii naționaliști români, cărturari, artiști sau filosofi.
Despre aceștia, Constantin Noica a scris chiar o carte,
intitulată Bucuriile simple, pentru cei care nu au apucat
să „guste” din bucuriile României Mari, dar s-au „înfruptat” îndeajuns cu ponoasele, în anii amari ai dezastrului,
și care ne-au lăsat și nouă câte ceva, „de degustare”:
„A fost o vreme când populația era încă liniștită, când
cei mai mulți o duceau bine, când țăranul („terranul”,
omul pământului) a cunoscut o adevărată renaștere a
tradițiilor și a obiceiurilor, pe care au început să le studieze folcloriștii și filosofii”. A fost o vreme..., ne confirmă și Alexandru Surdu: „când nimeni nu mai era
umilit, și nu mai trăia cu spaima zilei de mâine, când
fantoma capitalismului nu-și arătase colții însă, și când
Lucian Blaga, făcea, pe bună dreptate, la Academia Română, Elogiul satului românesc, fiindcă preotul, notarul
și învățătorul erau la mare cinste și au devenit simboluri
naționale” (Al. Surdu, De la Marea Unire..., op. cit.,
p. 130).
Curând însă, sistemul de Tratate de la Paris, inclusiv
Trianonul, bazate pe principiul majorității etnice și pe
dreptul popoarelor la autodeterminare, a fost înlocuit de
un nou concept politic – revizionismul – promovat de
Ungaria și sprijinit de regimurile fasciste din Italia și Germania (care, în baza primului „arbitraj” de la Viena, din
2 noiembrie 1938, au permis Ungariei horthyste să anexeze o parte din Slovacia, respectiv Rutenia, zonă, am
văzut, tradițional românească, parte a Maramureșului
medieval, n.n.). Așa s-a ajuns la anul 1940 „un an cu
totul tragic pentru România”, cum spune acad. Emil
Burzo (80 de ani de la Dictatul de la Viena, op. cit., p. 5),
când România a fost mutilată teritorial, mai întâi prin
anexarea, de către URSS, a Basarabiei, Bucovinei și a
ținutului Herța, apoi prin pierderea unei părți din Ardealul de Nord, încorporată la Ungaria, prin Dictatul de la
Viena. Zadarnice au fost protestele lui Iuliu Maniu și ale
lui Vaida-Voevod, din Consiliul de Coroană, zadarnice
Memoriile către Hitler și Mussolini („Protestez vehement
contra sentinței arbitrare care atribuie Ungariei o majoritate de români, pentru a îngloba o minoritate de maghiari”, scria indignat Iuliu Maniu), căci, cu 19 voturi
pentru, 16 contra și o abținere, România a acceptat „arbitrajul”, având de ales între „salvarea ființei politice a
Statului și dispariția lui”.
Volumul coordonat de acad. Emil Burzo insistă asupra suferințelor populației românești, sub ocupație, fiind
preponderent, o cronică a unui dezastru național planificat: asasinate individuale și în masă („La ștreang cu
popa valah!”, se auzea pe ulițele localităților românești
asediate; doar în perioada 1 septembrie 1940-1 noiembrie 1941 au fost consemnate, numai în Maramureșul
istoric, 919 omoruri, 1126 schingiuiri, ca să nu mai vorbim de profanări, devastări și expulzări ale românilor –
n.n.); amenințările și îndemnurile la ură erau la ordinea
zilei: de la budos olah, la mindem olah megyenki (traducerea o las la latitudinea cititorilor, n.n.), totul conducea spre inocularea unui spirit agresiv, revanșard, căci,
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nu-i așa? Nincs locodolom kezeles melkul (Nu e nuntă
fără înjunghieri), după vorbele lui Pál Teleky, prim-ministrul horthyst, rostite la Cluj, la 17 septembrie 1940,
în fața delegației românești condusă de episcopii, ortodox și greco-catolic, respectiv Nicolae Colan și Iuliu
Hossu. De la cărți, Cum să maghiarizăm numele de familie, la maghiarizarea forțată a învățământului, totul a
fost planificat minuțios, inclusiv discursurile rostite la „întoarcere”: „V-ați întors acasă, fraților, la Mama Ungaria.
Ați îndurat proba disprețului din partea celui mai crunt
dușman, România. De acum înainte, vom rămâne împreună pentru totdeauna în Ardeal, pentru că așa au
dorit marii noștri conducători Adolf Hitler și Benito Mussolini...” (Din Proclamația, rostită la Satu Mare, la 5 septembrie 1940, de Miklos Horthy (1868-1957), „regent al
Ungariei”/a Maghyar kiralysag, conducătorul autoritar al
Ungariei și al Transilvaniei de Nord, în timpul ocupației,
în urma Dictatului de la Viena – n.n.).
În intervenții semnate de acad. Alexandru Surdu
(România Mare, 1920-1940), prof. univ. dr. Vasile
Pușcaș (Mărturia episcopului Alexandru Rusu în fața
comisiei Henke-Rogeri), prof. univ. dr. Cornel Sigmirean
(Ziaristul și diplomatul Richard Hillard despre
apartenența Transilvaniei la România), dar și de alți
specialiști de prestigiu, dr. Ioan Lăcătușu, de la Sfântul
Gheorghe, dr. Ilie Gherheș, de la Baia Mare, dr. Gheorghe Pleș de la Bistrița, preot dr. Vasile Augustin, de la
Episcopia Maramureșului și Sătmarului ş.a., sunt
evidențiate fapte, întâmplări și gesturi ce aruncă
ocupația (vremelnică) maghiară în tenebrele a istoriei:
„Lumea venită la festivitatea de primire și de sânge
(„Verunneples”, în tradiția strămoșească), se compunea
din băiețandri de 14-20 de ani, împodobiți cu flori și tricoloruri ungurești. Vuia orașul de cântecele și zbieretele
lor sălbatice. Acești actori ai unui delir colectiv veneau
din lumea săracă de la sate, din pușcăriașii puși în libertate. Găzduiți oficial în școlile și edificiile publice,
hrăniți din abundență, ei aveau drept țel curățarea Ardealului nobil românesc de rușinea valahă” (v. Arhivele
Naționale Centrale, București, Fondul Special de
Informații al Președinției Consiliului de Miniștri, 1940,
vol. II, f. 50-51). Nu au lipsit zvonurile, diversiunile, minciuna, agresiunea „un recital funebru” dat de o armată
așa-zis civilizatoare: „La Cluj curgea sângele pe străzi,
fiind abia a doua zi de luare a satisfacției ” (ibidem,
f. 52), iar mărturiile continuă pe zeci de pagini.
Cu totul, Dictatul de la Viena a fost a doua și cea mai
dureroasă „grănițuire” a României Mari, teritoriul „cedat”
Ungariei având peste 43.000 km², cu 2,6 milioane de
locuitori, peste 52% români, iar maghiari abia 37%. Ca
și în cazul Trianonului, Maramureșul istoric cu o
populație exclusiv românească a suferit integral
rușinea ocupației. În decursul celor 1386 de zile, cât a
durat ocupația horthystă, ungurii, minoritarii s-au purtat
„de parcă ar fi vrut să rămână aici 1000 de ani”, ceea
ce l-a făcut pe fostul prefect regal, fruntașul român
dr. Petre Mihaly, să exclame: „Siguranța asta a voastră
seamănă cu fluieratul unui copil pierdut în pădure”
(p. 103). Reformele locale, menite să „corecteze” legile
românești, au constat în restituiri de păduri, terenuri și
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imobile către vechii proprietari, dar și încercări de colonizare forțată.
În preajma vechilor localități
maramureșene au apărut locuințe-tip, destinate
funcționarilor mărunți, meșteșugarilor atrași în „noile
ținuturi”, mici insule de maghiarism, ale căror urme se
mai văd și azi. Dr. Ilie Ghergheș amintește și de proiectul triumfalist al ridicării unei statui ecvestre a „regentului” Horthy pe vârful Pietrosul Rodnei, într-un loc
strategic numit simbolic Vârful lui Horthy/Horthy Csucs,
proiect, din fericire, nefinalizat, mai ales că presupunea
scurtarea muntelui... cu 2 metri.
Ca o concluzie, „grănițuirea” României Mari impusă
de marile puteri, consimţită odată cu Trianonul, a fost
doar începutul încălcărilor teritoriale. Iar dacă prima
pierdere, poate, nu ne-a afectat prea mult, fiind compensată de restituirea Basarabiei și Bucovinei, în
schimb răpirea, prin Dictat, a Ardealului de Nord a fost
primită ca o dramă națională. Să nu dea Domnul ca astfel de „întâmplări” ale istoriei să devină o obișnuință și
ca, în loc de pierderi, să ajungem să facem noi înșine
„donații” vecinilor, cum s-a mai întâmplat în istoria recentă.

(reprodus după revista Art-Emis)
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au contribuit în chip decisiv la impunerea în public a
poeziei sale: apartenența la cenaclul „Sburătorul” și comentariile elogioase ale lui E. Lovinescu și prietenia cu
Tudor Vianu, care a atras după sine publicarea în 1935
a cărții pe care cunoscutul estetician i-a închinat-o. Impunerea publică se datorează mai ales anilor 70, când
Romulus Vulpescu îi dedicată frumoasa ediție din 1970
de la editura Albatros, urmată de o serie de temeinice
studii critice semnate de cei mai importanți critici literari
ai momentului. Mai întâi soția sa, Gerda Barbilian, a oferit publicului o viziune particulară de familie asupra poetului (Ion Barbu. Amintiri, 1975), care a stârnit apetitul
exegetic al unui lung șir de interpreți de toate vârstele
și de toate calibrele, care au străbătut opera poetului în
toate direcțiile posibile, în mod precumpănitor asupra
noutății reprezentate de viziunea barbiană asupra lumii,
a opțiunii lui pentru lirismul ermetizant, a modernități declarate a acestuia. Un început promițător l-a făcut Basarab Nicolescu în 1968 cu Cosmologia „Jocului
secund”, urmată de investigațiile speciale datorate lui
Dorin Teodorescu (Poetica lui Ion Barbu), Șerban
Foarță (Eseu asupra poeziei lui Ion Barbu), Mircea
Scarlat (Ion Barbu. Poezie și deziderat), Alexandru Ciorănescu (Ion Barbu), Marin Mincu (Ion Barbu. Eseu despre textualitatea poetică), Mándics György (Ion Barbu.
„Gest închis”. O analiză a universului semantic al volumului „Joc secund”), Mircea Coloșenco (Ion Barbu-Dan
Barbilian. Biografie documentară), continuată apoi în
deceniile următoare cu noi abordări critice și chiar cu o
nouă ediție critică semnată de Mircea Coloșenco în
1997-1999. Seria noilor abordări se deschide cu Marin
Mincu (Opera literară a lui Ion Barbu) și continuă cu
Alex Ștefănescu (Ion Barbu), Ioana Em. Petrescu (Ion
Barbu și poetica postmodernismului), Marian Barbu, Simona Barbu (Simbolistica operei lui Ion Barbu), Mihai
Botez (În oglinzi paralele. Însemnări despre Ion Barbu)
și lista poate continua. Marea lor majoritate caută elePRO

Ion Barbu a reprezentat în perioada interbelică un
pol de mare interes, poezia sa încifrată și ezoterică făcând obiectul a numeroase demersuri explicative, unele
mai sofisticate decât altele. Cel mai des a fost invocat
ermetismul, izvorul unor formulări criptice sau a unor
simboluri livrești, mitologice, istorice, filosofice, formula
predilectă de exprimare lirică pentru poet, putând fi
aceea de obscurizare, adică de ascundere cât mai bine
posibil a elementelor constitutive, domeniu în care a fost
considerat un adevărat deschizător în acest gen de
poezie. Noutatea poeziei barbiene a fost nu de puține
ori redusă la modul cum comunică, nu la ceea ce comunică, adică la un mod propriu, original de transpunere lirică, care a putut deruta, produce confuzii, înșela
pe cititor. Magia hipnotizării constă în trucul extrem de
rafinat în care își îmbracă reflecțiile poetice, și care nu
de puține ori pot sugera mari discrepanțe între aparență
și esență. Sunt la mijloc idei, curente, sugestii și
reminiscențe, care îl poartă pe cititor în alte direcții
decât cele folosite în realitate, arta trucării, a ascunderii
urmelor fiind o calitate unanim recunoscută în modul de
tratare a materiei poetice de autorul Jocului secund. Trimiterea la acest al doilea plan al realității, adică al unei
realități imaginare, răsfrânte, reoglindite în apele imaginarului, este o calitate a discursul său liric, care își
dobândește elocvența prin transformarea lui într-un
centru de emergență noțională respectiv de scriitură de
ordin personal. Prea puțină lume s-a aplecat însă asupra unor elemente mai simple și la îndemâna tuturor,
deoarece nu simplitatea, ci extravaganța sau noutatea
contau aici, întreaga demonstrație vizând afișarea unei
modernități indubitabile, de care și poetul a făcut caz în
textele sale teoretice sau în luările de poziţie vizând
poezia confraților. Dispunând de un limbaj critic elevat,
toate ieșirile sale publice au fost urmărite cu mare interes, atât în polemica avută cu Arghezi, cât și în mărturisirea unor preferințe literare cert asumate. Doi factori
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mentele simbolice din opera lui Barbu într-un complex
de factori filosofici, mitologici, heraldici sau de factură
culturală, fără a face, decât în puține cazuri și cu totul
tangențial, referiri la elementele folclorice, respectiv la
fondul alegoric și simbolic pe care acestea le-ar fi putut
servi ca punct de congruență într-o zonă atât de instabilă, unde se întâlnesc și își dau mâna numeroase sugestii, reflexe și similitudini care vor contribui la procesul
complex și dinamic al unei poeticități proprii. Acestea
pot fi detectate fără doar și poate ca reprezentând o coordonată de bază, în orice caz cu rol determinant în
constituirea limbajului său poetic și a semanticității
structurilor lirice ale acestuia. De aceea noi ne propunem să investigăm în cele ce urmează doar această
zonă de contact între sensibilitatea lirică a poetului și
universul miturilor și motivelor naționale care pot fi repede reperate și care constituie în bună măsură forța
germinativă a imagisticii sale. Vom încerca să aflăm
care a fost aportul acestora la edificarea lumii poetice
barbiene, și modul în care acestea se constituie într-o
constelație proprie de motive și simboluri prin care comunică poezia barbiană. Am fost îndemnați să întreprindem această operație constatând puținătatea
investigaților din acest sector, chiar ignorarea lor vădită,
ceea ce însuși poetul nu și-ar fi dorit, deoarece el s-a
pronunțat în repetate rânduri „pentru mai dreapta cinstire a lumii lui Anton Pann” (motto la Isarlîk).
Sondarea spectrală a elementelor folclorice puse în
circulație de poezia barbiană este în chip firesc și o rezultantă de ordin biografic, respectiv a întâlnirii lui Ion
Barbu cu o multitudine de reminiscențe ale vechii culturi
populare din zona argeșeană. Spre acest lucru ne îndreaptă chiar lectura cărții soției sale, care a fost martoră a acestor rememorări târzii din prima copilărie a
poetului, acolo unde s-au conservat în mediul lor natural
o serie de tradiții, basme, legende descântece, bocete,
cântece bătrânești, ce reprezentau o cultură arhaică de
mare emergență și rafinament artistic. Așa cum ne relatează Gerda Barbilian, copilul Dan a avut în bunicii
dinspre tată un suport moral și cultural de preț, trăind în
preajma lor și în lumea lor, alcătuită după precepte morale îndătinate, dar cu mare aderență la ruralitatea din
zona subcarpatică a Munților Carpați, acolo unde s-au
și ivit în lume cele dintâi înjghebări de statalitate românească, în zona Câmpulung-Argeș, zonă care a marcat
apoi și perimetrul central al statului valah de la poalele
munților, și unde Târgoviștea și-a avut locul ei bine definit. Aici, într-o entitate geografică cu străvechi urme
dacice, care alcătuiau un suport de mentalități specifice,
de oglindire populară a lumii și de interpretare hagiografică, amestec de păgânism și creștinism, de balcanism și occidentalism substanțializat, de transilvanism,
filtrat printr-o existență neîntreruptă a elementului romanic latinizat, s-a putut rostui o viață tradițională transpusă practic printr-o puternică existență pastorală și
rural-agricolă, așa cum poate fi ea desprinsă din fondul
baladesc autohton, într-o zonă din care a răsărit și celebra perlă folclorică legată de cetatea Argeșului și mitul
manolian. E de mirare că acest mit al construcției și al
jertfei n-a stârnit ecou și în poezia barbiană, o explicație
posibilă ar fi putut rezida în limpiditatea prea explicită a
SAECULUM 1-2/2021

eseu

materialului jertfei cu care operează acest mit, ceea ce
l-ar fi determinat să-l ocolească, afinitățile lui mergând
spre acele creații folclorice în care mâlul endemic era
mult mai obscurizat, unde straturile de interferență cu
primitivul și organicul erau mult încețoșate. Este limpede că poetul este atras instinctiv spre formele friabile
și fluide ale materiei, înspre formele embrionare primare, spre acela elemente care par să surprindă prin
misterul lor intrinsec. Oul și melcul sunt astfel de creații
ale dumnezeirii în care trecutul și viitorul sălășluiesc
într-o simbioză ciudată, între ceea ce a fost și ceea ce
va fi, adică acolo unde moartea și viața stau alături și
se hrănesc una din alta. E vorba de câteva specimene
ale naturii, care pot trezi interes, putând fi găsite împreună într-un echilibru sacral, cuprinzând în sine cele
două elemente ce contribuie la procesul reproducerii în
vederea perpetuării speciei. Credem că riturile de trecere, importante la mai toate popoarele, respectiv
nașterea (botezul), nunta (factor condițional al zămislirii)
și moartea (prohodul, pregătirea mortului pentru cealaltă viață), au intrat cu precădere în atenția lui Ion
Barbu. Pe baza lor el și-a creat propriul sistem de dialog
cu lumea, cu vietățile solare și întunecate, cu sacrul și
cu profanul, cu cerul senin al dumnezeirii și cu hadesul
întunecat. Împreunarea în vederea procreației, taina fecundării, atracția misterioasă dintre principiul masculin
și cel feminin, fascinația pe care o exercită elementele
cu semne contrarii în succesiunea umană l-au interesat
în primul rând și i-au stârnit curiozitatea. Poetica barbiană are la bază tocmai aceste elemente și starea lor
de contagiune, de apropiere sau de respingere. Este învederat că ele pot fi detectate cu ușurință în lumea exterioară, doar că transfigurarea lor poetică le sporește
coeficientul de taină, de nepătruns. Fără îndoială că în
formele lor mult sublimate ele au fost la îndemâna multor spirite elevate, filosofi, poeți, cugetători, care s-au
aplecat asupra unor astfel de stări indecise, intermediare, de ambigență, de contrarietăți, care au putut
avansa puncte de plecare pentru meditație și creație
poetică, de turnare a lor în formule lirice sau epice, cu
o subliniată propensiune spre ambiguitate, spre încifrare și revelatoare simplitate sau înfățișare demiurgică,
ajungând în ultimă instanță la formele simbolice sugerate de metafora poetică. Poetul este el însuși un Demiurg, un creator de forme poetice noi, care preia
sugestii și motive de la formele poetice preexistente, pe
care le acoperă cu un văl straniu de artificii, în așa fel
încât elementele preluate să fie cât mai greu identificabile, să fie dirijate într-o zonă a unor aparențe cât mai
depărtate de cele reale spre a oferi spectacolul deplin
al unor noi creații, în totalitate originale. Poetul, în calitate lui de creator, participă direct la spectacolul unei
noi faceri a lumii, în care poezia sa susține o partitură
scenică nouă, mult diferită de cea care i-a dat naștere.
O analiză riguroasă și temeinică va dezlega până la
urmă izvoarele acestor germinații. Enigmele creației, ale
ivirii în lume sau ale părăsirii ei, echivalează cu dobândirea acelei stări de grație pe care numai divinitatea o
cunoaște și o stăpânește, stare la care aspiră și poetul
prin contemplație. Or, calea folclorului este una
esențială pentru dobândirea cunoașterii cosmologiei
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umane, a modului cum se constituie, se intersectează
sau edifică noi teme și motive epice și cum ajung ele să
se configureze în structuri proprii creatorului care le utilizează. Este și cazul lui Dan Barbilian, a cărui poezie
poartă în ea germenii disimulării, ai unui modus operandi, care urmărește ascunderea urmelor. Poetul Ion
Barbu nu face decât să erodeze, să contrafacă cu cât
mai multă abilitate sensurile originare ale unor trame
sau fabule epice.
Întâlnirea lui Dan Barbilian cu folclorul românesc a
avut loc devreme, încă în faza copilăriei și adolescenței.
E vorba de etapa când a trăit în casa bunicilor săi și
când contactul cu oamenii satului, cu zestrea de tradiții
locale pe care o reprezenta femeia din casa acestora,
cocoșata Chița, a fost pentru el o necunoscută a firii
umane, care l-a urmărit o vreme. Aici, în zona de origine
a familiei tatălui, a putut lua cunoștință direct cu tradițiile
locale ale copiilor din sat și a pătruns încet-încet în
modul lor de a vedea lumea. În cartea pe care o dedică
soțului, Gerda Barbilian surprinde atmosfera de viață
țărănească autentică pe care au trăit-o părinții lui Dan
la Câmpulung, unde țineau în casă o gușată, pe Chița,
mare cunoscătoare de folclor: „Știa, afirmă Gerda Barbilian – o mulțime de cântece populare, pe care le va
cânta și băiatul Smarandei, și, dacă uita un vers,
adăuga de la ea. Când era cineva în casă bolnav se
așeza la gura sobei cu un ulcior cu apă în mână, cu un
clește lua un cărbune, îl încingea în foc și-l arunca în
ulciorul cu apă. Descânta. Știa zeci de descântece pentru toate întâmplările vieții”. Iată așadar, atestat faptul
că tânărul elev de atunci și mai târziu poetul Ion Barbu
a avut la îndemână cunoștințe folclorice dintre cele mai
diverse, care l-au răsplătit ulterior cu sugestii fertile.
Le-a folosit activ, ca pe un proces de stimul al imaginarului, ca o formă de inițiere poetică. O spune într-un interviu din „Vremea” din 1933, în care declara: „Valah
prin origini și slăbiciuni folclorice, cunosc altfel decât
prin Sadoveanu farmecul dulcii naturi moldovene”. E
vorba de dezvăluirea unei alte zone folclorice ce l-a
sedus, aceea din zona Dămieneștilor de lângă Siret,
acolo unde a petrecut o vară întreagă, alături de familia
strămutată aici, în urma numirii tatălui său în regimul de
administrație și asistență juridică din zonă. Sejurul moldovenesc repede consumat, tatăl a fost mutat din nou
la Câmpulung, zona argeșeană de obârșie a părinților
și moșilor lui, oferindu-i ocazia unor dese hoinăreli prin
colnicele locului, ceea ce o face pe Gerda să afirme:
„Rădăcinile baladei După melci aici se găsesc, în vâlcelele de la Stâlpeni, în păsurile adânci de acolo, în livezile și grădinile întinse de la Coșești”. Trecând prin
mai multe școli, la Pitești și Câmpulung (gimnaziul „Dinicu Golescu”), el are un anturaj de prieteni bine consolidat cu care cutreieră împrejurimile. Și din nou o
cităm pe Gerda Barbilian: „Timpul liber era dedicat plimbărilor pe Gruiu, hoinărelilor, în tovărășia cățeilor; vizitele la bâlciul de la Sf. Ilie erau singurele distracții. Afară
de prietenia cu Traian și Nicu Fuiorescu, se împrietenise
și cu Mihai Moșandrei, nepotul doctorului Nanu Muscel,
cu care se ducea adesea să culeagă melci sau să se
plimbe în parcul băilor Krețulescu.”
Regăsim în toate aceste trimiteri ale biografilor lui
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atmosfera preocupărilor de debut ale tânărului poet,
care a apelat tocmai la un motiv folcloric pentru cartea
pe care o gândea. E vorba aici de un transfer stilizat de
la descântecul folcloric al melcului, la deplângerea
condiției lui de ființă fragilă, ucisă dintr-un act pur de
incantație muzicală. Desigur subiectul i-a devenit drag,
prin sugestiile pe care simbolistica melcului le-a putut
genera în fantezia poetului și care au putut întreține, la
rândul lor, o reverberație majoră cu privire la raportul
dintre viață și moarte. Aparent, „povestirea” relatată de
poet ne poate induce în eroare abate atenția de la acest
substrat esențial al tematicii poeziei, prin amănunte de
ordin exterior. În realitate însă, poezia sa este un amalgam de forme lirice diferite, de la descântec la bocet și
de aici la terifiantul nocturn al impresionabilității romantice, atestând fragilitatea oricărei minți iscoditoare și
dornică de a refuza cenușiul și stereotipia vieții. Apariție
animalieră ciudată, deoarece el este propriul constructor al lumii în care trăiește, accesul limitat, de cochilie,
la fenomenele vieții îl determină să își depășească
condiția și să încerce a lua contact cu lumea înconjurătoare, cu cei care îl poftesc, cu dulci cuvinte, să iasă
afară din ascunzătoare. Ion Barbu își gândește astfel
personajul ca un ins dornic să răspundă la provocările
dinafară, ca pe un ins dornic de a-și depăși condiția de
întemnițat, spre a se bucura, ca altădată, de lumină,
soare, căldură, adică de o viață alături de ceilalți. Să fie
ieșirea lui grabnică un răspuns la îndelungul și
nesfârșitul proces de hibernare iernatică, în care a fost
privat de exercitarea simțurilor, la restrângerea la un
univers claustrat? Rostirea barbiană poate fi interpretată și în acest fel. Se declanșează astfel un adevărat
proces căutării propriei identității de sine, ignorând cu
bună știință pericolul care îl paște, așa cum se întâmplă
și cu alte ființe feciorelnice, nedezvoltate, insuficient de
mature. Am putea vede aici o similitudine cu starea sa
de student imatur, șturlubatic și nepăsător, iresponsabil,
trăită de poet în acel an 1921 la Göttingen, oraș german
nordic, cufundat în ceață și friguros, asemănător cu
lumea din După melci, acolo unde chemările îmbietoare
de ordin muzical și poetic l-au scos afară din lumea lui
de studiu, aruncându-l într-o zonă a aventurii și riscului.
Dincolo de această grilă de lectură oarecum riscantă,
cert este că poetul pare să reconstituie atmosfera baladescă a cântecului pentru melc, identificat cu un descântec de acasă, pe care îl preface într-o poemă epică
cu personaje foarte bine conturate, și cu mai multe niveluri de viață și experiență de viață liminară. Personajul baladei este un ins cu personalitate fragilă, gata să
răspundă prea repede unor stimuli exteriori, fără să se
asigure că poate recurge la acest act fără repercusiuni
majore. Vietatea imatură, inocentă, va comite astfel o
greșeală impardonabilă, care îl va duce la o autodistrugere dramatică – din cauza unei curiozități instinctive,
să cadă pradă propriei porniri de cunoaștere dincolo de
tărâmul care îi este destinat. E singurul animal care, sub
influența ritmului poeziei și muzicii, e gata să se sacrifice. Datul lui instinctual, de a răspunde la provocările
melosului, la vorba omenească rostită cu dulceață, pare
să fie o tot atât de mare atracție ca o chemare a dragostei. Se ştie că mai toate făpturile răspund la chemăPRO
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rile erosului atunci când vine, de obicei primăvara, faza
împreunării, și când păsăretul, vietăţile pădurii în general, recurg la o mare varietate de procedee pentru a se
face remarcate, băgate în seamă, formule de atragere
cât mai sofisticate pentru a ieși din stadiul virginal de
până atunci și a răspunde unei chemări tentante, ca o
declarație de dragoste, spre împlinire și accedere la stadiul fericirii imediate, spre o îmbiere a actului erotic.
Actul acuplării, prin care se perpetuează specia, e atât
de puternic sădit în organismele vii, încât ele devin subordonate stării de tranziență spre a-și asigura perpetuitatea. Și melcul este prins în acest angrenaj
existențial. Aplecarea lui spre muzică și poezie e mai
presus de instinctul de apărare și acest fapt pare să fi
tras greu în cumpănă pentru Ion Barbu când s-a aplecat
cu seriozitate asupra temei baladei sale, un gest cu totul
neconvențional, căruia a dorit să-i dea greutatea unei
libere asumări. Melcul a devenit în acest caz un personaj experimental, unul pe care urma să-l scoată din
viața limitată a celulei sale fermecate spre a descoperi
lumea, cu bunele și cu relele ei. Primul său poem literar,
apărut chiar de sărbătorile Crăciunului în 1921, semnifică această posibilă evadare spre lumea liberă. În acest
proces de provocare este folosit întocmai cântecul ritualic al melcului, așa cum îl cunoștea el de acasă din
mediul românesc de cultură. „Balada” e concepută arhitectural fără greș: mai întâi prezentarea preliminară a
protagoniștilor și a locului acțiunii; apoi ispitirea melcului
cu cântecelul cunoscut din folclorul nostru; urmează
extincția și bocirea morții melcului. Nu înainte de a introduce o tiradă despre greșeala melcului și confruntarea lui cu stihiile naturii. Toate acestea sunt etape ale
unui ritual de „joc copilăresc” foarte bine pus la punct.
Mai întâi descântecul magic, apoi motivul terifiant al
amenințărilor pădurii (Muma Pădurii) luat din mitologia
rurală. Urmează deplângerea celui dispărut printr-un
bocet specific. Apoi, ca în ritualul țărănesc de la noi, la
slujba de înmormântare, are loc un moment al iertăciunii, care de data aceasta e făcut tot de poet (în mod
obișnuit de preot, care, în numele mortului, își ia rămas
bun de la familie și prieteni). Iertăciunea, care poate fi
asimilată unui irmos, aparține de data aceasta copilului,
cel care suferă de pe urma actului său inconștient de
a-l scoate din culcușul lui bine camuflat pe melc. Balada
urmează de la început până la sfârșit firul unui ritual de
trecere, respectiv al unui eveniment funerar, pe care
poetul îl ilustrează printr-un grupaj de specii literare caracteristice unui asemenea act, urmând de aproape
procesul: cântec-descântec-irmos-bocet, bine individualizate în forma lor destinatală, evidențiate și realizate
cu maximum de eficiență poetică.
Mai întâi, are loc prezentarea personajelor, grupul
de copii pestriț, alcătuit din „prunci de treabă/ Scunzi,
peltici”, cu adaosul „unii morți/ alții plugari”, care are în
vedere diferența de timp de la eveniment, la timpul prezent adică de la actul de odinioară din copilărie până în
actualitate. Întrucât se mizează pe forma autobiografică
de persoana I, autorul nu uită să se prezinte și pe el, ca
un element neastâmpărat și pus pe rele: „Numai eu,
răsad mai rău,/ Dintr-atâția, prin ce har?/ Mă brodisem
șui, hoinar”. Timpul expediției acestei „târle de pitici” e
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fixat „La Paresemi”, când acești „țânci ursuzi” „desculți
și uzi” umblau prin crânguri și prin pădure să culeagă
„ierburi noi, crăițe, melci”. Stând să se odihnească pe o
buturugă, întrucât fusese oarecum uitat de ceilalți, personajul autobiografic se gândește cu drag la melcul
care doarme în căsuța lui și intenționează să-l vadă
cum arată: „Pui molatec, din ghioacă;/ Vream să văd
cum iar învie/ Somnoros din colivie.” Îl va ademeni cu
cunoscutul cântec ritualic. „Melc, melc, cotobelc,” cunoscut din experiențe anterioare, având rolul magic de
descântec. Acesta seamănă cu o chemare misterioasă,
întemeiată pe o promisiune, că afară e cald și bine, că
e primăvară. Nesocotind interdicția legată de starea vremii și neluând în seamă propria condiție de ins dependent de căsuța sa securizantă, melcul face pasul greșit
prin care îşi ignoră propriul statut. În locul primăverii
mult așteptate, el va avea surpriza întâlnirii cu vremea
schimbătoare din aprilie, când pericolul de îngheț e iminent. Natura vitregă e reprezentată de„orgiile pădurii”
care stau la pândă și încep să-și pună în practică
amenințarea. Dirijate din umbră de Muma Pădurii, cu
aspectul cunoscut de zgripțuroaică, acestea se ivesc
îndată din cotloane bine ascunse. Melcul, ieșit în lumea
insalubră, întunecată a existenței cosmice, e sortit pieirii
dacă nu va da dovadă de precauție. Se pare că
invocația copilului e atât de ademenitoare și rostită atât
de plăcut muzical, încât melcul, atâta vreme prizonier
în cochilia lui, nu mai ține cont de nicio măsură de prevedere și se lasă în seama chemării copilului. Răspunzându-i acestuia, el riscă totul și se sinucide, așa după
cum se și autoconstruiește.
Desigur că drama melcului e învăluită într-o serie de
scene adiacente, rod al imaginației poetului, care inventează un dialog între cei doi protagoniști,la fel de
vinovați. Copilul neastâmpărat devine în acest caz un
exponent al răului, produs al fantasmei morții, amăgindu-l pe melcul inocent, credul și „prostănac”, care se
lasă prins în acest înșelător proces. Poate că tânărul fiu
de magistrat să fi intuit aici și o dilemă de ordin juridic:
încrederea pe care melcul inocent o exprimă față de
puiul de om, copilul, și el aflat în situația în care își etalează condiția inocenței, a nevinovăției, punct de plecare pentru relația care va urma. În realitate, copilul își
depășește și el condiția, iar melcul o pățește tocmai
pentru că acela care ar trebui să-i ofere garanțiile unui
act de relație reciprocă nu e îndestul de matur pentru
actul asumat. Melcul imatur și credul va găsi un corespondent de același nivel. Or, tocmai situația specială a
indeciziei îl mână să experimenteze jocul bazat pe descântec, care poate fi luat drept înșelăciune. Poezia
transmite de fapt efectul dureros al inocenței sfâșiate,
îndemnată pervers, prin promisiuni fără acoperire reală,
dovedindu-se false și mincinoase. Cântecul copilăresc
cunoscut în folclorul românesc dezlănțuie un întreg cortegiu de suferințe, de consecințe dezastruoase, de imposturi morale. De aceea, poezia lui Ion Barbu trebuie
percepută ca un avertisment pentru copiii aflați într-o
situație similară. Ea atrage atenția celor mai
neastâmpărați dintre ei, să respecte regula jocului și să
nu provoace durere. Și cea de a doua: uneori dorind
bine, faci rău. E bine ca fiecare dintre ei să fie atenți la
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anturaj și să nu se lase ademeniți de promisiuni
deșarte.
De remarcat în această poemă opoziția foarte bine
subliniată dintre inocența copilărească și amenințările
vieții. Întruchipările răului, urâtului și amenințărilor mediului sunt aduse în discuție de poet prin descrierea întâlnirii cu bătrâna gușată, ce pare un adevărat duh al
răului, speriind pe cei aflați în cale: „Pe sub vreascuri
văzui bine/ Repezită înspre mine/ O gușată cu găteji.//
Chiondărâș/ Căta la cale/ De pe șale/ Curgeau betele
târâș// Iar din plosca ei de gușe/ De mătușe/ Un tăios,
un aspru: hârrși.” Spiritul iernii, întreținut de Baba Dochia, ce încă nespus de valid, de puternic, îndemnând
la precauție. Ajuns acasă la căldură, copilul o urmărește
cu regret înmulțirea semnelor reîntoarcerii iernii, iar
prezența Babelor, ființele rele care apără menținerea
imperiului iernii, e descrisă cu îngrijorare: „Viu îmi adusei aminte/ Ce-auzisem înainte,/ De o noapte între
toate, Urgisită,/ Când, pe coate./ Guri spurcate/ Suflă
vânt/ Să dărâme/ Din pământ./ Când pe sloi, rupând din
pită,/ Baba-Dochia-nvălită/ Cu opt sărici/ Stă covrig./
Stă de-nghite/Și sughite/ Și se vaicără/ De frig./ – Hei,
e noaptea-aceea poate!” Noaptea la care face aluzie
poetul este în credința populară noaptea dezlănțuirii duhurilor rele, acea noapte valpurgică bântuită de strigoi,
care inculcă terifiantul și groaza. Mai toți poeții noștri romantici, inclusiv Eminescu, vor face trimiteri la acest
moment al demoniei folclorice, dacă ar fi să cităm doar
versurile: „Taci s-asculți cum latră,/. Cățelul pământului/
Sub cruce de piatră”.
Mersul acțiunii îl aduce din nou în prim-plan pe melcul urgisit, figură ezoterică și misterioasă a universului
animal, aflat în situația de a fi asediat de huriile pădurii,
ieșite din acel ținut întunecos bântuit de iasme fantastice, care vor produce numai rău în jur. Stăpâna locului
este această babă Dochia, întruchipând amenințarea
iernii, a frigului și a extincției. Personajul în cauză, Baba
Dochia sau Muma Pădurii, este întruchiparea terifiantului, un produs al fabulosului popular pentru a speria,
făcând parte dintre spiritele rele ale pădurii. În mitologia
populară ea este asociată Iernii, vremii geroase, luptei
dintre lumină și întuneric, dintre încremenirea vegetativă
și reizbucnirea fertilității. Hyperboreea, care ține captivă
natura și încetinește procesele vitale este condamnată
și ostracizată de mersul firesc al evoluției ciclurilor naturale. Asociată cu Noaptea, cu întunericul, spiritul nefast al Iernii își primește o replică pe măsură în poezia
romantică, făcută să atragă atenția asupra pericolelor
și restrângerii aspirațiilor umane aducând în discuție
„hornul”, acel element al casei prin care se strecoară
ființele de dincolo. Invocând amenințarea spiritelor nefaste, poetul insistă asupra Bătrânei zgripțuroaice cu
aspect de strigoaică, în stare să tulbure echilibrul fragil
al existenței sempiterne. Aspectul acesta misterios și
halucinatoriu dobândește în poezia barbiană înfățișări
poetice noi, în stare să captiveze, să mențină trează
atenția cititorului și să amplifice starea de incantație vrăjitorească având ca obiect prelungirea stării de incertitudine în care se află melcul, întâmpinat cu compătimire
de copil și cu aversiune de huriile naturii. Făptură androgină, băloasă, misterioasă, aflat în stadiul de
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interferență dintre regnuri, Barbu a apelat la acest simbol pentru conotația ezoterică pe care o implică. Or, așa
cum a afirmat în mai multe rânduri poetul, el își alege
în mod deliberat „personajele” aflate în consonanță cu
ideile lui despre „trecerile” sau contaminările dintre categoriile astrale și cele telurice, melcul fiind el însuși, un
asemenea produs nefinisat, oprit într-un stadiu de dezvoltare intermediar. Asupra acestui lucru poetul insistă
într-unul din intervențiile sale teoretice, arătând că el e
adeptul unui anumit gen de poezie se exprimă prin idee,
deoarece: „ca și în geometrie, înțeleg prin poezie o anumită simbolică pentru reprezentarea formelor posibile
de existență”. În felul acesta vom înțelege de ce el optează pentru poezia tip incantație sau „vrăjitorie” în
genul lui Valéry, susținând că „eu voi continua să propun
existențe substanțial indefinite” (interviu cu F. Aderca),
mizând nu de puține ori pe „stările de raritate și de vis”;
de unde trimiterile spre simbolism, suprarealism și ermetism de care s-a vorbit. „Poezia ermetică este de natură misterioasă” (Note pentru o mărturisire literară),
afirmă el; de unde preferința sa pentru acest tip de poezie și pentru formele androgine, aflate la întretăierea de
specii și regnuri, și, în consecință, și aglomerările
umane diforme, de tip piețe, târguri, iarmaroace, prohoduri, zarva etc., acolo unde dansul, zaiafetul mascara
înfloresc sub soarele unui pitoresc și exotism de caravanserai, adică spre tot ce îi sugerează Orientul balcanic, neîmplinit, nefinisat, aflat la antipodul civilizației,
trăgându-și seva din acel „conglomerat primitiv” al spectacolului existențial, care întreține hilarul, comicul, sărbătorescul. Între tematică și modul de tratare lirică a
subiectului, există o relație vizibilă de subordonare, deoarece „Eu voi continua cu fiecare bucată să propun
existențe substanțial indefinite: ocoliri temătoare în jurul
câtorva cupole – restrânsele perfecțiuni poliedrale.”
Înțelegem de aici natura „personajelor” virginale sau demonologice reținute ca stări elementare și pure: melcul,
oul dogmatic, purtând enigma increatului, Muma Pădurii, Riga Crypto și lapona Enigel, Nastratin Hogea („care
rupea din el”), Domnișoara Hus (fătălăul), păunul, Răsturnica, Maria Spring, Marile Eleusinii, driada, hermafroditul, Selim („Și haimana și pururi încăierat cu
vântul”), Uvedenrode etc. sau marile figuri celebre și
controversate ale umanității, (Cervantes, Pytagora,
Nietzsche), aflate la temelia unor noi credințe, la fel ca
la noi, Mateiu Caragiale. Fiecare din personajele travestite poetic poartă o aură onirică nouă, „bazată pe
confuziunea contrariilor”, care va fi frecvent utilizată de
poet. Cheia folclorică nu e părăsită nici atunci când
vorbește despre contemporanii săi, recomandând, de
pildă, poezia lui Lucian Blaga pentru stilizarea folclorică
dovedită. În cazul lui, cititorii sunt îndemnați „să înceapă
cu poemul dramatic Fapta”, ca apoi să adâncească
aceste linii interpretative printr-un plonjon în zona sa
misterioasă, oferită de Legenda și somnul în poezia lui
Lucian Blaga, unde, în cuprinderea cuvântului „legendă”
el are în vedere mitosul folcloric.

(va urma)
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Constantin Cubleșan

MIRCEA RADU IACOBAN –
DRAMATURGUL

PRO

La împlinirea vârstei de 80 de ani (s-a născut la Iași
în 1940), Mircea Radu Iacoban și-a făcut un bilanț al
activității sale dramaturgice, expunând un impresionant
număr de piese, variate din punct de vedere tematic și
diverse ca tonalitate a dezbaterilor problematice, de la
comedie la dramă și chiar la tragedie (tragicomedie,
zice el undeva).Varietatea aceasta este însă aparentă.
Pentru că, de fapt, întreg teatrul său se proiectează
într-o viziune originală de tratare a istoriei mari (a istoriei
naționale) prin detaliile existenței comune, banale, să
zicem, fără nimic spectaculos ca eroism, a eroilor săi,
componenți, în pitorescul prezenței lor (și piesele lui
MRI sunt toate de un pitoresc marcat, surprinzător, nu
numai lexical) pe panorama unei panoplii istorice, pe
care o regăsim, dacă dorim s-o vedem, în fundalul tuturor conflictelor dezvoltate de el în diverse imagini scenice. E un teatru al istoriei implicate existențialului de
fiecare zi al oamenilor (al societății), fie că avem de-a
face cu episoade desprinse dintr-un trecut mai mult sau
mai puțin îndepărtat, fie selectate din actualitatea imediată, totul ființând într-un „plan istoric secund”, cum
nota Valentin Silvestru, referindu-se tocmai la componenta definitorie a acestui tip de teatru. Iată, așadar:
„Tangou la Nisa, Sâmbătă la Veritas, Reduta și
șoarecii, Omul din baie, Fără cascadori, Femeia în
cușcă, Stress, Cabana, Iva-Diva, Înainte!, Hardughia, Noaptea asta nu câștigă nimeni, Fotbal!, Duo
amore, Biroul informații eterne, Loser, regizate de
Sanda Manu, Sorana Coroamă, Al. Tocilescu, Dan
Nasta, Dan Alexandrescu, Mircea Albulescu, Dan Micu
ș.a. (autorul și-a pus singur în scenă piesele la Teatrul
«Bacovia» din Bacău, la Teatrul Național și la Teatrul
«Luceafărul» din Iași, la Teatrul «Tudor Vianu» din Giurgiu) au fost jucate la Teatrul Național din Iași, Teatrul
Național Bucureşti, Teatrul Național Cluj, Teatrul
Național Craiova, Teatrul Național Timișoara (Secția
germană), pe scenele teatrelor bucureștene de ComeSAECULUM 1-2/2021

die, «Nottara», «Odeon» (Giulești), «Casandra», la teatrele din Brașov, Bacău, Baia Mare, Brăila, Botoșani,
Constanța, Galați, Giurgiu, Pitești, Oradea, Satu Mare,
Piatra Neamț, Suceava, la Teatrul Național Radiofonic
și la TVR. În străinătate au fost jucate la Teatrul Național
German din Weimar, în Rusia la Novorosiisk și în Cehoslovacia, la Praga. Au fost editate în Georgia, Rusia,
R.D. Germană și Bulgaria”. Impresionant! Și am convingerea că un asemenea produs se datorează și (sau
mai ales) e posibil doar (?!) la Iași, într-un climat intelectual evocat cu anume mândrie, dar și responsabilitate, climat „întemeiat pe generozitate și exigență,
noțiuni care nu-s în relație antagonică; dimpotrivă, Iașul
tolerează greu veleitarismul, găunoșenia, impostura
gălăgioasă”, asta pentru că în acest for de cultură, recunoscut ca atare din totdeauna, trecutul e prezent în
toate și în totul, stimulând actualitatea: „Șeful Bibliotecii
Universitare stă pe scaunul sfințit de Eminescu.
Conducătorul «Junimii» și rectorul Universității ocupă
fotolii deținute de Maiorescu, Directorul Teatrului
Național lucrează la biroul lui Alecsandri și Sadoveanu”1.
Din acest univers se inspiră MRI în numeroase din
piesele sale, devenite, oarecum, clasice, „epopei dramatice” – le numește Edgar Papu.
Pentru Noaptea, bunăoară, autorul a cercetat documentele de epocă ale Iașului din secolul al XVIII-lea,
când milogii orașului au devenit pentru o clipă stăpânii
urbei mistuite de ciumă. Hardughia e inspirată din procesul dărâmării abuzive, de către edilii socialiști, a
clădirii în care a ființat, în secolul trecut, Academia
Mihăileană, pentru că doreau modernizarea, cu orice
preț, a orașului. „Legenda spune – povestește Florin
Cântec în eseul Despre importanța sigiliilor – că, încă
student la Facultatea ieșeană de Filologie, fiind militar
1

Dintr-o discuție cu George Arion, în 1975.

77

T.R., a fost chemat, în iunie 1960, să dea cu târnăcopul
pentru ștergerea de pe fața pământului a unei «hardughii» pe locul căreia s-a construit Cinematograful «Victoria» și, după cutremur, blocul «Tarom», de neegalat
ctitorii ale socialismului biruitor. Hardughia era frumoasa
clădire a Academiei Mihăilene, atunci sediu al Filialei
din Iași a Academiei Române și ea a prilejuit, două decenii mai târziu, o piesă de teatru care era cât pe ce să-i
aducă, iarăși, dizgrația (și un articol splendid, intitulat
tot așa, în Monitorul de Suceava, despre așa-zisa
«casă» Dosoftei din Iași)”. E prezentă în aceste piese
istoria contemporană, cu meandrele ei obscure, dar…
reale. Nu imagini scenice grandilocvente, ci cât se
poate de pedestre, dar cu atât mai dramatice, mai vii și
autentice.
Un subiect istoric este abordat în Reduta și
șoarecii, piesă evocatoare a faptelor armatei noastre
în Războiul de Neatârnare. Numai că nici aici nu avem
o perspectivă… triumfalistă asupra bătăliei pentru cucerirea Griviței de către armata română, ci drama unor
simpli ostași care au smuls, în victorie, drapelul turcesc
de pe meterezele fortului. Dramaturgul „dimensionează
în termeni emoționanți eroismul oamenilor din popor,
puritatea lor morală” (Ion Cocora). Cercetând și de data
aceasta, documentele epocii, MRI descoperă un fapt
senzațional prin confuzia creată între un Grigore Ioan
și altul Grigore Ioan a Lucăi, despre care presa
relatează a fi smuls drapelul. Despre această confuzie
scrie și dramaturgul: „Ei bine (…) cel dintâi este prahovean, al doilea, moldovean. Steagul însă, pare a fi unul
singur. Deci, doi ostași din războiul de la 1877
«candidează» pentru titlul glorios de cuceritor al drapelului turcesc, iar istoria, neputincioasă, n-a izbutit, în decursul unui întreg secol, să descâlcească o poveste
doldora de dedesubturi (…) la urma urmei, episodul
luării flamurei cu semilună, moment cheie al războiului
pentru independență, n-ar avea importanță atât pentru
apartenența eroului la o zonă sau alta a țării: steagul a
fost luat de un român, un cvasi necunoscut”2. Iată cum
istoria se împlinește din faptele unor necunoscuți, dar
viața lor este una reală și în totul dramatică. Așa că
„drama Redutei este, în esență, o pledoarie pentru
adevăr, pentru reabilitarea celor căzuți victimă
mistificării” (Florin Tornea).
Inspirația istorică este evident aici, dar, vă veți întreba, unde e istoria într-o piesă cum este Sâmbătă la
Veritas? Ei bine, oare nu e vorba de un fapt istoric, desigur al unei istorii mărunte, cotidiene, reuniunea după
zece ani a absolvenților unei promoții de învățământ?
Câte destine nu se întretaie, nu se revelează în
discuțiile dintre protagoniști, dând sens existențial unei
perioade istorice dintr-o epocă revolută? Dramaturgul
creează prim-planuri, cu verva-i cunoscută, detaliind cu
sarcasm, cu umor, dar și cu nostalgie, biografii ale oamenilor contemporani, făuritori de istorie, cum se spunea odinioară. Avem de-a face cu un „examen de
O Postfață la Teatru și iar teatru. Ediție revăzută
și adăugită. Cu o postfață din 1977… amendată în 2002
și revăzută în 2012. Editura Tipo Moldova, Iași 2012.
2

78

conștiință, un proces de conștiință intentat tuturor celor
prezenți în scenă și, dincolo de ei, oricărui spectator
prezent în sală, incitat, prin tensiunea confruntării etice,
prin autenticitatea personajelor, prin veridicitatea
situației, să se considere parte implicată” (Margareta
Bărbuță).
Nu despre altceva e vorba în Stres, dramaturgul
având și aici capacitatea de a detalia atmosfera
stresantă a epocii istorice curente, din care își
recrutează personajele. Predilecția pentru faptul banal,
pentru disecarea lui… la vedere, pentru surprinderea
unor portrete de mediu aparent insignifiant, dar care se
constituie, ca segmente colorate, în parte integrantă
dintr-un amplu mozaic al epocii, dau forța de individualizare creatoare a dramaturgiei lui Mircea Radu Iacoban.
Fără îndoială, una dintre cele mai insolite piese de
teatru din repertoriul nostru actual este Biroul
informații eterne. Totul se petrece în holul unei gări, în
fața ghișeului de informații, pe unde se perindă
numeroșii călători (cel care așteaptă, psihiatrul, curtezanul, polițistul ş.a.) și care conversează cu Lena, cea
aflată în fereastra Biroului gării X, dialogând cu cei de
dincolo, „umbre, siluete ale celor care solicită informații”
(cum notează dramaturgul în didascalii). Se înfățișează
și aici o întreagă galerie de indivizi, desprinși din forfota
lumii actuale, fiecare cu problemele sale de viață
imediată sau de ordin general, propunând tot atâtea
„adevăruri incomode” ale realității, aduse la vedere cu
un soi de comic tragic (Mircea Ghițulescu) în care se
regăsesc, cu evidență, aceste tipologii, din medii atât
de variate. Nonconformiste, piesele lui MRI se pretează
astfel la montări scenice dintre cele mai insolite, ca să
nu spun de-a dreptul provocatoare. Este și cazul acestei comedii care, la Festivalul teatral de la Piatra Neamț,
a atins cote carnavalești, duse până la absurd. Descrierea pe care o face cronicarul Gabriel Apetrei este edificatoare: „O domnișoară bine se învârtea printre cei care
intrau la piesa Teatrului «Luceafărul» (din Iași,
n.n.Ct.C.) și se adresa mieros celor care intrau: Vă
rugăm, dacă puteți face o donație, cât de mică… S-au
găsit și persoane indignate care să vocifereze că nici
măcar într-o sală de teatru nu scapă de «cerșetori legali». Totodată însă, foarte mulți oameni s-au aplecat
asupra rugăminții domnișoarei și au donat cu generozitate sume importante de bani: fără chitanță, că doar nu
s-or face de rușine într-atâta lume bună. Mai apoi peisajul a fost întregit de doi boschetari. Pricăjiți și
încovoiați, trăgând cu nesaț din punga de rigoare,
jegoși, și cu o iconiță în palmă, se învârteau prin «lumea
bună», cerșind după un ban pe care să-l transforme în
gazul iluziilor (…) Nebunia a luat cote alarmante când
în holul teatrului și-a făcut apariția din senin o nuntă în
toată regula: cu mire și mireasă, naș și nașă, un lăutar
chefliu și tot alaiul corespunzător. Iar un impiegat de
mișcare de la CFR a completat tabloul (…) Totul se
consumă în gol, ca într-o lume fără cer și fără stele, fără
vise deșarte – pluritatea lumilor cosmice? Oho, ce
deșertăciune! (…) Un univers, cu telefoane și becuri,
boieri dumneavoastră, ce coteț mecanic care ignoră
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omul! O țară fără orizont, stagnată economic, un pustiu
electrificat, o artă a vieții în degenerare și o puternică
voință de a supraviețui, o ființă umană ce speră să-și
păstreze identitatea și să rămână inconfundabilă, cu
toată presiunea economică, politică și socială ce nu
vrea s-o integreze în destinul visat al omenirii”.
Dramaturgia lui Mircea Radu Iacoban este una ce
ilustrează faptul banal al existenței, în orice timp (istoric)
și în orice condiție morală conflictuală, în toate mediile
sociale posibile, descris și comentat (comentariile personajelor) cu umor, cu ironie, cu implicare afectivă, cu
poezie chiar, totul înțeles ca felie de viață, dintr-o lume
ce aspiră, fără orizont, la idealuri de desăvârșire umană.
Așa în Pompe funebre, cine-romanul în care „printre
flash-back-uri năucitoare și indicații regizorale, râzi stingher când ar trebui să te întristezi” (Alexandra Săraru)3,
3

În revista Clipa, 2010
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așa în Totul pentru fotbal („suită de năravuri și moravuri din lumea fotbalului /…/ o șarjă amicală” – Ștefan
Oprea), transpusă pe peliculă cinematografică de Andrei Blaier, așa în excelentul scenariu Un bulgăre de
humă, devenit film referențial despre viața Ion Creangă
și lumea lui, realizat în regia lui Nicolae Mărgineanu, și
așa mai departe.
Inconfundabil în peisajul dramaturgiei românești
contemporane, teatrul lui Mircea Radu Iacoban impune
și se impune ca o investigație penetrant-descriptivă în
perspectiva înțelegerii istorice a condițiilor existenței
civilizației noastre actuale cu toate racilele ei ca și cu
aspectele sale luminoase, propunând, paradoxal, personaje tragice prin tocmai frivolitatea manifestării lor
aparentă, în situații conflictuale definitorii. Tocmai de
aceea place și e de succes în toate mediile spectatorilor, a celor de ieri ca și a celor de azi.

Ioan N. Roşca

BIBLIA LITERARĂ
A LUI VIRGIL DIACONU
SAU DIRECŢIA CRITICĂ
ÎN CERCETAREA BIBLICĂ
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În Biblia literară, proiect pe care, așa cum
mărturisește, l-a gândit încă din 1975, dar l-a realizat
abia în ultimii 3 ani, poetul, eseistul și criticul literar Virgil
Diaconu s-a aplecat cu minuție, cu har poetic și empatie
de hermeneut asupra câtorva dintre cărțile pătrunse de
poezie ale Vechiului Testament, începând cu Facerea
și continuând cu trei din cele șase cărți poetico-didactice, și anume Cartea lui Iov, Cântarea Cântărilor și Ecclesiastul (celelalte trei, neabordate în volumul de față,
fiind Psalmi, Pilde sau Proverbe și Plângerile lui Ierimia).
Prezentarea fiecărei cărți paleo-testamentare beneficiază de cel puțin două capitole. În primul capitol, autorul expune și interpretează conținutul ideatic al cărții
analizate și îi relevă valoarea artistică. În cel de-al doilea, transcrie cartea respectivă fie în fragmentele cele
mai semnificative, selectate de autor pentru valențele
lor literare (pentru Facerea și Cartea lui Iov), fie in inteSAECULUM 1-2/2021

grum (pentru Cântarea cântărilor și Ecclesiastul), în ambele cazuri partea poetică fiind grafiată sub formă de
versuri libere, împărțite în strofe. În prezentarea a două
dintre cele patru cărți (Facerea și Ecclesiastul), adaugă
și un al treilea capitol, de revenire cu un spor interpretativ la cel dintâi. Așa cum este alcătuită, Biblia literară
este deopotrivă o interpretare și o crestomație a unor
cărți biblice, ceea ce, se înțelege, nu putea vedea lumina tiparului în vechiul regim, întreținut ireligios cu
opiul ateismului științific.
Maniera paradigmatică în care autorul se raportează
la cărțile sfinte, cu pricepere și pasiune, cu mintea și
inima, cu rigoarea cercetătorului teoretic și cu sensibilitatea artistului, reiese de la început, din prezentarea
cărții Facerea, cu care se deschide și Biblia. Din primul
capitol aflăm că titlul cărții este Facerea în teologia ortodoxă, Geneza în Biblia catolică și Bereșit (adică „la
început” sau „întru început”, după primele cuvinte ale
79

cărții) în Biblia ebraică, numită Tora (Legea). Ni se mai
spune că face parte din primele cinci cărți ale Vechiului
Testament (Facerea, Ieșirea, Leviticul, Numerii, Deuteronomul), atribuite lui Moise și, de aceea, numite la
evrei Tora Moșe (Legea lui Moise), iar la creștini Pentateuh (Pentateuh = cinci cărți, suluri, volume), dar autorul achiesează la ipoteza scrierii ulterioare a cărții pe
baza mai multor documente, provenite din perioade diferite: iahviste (sec. X-IX î.Hr.), elohiste (sec. VIII-VII
î.Hr.), sacerdotale (sec. VI î. Hr.) și deuteronimiste
(sec. VII-V î.Hr.).
Următoarea carte, analizată și redată sub titlul Iov,
pedepsitul fără vină, beneficiază de aceleași precizări
preliminare privind poziția în cadrul Bibliei creștine (a
18-a carte a Vechiului Testament), semnificația titlului
(Iov, fiind derivat de la verbul aiab sau iib = a dușmăni,
poate însemna cel dușmănit sau persecutat), autorul și
data scrierii (un evreu cultivat, cel mai probabil din perioada preexilică și nu postexilică, adică nu după 594,
anul căderii Ierusalimului sub asirieni).
Despre Cântarea Cântărilor se menționează că în
Biblia ebraică se numește Șir hașirim, în Septuaginta
titlul său este Asma, cu subtitlul Asma asmaton, iar în
Biblia Vulgata numele său este Canticum Canticorum,
în timp ce despre cartea Ecclesiastul se precizează că
în Biblia ebraică se numește Qohelet, personaj prezentat ca rege al Ierusalimului, în Septuaginta se intitulează
Ecclesiastes, care înseamnă capul ecclesi-ei, al adunării, altfel spus cel ce se adresează mulțimii, Predicatorul
sau Propovăduitorul. Despre ambele cărți se adaugă
că, deși îi sunt atribuite tradițional lui Solomon
(sec. X î.Hr), cercetătorii conchid că ele sunt scrise ulterior, prima în sec. V sau IV î. Hr., iar cea de-a doua
cu vreo cinci secole după domnia lui Solomon sau chiar
mai târziu, fie între anii 300-250 î.Hr., de un anume scriitor, fie în jurul anului 100 î.Hr. de un anonim.
În ce privește conținutul ideatic al celor patru cărți,
autorul expune și interpretează motivele lor tematicoideatice.
În analiza cărții Facerea, în primul capitol sunt redate
cele două povestiri despre facerea lumii, mitul androginului, viața în Eden și izgonirea din rai, cinci mari păcate
ale omului care au marcat istoria umană la începutul ei
(gustarea din fructele pomului cunoașterii binelui și răului, fratricidul, nașterea „uriașilor” în urma relației îngerilor cu pământencele, semeția construirii cetății și a
turnului Babel, depravarea din cetățile Sodoma și Gomora, iar după capitolul de extrase din cartea analizată,
în capitolul al treilea sunt reluate și evaluate cele trei
ipoteze despre autorul/autorii cărții Facerea.
În ceea ce privește Cartea lui Iov, autorul Bibliei literare distinge trei componente: 1) un prolog, în care bogatul și credinciosul Iov este lăsat de Dumnezeu fără
bogății, fără fii și fiice, fiind ispitit de Satan să pună la
încercare fidelitatea lui Iov; 2) conținutul propriu-zis, în
care Iov nu-și pierde credința și, de aceea, se lamentează față de prietenii săi și intră în dispută cu aceștia;
3) epilogul, în care Dumnezeu îi face dreptate lui Iov,
redându-i bogățiile înmulțite și dăruindu-i alți fii și fiice.
Cântarea Cântărilor, care în Biblia sau Sfânta Scrip80

tură tradusă în 1975 ocupă numai patru pagini, nu are
un conținut doctrinar, fiind un poem de dragoste între
regele Solomon și frumoasa păstoriță Sulamita.
În schimb, în Ecclesiastul, autorul Bibliei literare distinge șase doctrine, dintre care două, cea despre
deșertăciune și cea despre bine și rău, sunt expuse de
Qohelet/Eclesiastul mai unitar, celelalte patru – referitoare la fericire, la puterea politică a regelui, la moarte
și la frica de Dumnezeu – fiind, cum le numește autorul,
„doctrine rizomatice”, întrucât au ideile risipite în tot cuprinsul cărții. Succint spus, fericirea este concepută de
rege mai mult sub forma plăcerilor trupești (a mânca, a
bea, a te desfăta cu „o prințesă și alte prințese’’), precum și ca veselie și bucurie. Poate că din această
cauză regele și ajunge la doctrina deșertăciunii (de la
hebel, în ebr. = suflu, abur, boare, adică lipsă de
consistență), potrivit căreia, cumva în perspectiva
eternității, toate cele lumești sunt trecătoare, „sunt
deșertăciune și vânare de vânt”. Din aceeași perspectivă, binele și răul, care sunt legate la capete, fiind înscrise în firea omului și manifestându-se în multiple
ipostaze, par a fi egale nu numai pentru Solomon, ci și
în fața Divinității, de care nu depind, ele neaflându-se
nici la latitudinea omului, ci fiind destinale. Doctrina politică justifică, bineînțeles pentru acel timp, puterea absolută a regelui asupra supușilor săi. Mai interesantă
este doctrina morții, pentru că afirmă atât nemurirea sufletului, cât și mefiența în caracterul său nemuritor.
Dintre aprecierile autorului legate de multitudinea de
probleme ale celor patru cărți biblice, rețin atenția doar
asupra a două dintre ele, ambele recurente, urmând să
detaliez numai analiza dată valorii artistice a cărților respective. Relativ la Cartea lui Iov, autorul susține că Iov
a fost pedepsit fără vină și că Dumnezeu n-a fost, inițial,
un judecător drept, în sensul distincției umane dintre
drept și nedrept, dintre bine și rău, astfel încât Cartea
lui Iov este o „carte răzvrătită” și „o parabolă a dreptului
nedreptățit și a suferinței”. Ideea unui Dumnezeu indiferent la bine și la rău este reluată și cu privire la Ecclesiastul, considerându-se că perechea de valori morale
opozitive n-ar depinde de Divinitate. Autorul consideră
că Dumnezeu admite nedreptățile și chiar nepedepsirea
lor, din moment ce acelea și aceasta se întâmplau și se
petrec și azi. Este, desigur, o apreciere rațională, care
ține cont de sensul uman acordat binelui și dreptății, față
de care, însă, o interpretare teologică sau, mai nou, una
spirituală ar putea susține că judecata divină se situează dincolo de bine și de rău, cele două valori polare
între care oscilăm permanent, ca și dincolo de limitele
logicii umane, pe care, exersând-o, ajungem mereu la
paradoxuri și contradicții. O remarcă esențială a autorului, prilejuită de Cartea lui Iov, este aceea că numai
în Vechiului Testament Divinitatea inspiră frică, în timp
ce în Noul Testament se afirmă că „iubirea desăvârșită
alungă frica”. În legătură cu frica de Divinitate, și în comentariul la cartea Facerea, arătând că Dumnezeu
apare aici ca personaj principal al istoriei poporului
evreu, față de care poporul manifestă, desigur, teamă,
autorul conchide că „Facerea a fost scrisă tocmai cu
intenția de «a demonstra» că istoria poporului evreu s-a
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aflat în permanență sub protecția și influența divinității,
deci că istoria poporului evreu este, cumva, o istorie
sfântă...” (p. 35).
Referitor la genul literar al cărților paleo-testamentare examinate, Virgil Diaconu arată că toate au caracter mixt, de poezie și proză, în care partea poetică este
superioară din punct de vedere artistic.
Potrivit autorului, Facerea are valențe indubitabil
poetice prin întâmplările neobișnuite, miraculoase, mistice, cum sunt cele prin care Domnul creează Cosmosul
și pe primul om, ca ființă androgină, sau primul cuplu
de oameni, bărbat și femeie. Cartea, adaugă autorul,
are un conținut artistic și prin stilul expresiv al povestirii
evenimentelor. Mai detaliat, cum afirmă sursele bibliografice citate de autor, în Facerea există trei tehnici narative:
recapitularea,
contemporaneizarea
și
tipologizarea (prin evenimente tip care le anticipează
pe cele viitoare) și cinci specii literare: texte regale,
narațiuni biografice, legende istorice, povestiri ficționale
și relatări mitologice, la care se adaugă povestiri de
vise, arătări de îngeri și, desigur, poemele.
Cât privește sursele cărții Facerea, Virgil Diaconu
consideră că principalul ei izvor constă în „materialul
narativ” din nordul Mesopotamiei, de unde provine poporul evreu, pentru că miturile mesopotamiene conțin
unele motive tematice și modalități literare preluate în
cartea biblică, precum geneza lumii, a omului, potopul
din Epopeea lui Ghilgameș, genul literar compozit și stilistica repetițiilor. Mai general, el conchide că Facerea
reia mari teme din cultura lumii, dar „individualizează,
printr-un conținut teologic și istoric propriu și printr-o manieră artistică proprie, o schemă creatoare universală.”
(p. 41).
Despre valoarea artistică a Cărții lui Iov, autorul
afirmă: „Cartea lui Iov este un poem existențial religios
și sapiențial-critic, bine dozat afectiv și poetic, cu osebire seducător și provocator”, în care se folosesc „o
serie impresionantă de figuri stilistice: metafore, analogii, comparații, întrebări retorice, ironii dramatice, cuvinte cu dublu înțeles, paralelisme sinonimice și
antitetice.” (p. 93). Este relevată și sursa principală a
Cărții lui Iov într-o legendă orală evreiască, dar sunt
menționate și influențe din partea unor scrieri mesopotamiene cu tematică similară, cum sunt poemele Dreptul suferind, Dialog despre mizeria umană și Povestirea
unui amărât sau pasajul din Epopeea lui Ghilgameș, în
care zeul înțelepciunii, Ea, îl critică pe zeul Enlil cel Viteaz, pentru că, aducând pe pământ potopul, i-a distrus
nu numai pe cei nedrepți, ci și oameni nevinovați.
În analiza cărții Cântarea Cântărilor, Virgil Diaconu
aduce o contribuție prețioasă și peremptorie la distincția
dintre interpretarea religioasă și interpretarea literară a
acestui poem.
Interpretarea religioasă a poemului Cântarea Cântărilor susține că acesta exprimă nu dragostea între
rege și păstoriță, ci iubirea mistică între Dumnezeu și
poporul evreu (în varianta ebraică) sau între Hristos și
Biserică (în varianta creștină). Interpreții religioși pleacă
de la faptul că, în textul poemului, îndrăgostiții își spun
„al meu mire” și, respectiv, „mireasa mea”. Interpreții
SAECULUM 1-2/2021
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religioși, arată Virgil Diaconu, operează prin analogie și
metaforizare forțate. Aceștia, printre care se numără și
renumiții filosofi și teologi Origen (sec. II-III d.Hr.) și fericitul Augustin (sec. IV-V d.Hr.) analogiază cele două
apelative folosite de iubiți cu denumirile similare din alte
cărți biblice, cum este cartea Osea din Vechiul Testament, unde, într-adevăr, Domnul îi spune metaforic poporului evreu „te vei logodi cu Mine”, încât, metaforic,
El este Mire, iar poporul evreu Mireasă. Or, argumentează convingător Virgil Diaconu, în Cântarea Cântărilor, mire și mireasă sunt termeni literali și, deci, nu pot
fi analogiați în mod licit cu termenii sinonimi, care sunt
metaforici, căci prin analogierea incorectă ei sunt
metaforizați nepermis și li se atribuie un sens pe care
nu-l au. El arată că interpretarea religioasă a poemului
este ficțională și videază această capodoperă lirică de
orice tensiune existențială, sentimentală, poetică.
Interpretarea literară își are, la rândul ei, susținători
din vechime și până azi, inclusiv printre teologi, cum
este la noi ÎPS Bartolomeu Anania, devenind dominantă
în secolul al XX-lea. Virgil Diaconu argumentează că,
întrucât Biblia (care înseamnă cărți sau scripturi) este
alcătuită din cărți de diferite genuri culturale, nu numai
dominant religioase, ci și prevalent istorice, legislative,
morale, sapiențiale, literare, este necesar ca fiecare
carte să fie interpretată potrivit canonului respectivului
gen cultural. În consecință, interpretul literar are menirea de a stabili valoarea literară a Cântării Cântărilor în
măsura în care aceasta confirmă conceptul universal al
poeziei estetice. Din acest punct de vedere, autorul evaluează poemul Cântarea Cântărilor sub multiple aspecte, și anume: genul literar din care face parte,
unitatea compozițională și valoarea artistică a versurilor.
El susține convingător că poemul nu este dramatic, ci
liric și că nu prezintă o unitate semantică, ci are o structură ideatică discontinuă sau fragmentară. De asemenea, arată că, în pofida aprecierilor superlative, date la
noi de nume consacrate, ca Bartolomeu Anania, Zoe
Dumitrescu-Bușulenga, Petru Creția, Ioan Alexandru,
poemul conține și unele versuri modeste, naive, netransfigurate artistic, de genul „Cât de frumoasă ești!” sau
„Cât de frumos ești dragul meu!”, dar evidențiază și lirismul vibrant al poemului printr-un vers care redă
frumusețea în mod metaforic: „Eu sunt un trandafir din
Șaron, sunt un crin, crinul văilor”, alături de care citează
și alte versuri la fel de inspirate, pe care le integrează
într-un „corp metaforic”, interpretat într-un capitol
aparte.
Criteriul prin care Virgil Diaconu delimitează o
creație poetică de una religioasă poate fi pus în relație
cu principiul afirmat de filosoful Ludwig Wittgenstein în
lucrarea sa Cercetări logice (1953), după care termenii
unui text își dezvăluie sensul în funcție de contextul în
care apar. În cazul unei poezii, contextul unui termen
sau al unei sintagme este însăși poezia în întregul ei
sau, dacă este vorba de o colecție de poezii pe aceeași
temă, cum poate fi socotită Cântarea Cântărilor, contextul îl reprezintă colecția în ansamblu. De aceea, demersul interpreților religioși de a căuta sensul termenilor
de mire sau mireasă ai acestui „splendid poem de dra81
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goste omenească” (ÎPS Bartolomeu Anania) nu în poemul însuși, ci în alte cărți biblice, de alt gen, constituie
un efort, oricât de erudit și de cult, total infructuos și inutil.
Artistic, Ecclesiastul este, ca și celelalte cărți didactico-poetice, un mixaj de proză și poezie, textul poetic
compunându-se din trei poeme, care, potrivit selecției
și titlurilor date de autor, sunt Deșertăciunea
deșertăciunilor, Clipa prielnică și Prevestiri negre, toate
constituind „unul din cele mai frumoase poeme de pierdere a anilor tineri” (p. 247). Autorul menționează multiple figuri de stil remarcate de alți interpreți, la care
adaugă și „o cascadă de metafore” pe care le interpretează, fără a neglija nici neîmplinirile cărții, între care
unele repetiții de idei fără valoare stilistică, unele idei
contradictorii sau absurde, multe sfaturi banale,

Marin Iancu

compoziția incoerentă. Ca urmare, după transcripția întregii cărți în succesiunea componentelor sale, cu cele
trei poeme și pasajele de proză intercalate, revine cu
un capitol de critică a carențelor privind înțelepciunea
și moralitatea Ecclesiastului, iar în final transcrie numai
poemul Ecclesiastul, format din cele trei poezii, afirmând că izbânda celui care a compus cartea constă în
crearea acestui poem.
Desăvârșit în dezvăluirea frumuseților poetice ale
celor patru cărți biblice, documentat și instructiv în
privința raportării fiecărei cărți în parte la alte creații ale
culturii, interesant și incitant în comentariul dat motivelor
tematice și ideatice abordate, Virgil Diaconu îi permite
cititorului cărții sale Biblia literară o apropiere mai accesibilă de Cartea cărților din perspectiva cercetării ei literar-istorice sau critice.

ALEXANDRU JURCAN
ȘI LUMEA ÎN CRIZĂ
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xandru Jurcan cultivă cu precădere situații insolite,
apropiate de un realism halucinatoriu, în care descripția
de comportament într-un univers epic de sorginte biografistă este dominată de mișcătoare singurătăți. Povestirile de față ascund întrebări despre viață și despre
moarte, cu accent pe sensurile grave ale existenței,
texte care dezvăluie o concepție și, în aceeași măsură,
un mod de a privi scrisul, în buna tradiție a marilor povestitori ai literaturii române și universale, o asimilare a
unei estetici de cea mai pură și pătrunzătoare esență
asupra realismului, venite, printre altele, dinspre proza
tradiției franceze, a unor scriitori precum Gustav Flaubert și, cu deosebire a lui Maupassant, care, mergând
pe linia estetică a celui care i-a fost profesor în
meșteșugul literar, era de părere că „o operă de artă nu
este superioară decât dacă este totodată un simbol și
expresia exactă a realității”.
Perspectiva senectuții sub spectrul singurătății și sub
influența unor stări fizice și psihice precare devine axa
narativă a primei povestiri a volumului, Dirijorul întunericului și fascinația ofilirii, o imagine a unei biografii individuale, în care accentul este fixat pe relevarea
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Prezent de ceva timp cu o ritmicitate de invidiat în
spațiul publicisticii culturale românești al ultimilor ani,
productiv și deopotrivă inspirat, Alexandru Jurcan reprezintă în modul cel mai fidel un exemplu de pluralism cultural. Informat și original în judecățile atât de variate,
prolificul și subtilul conchistador al presei românești
scrie despre aproape orice, într-o manieră dezinvoltă și
de largă deschidere spre domenii și teme de o uluitoare
diversitate. Menținându-se constant în acest curent de
febrilitate intelectuală, cronicarul de film și teatru, poetul
și eseistul remarcabil atrage cu deosebire atenția ca
prozator prin polivalența tematică și modul ingenios în
ordonarea materiei epice. Menținându-se cu tot firescul
în același joc viu al vieții evocate în prozele anterioare,
recentul volum După ce mă ucizi, stinge lumina (Casa
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2019) atestă prin cele
aproape șaizeci de povestiri darul remarcabil de a surprinde adâncimile sufletului omenesc și de a se plasa
într-o realitate narativă pusă sub semnul banalității habitudinilor ei existențiale, al marginalizării și spaimei de
moarte. De esență realistă, generatoare a unor stări
sufletești și trăsături morale repulsive, prozele lui Ale-
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resorturilor psihologice ale comportamentului depresiv
al unui personaj ajuns „la apusul culorilor”: „Privesc pe
pereți fantomatice defilări de amintiri deformate. Cândva îmi ziceam că doar altora li se poate întâmpla așa
ceva. Butonez telefonul, vorbesc aiureli ca să socializez, să mi se pară că totul e ca înainte. Letargia continuă. Privirea mea de gheață sperie...” Simplă himeră,
imaginea alterată a personajului, lipsită nu numai de
orice esență, ci și de amintirea acesteia, personajul
trăiește spaima de singurătate, „vârsta înaintată,
scadența, deziluziile” și, deasupra tuturor, destinul, ca
opțiune mărginită de hazard, toate acestea reușind să-l
aducă pe solitarul pensionar în ipostaza care ține de o
aparență rigidă, mediocră. „Acum, da: vreau companie,
fie ea ridicolă. Nu mai suport singurătatea, frigul, plus
că, pășind peste frontiera lui Kundera, atâtea lucruri
s-au devalorizat, pasiunile s-au ofilit, prioritățile au sucombat.” Depășind, în cele din urmă, un anume mod de
a gândi bazat pe convenționalisme, cu toate automatismele existenței și starea de disperare în fața iminenței
și „absolutului” morții, autorul conturează aici o lume
măruntă și încruntată („spaima de singurătate naște
adesea compromisuri”), unde, constituit dintr-o cameră
în care „totul devine jalnic”, spațiul se însuflețește prin
apariția văduvei Teodora de la etajul trei și, mai apoi, a
Corinei, „fata studentă de la parter”, o apariție „jalnică,
nedemnă, măruntă, meschină, interesată, vulgară, încruntată, inegală. Cu siguranță, profitoare”. Meditația
asupra forței distructive a trecerii timpului este dominantă și în Marea întâlnire, unde autorul, inteligent și iscusit, își plasează personajul în prada angoasei și
anxietății. Prezentă și în discursul narativ din Drumul pisicii, poezia tragică a destrămării sufletești dă naștere
unor pagini de o mare profunzime reflexivă, cu întrebări
asupra destinului omului în confruntarea cu timpul.
Moartea reprezintă miezul unui obsesiv complex imaginar tradus prin trăirea unei experiențe secvențiale
dintr-un proces de cădere emoțională neîntreruptă
(Puțină fericire de toamnă, Cu o seară înainte). Sceptic
prin luciditate, autorul pășește încet spre marile probleme ale ființei umane, ale existenței care pune mereu
pe individ în postura de a alege și de a greși. Stăpân
pe propriile mijloace, unul care controlează regimul de
scriere a textului și manipulează cu abilitate situațiile
ficționale, prozatorul Alexandru Jurcan trăiește o imensă deschidere spre faptul trăit, spre adâncimile sufletului omenesc, memoria afectivă devenind și în acest caz
baza excursului său epic. Desprins din aceeași categorie a nefericiților cuprinși de gesturi disperate, eroul din
povestioara Soluție de argint se supune unui joc riscant
al reîntâlnirii, cel puțin de la distanță, cu ființa de care,
în mintea sa rătăcită, se crede îndrăgostit. „Stau la
același geam de patru ani, cu mici pauze, extrem de
scurte, ca să nu ratez trecerea ei pe sub fereastră. Da,
cred, ce mi-a spus ghicitorul, că e sigur, absolut sigur,
că în bucla asta de timp pașii ei se vor rătăci aici, în
curtea umbroasă a imobilului pestriț. Cum mă dor ochii
de-atâta privit, un prieten doctor mi-a adus soluție de
argint coloidal, să-mi pun seara comprese pe ochi.” Din
această perspectivă, Umbra Lara e o altă povestire desSAECULUM 1-2/2021
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pre eșec și nefericire, o parabolă a rătăcirilor și căutărilor înfrigurate. Retrasă și fără niciun prieten, dominată
de tristeți și frustrări, Melania Stoica, dascăl de profesie
„la unicul liceu din orășelul B.”, trăiește la cei 30 de ani
ai săi neșansa împlinirii în iubire. Cuprinsă de o sete teribilă de viață, eroina se orientează spre internet, „locul
magic al întâlnirilor, hazardului, posibilităților”. După
Mihai M., de fapt, Vovy, „frumos nevoie mare”, o figură
de „șmecher viril” intrat în atenția poliției, Melania Stoica
face mai apoi o pasiune frenetică pentru Yan, „băiat cultivat, sensibil”, „înalt, politicos, timid” („O atrăgeau mesajele sale”), plăsmuiri complementare, ambele
malefice, din categoria lichelelor întârziate. Stăruind în
automistificări și iluzii, credulitatea deconcertantă a fetei
anunță o pradă ușoară, întâlnirea cu Yan transformându-se brusc într-o experiență cu consecințe dramatice pentru profilul viu al fetei, victimă a unui șir de
speranțe deșarte. Străbătută stăruitor de același sentiment al deznădejdii și al unor așteptări risipite, povestirea Coșmarul blond insistă pe descripția stărilor unui alt
personaj, îndrăgostit de noua sa colegă, o frumusețe,
care, cu alesele sale daruri fizice („buclele blonde, senzualitatea discretă, privirea diafană”) reușește să-i
creeze iluzia descoperirii „sufletului pereche”. Încadrată
în aceeași formulă epică, povestioara Detecto virează
înspre o derulare mai puțin întunecată a evenimentelor.
Cum exemplele de acest gen s-ar putea înmulți, ca
atare, redus la sine însuși, firul principal din Foc în cimitir începe prin câteva rânduri. Nereușind să se
smulgă din starea de anxietate care îl covârșește, un
ins, pe nume Miron Ovidiu, proaspăt pensionar, face o
obsesie a existenței sale din dorința de a se retrage la
țară. Plasat într-un peisaj fantasmagoric, un spațiu sumbru, unde, dincolo de „casa cenușie”, „mereu închisă,
șubredă, tristă”, până și cimitirul satului devenise „o junglă, o aspră țesătură de arbuști, plante înalte, spini
uriași”. Condițiile precare îi provoacă personajului o
gravă tulburare afectivă, gestul din final dobândindu-și
funcția de a potența simbolic puterea de șoc. Deloc întâmplător, în acest gen de povestiri se încadrează și Sinucy, unde personajul, torturat de chinuitoare suferințe,
este prins în plasa neliniștii și, nemaisuportând tensiunea psihică, se sinucide. Printr-un șir lung de investigații
analitice, în povestiri din categoria celor intitulate S-o
primești pe Maria în viața ta, Stooma, Spiritul meu de
păianjen, Caserole cu pulpe fragede de pui sau Legile
subtile ale ficțiunii se ajunge la dezvăluirea altor frământări ale ființei umane supuse depresiei și stărilor sumbre
generate de o mulțime de experiențe eșuate. Se întâmplă ca în unele situații, cinismul autorului, sarcasmele
și atitudinile stranii să-i ofere cititorului sentimentul unei
alienări totale, explorări ale destinului unor individualități
în confruntarea cu mediul frecvent întâlnite, de altfel, în
multe dintre prozele unor autori din tagma „două
miiștilor”, printre care suntem tentați să îi pomenim pe
Petru Cimpoeșu, Nicolae Dabija, Iacob Florea, Florina
Ilis, Dan Perșa, Dan Stanca, Lucian Dan Teodorovici,
Radu Paraschivescu, Dafin Mureșeanu și Dumitru Augustin Doman.
Prin derizoriul, vulgaritatea și cinismul unor situații,
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cu aplecare specială asupra unor personaje cu totul dezolante în vidul lor sufletesc, dar, în aceeași măsură, și
cu prezențe benigne, capabile să înduioșeze, lumea lui
Alexandru Jurcă se apropie de aceea a lui Gogol, o
umanitate deznădăjduită, lipsită de orice speranță, sau,
nu mai puțin, de universul creat de Caragiale în povestirea Două loturi, poate cea mai gogoliană scriere a lui
Caragiale, prin prezența unor personaje cu un destin situat la limita dintre comic și tragic, victime ale forței sociale, strivitoare, mai toate interșanjabile, din aceeași
plămadă intelectuală, socială și sufletească. În aceeași
notă realistă ca factură externă, povestirile Castelul lucitor și Victima de oțel cuprind unele explorări ale
interiorității adânci. Cadrul îl formează și aici același
mediu urban, unde rigiditatea și cruzimea în relațiile sociale au drept rezultat inadaptarea la viață. Un aer de
inumanitate, de răceală, de negație abstractă a vieții o
înconjoară și pe Gina Albu din Umeri înguști în oglindă.
Pe de altă parte, tonul povestitorului părăsește inflexiunile ironice, devenind calm și grav în texte precum
Etapa de cristal, Spiritul meu de păianjen și Stooma,
unde personajele, mistuite de melancolii și angoase
provocate de aceleași frisoane în fața trecerii devastatoare a timpului, sunt supuse la încercări dintre cele mai
absurde. Tristețea și melancolia, cu puterea lor perfidă,
răvășesc sufletul pensionarului Flavius din Mirosul altuia, o altă ființă ciudată și misterioasă. Obligat să suporte prezența dezagreabilă a unui mediu unde
sociabilitatea se degradează treptat, Flavius este cuprins de suspecte rătăciri psihice și, alături de Florina,
nevasta sa, se încarcă de gânduri criminale față de „un
domn înalt, cu costum și cravată galbenă”, care făcuse
imprudența de a le tulbura liniștea familiei cu niște banale probleme gospodărești. În altă parte, dominat de
o gravă criză morală provocată de ambianța stresantă
a sărbătoririi Crăciunului, personajul din Dintele, căzut
în prada unor rătăciri și desperări latente, își duce viața
într-o casă plină de amintiri dureroase. Treptat, spațiul
se încarcă de note macabre, menite să intensifice
neliniștea și drama nefericitului locatar: „Ceva colindători beți au rupt cu lovituri picioarele animalelor, din ochi
li se scurge sânge... Îmi iau o haină și cobor urgent. În
fața blocului, trei câini uciși și câțiva în agonie. Lângă
ei, patru tineri cu berile în mână și țigările aprinse. Văzându-mă, înlemnesc, deoarece dintele meu începe să
crească, să se alungească și să se îndrepte spre ei ca
o sabie necruțătoare. O petardă răzleață a acoperit ultimul lor strigăt.” Atras cu insistență spre sondarea stărilor tulburi sau imponderabile, Alexandru Jurcan
reconstituie caractere, personaje, insistând asupra a
ceea ce poate fi numit atmosfere sufletești, stări fundamentale.
Artist din spița portretiștilor cu privire rece, autorul
dispune de un fel special de a participa la viața afectivă
a personajelor, reușind să surprindă comportamente
crispate, fixate într-o gesticulație greoaie sau în obsesii
bănuitoare. De exemplu, în Viața începe la etajul cinci,
mediocritatea și silnicia vieții îl susțin pe autor în a nota
cu o extraordinară acuitate stările de inconfort
existențial de care este cuprins un bătrân credul imediat
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ce intră, pe un ton aparent blajin, în jocul fatidic al celor
două „fete-chiriașe” de la „apartamentului 20 de la etajul
cinci”. Scrisă din aceeași perspectivă a unei tipologii derivate dintr-o matcă citadină și gândită pe măsura interesului față de realitatea umană în contexte destul de
diferite, povestirea Sărbătoarea blocului este scrisă sub
impresia misterului neputinței unui locatar în agresiunii
și umilinței vecinilor săi. Construit din contradicții, personajul, un ins cu „idei de milioane” și studii „la fără
frecvență intensă, cu specializarea de socializare”, încearcă să-i convingă pe oameni „să se salute, să comunice, să se înjure mai puțin”, propunând în acest
sens „sărbătoarea blocului”: „Să punem mese afară și
fiecare să aducă alimente pentru un chef destul de
monstruos, dar discret, fără înjurături care ar putea să
lase urme psihice.” Se vede că „blocul” devine o realitate ce deține în profunzimea existenței sale un sistem
de semne sub a căror aparență autorul descoperă sensuri prea puțin comunicate ale unui cadru cotidian țesut
din contradicții. Pe de altă parte, având, mai întâi de
toate, ca suport un scenariu năstrușnic, povestirea Filmare la bloc se menține prin ineditul întâmplărilor. Mobilitatea observației și suplețea unor scurte intervenții
analitice în chestiuni de natură mai mult sentimentală a
personajului sugerează un anumit tip de dezagregare
sufletească. În ciuda unui spațiu destul de simplu organizat, împrejurările dobândesc largi înțelesuri. De altfel,
înclinația către fenomenele bizare și lărgirea câmpului
de investigație al literaturii spre mediile sociale populare, cu oameni simpli și scriitori neconsolați, asigură și
în cazul lui Alexandru Jurcan îmbogățirea fișierului documentar cu mereu alte aspecte ale existenței. O povestire amuzantă, de certă subtilitate, cu o atentă
supraveghere a frazei, Soțul în troleibuz are în centru
un personaj a cărui existență este analizată din perspectiva frământărilor diurne ale ființei umane acaparate de sensurile esențiale ale grijilor reunite sub
semnul unei realități aparent secunde, plasate în spatele planului de suprafață. Să reținem că și aici, asemenea celorlalte povestiri, eroul e nimeni, un ins oarecare,
după cum, pe de altă parte, ar putea fi oricine. Limba
scrisă și transcrisă după ureche cu o vervă satirică
promițătoare se constituie în suportul unui text îmbibat
de (auto)ironie, unde dezinvoltura neobișnuită a exprimării asigură oralitatea. Vedem cum introducerea unui
asemenea punct de vedere explicit a impus de la sine
suprapunerea dintre autor și persoana întâi, opțiunea
aceasta etalând fără reticență nevoia de confesare a
eului scriitorului și, implicit, raportul acestuia cu realitatea operei și universul uman din afara acesteia. Savoarea discursului din Kojek constă în maniera în care
cuvintele activează universul interior al celui care produce plăcerea monologului pe fondul unui disconfort interior de-a dreptul răvășitor: „Să se culce cu mă-sa și
cu tot neamul lui de cretini sălbatici! Dumnezeu să le
trimită ploaie de pucioasă amestecată cu pești
pedichiuriști, să le reteze limbile și capul lor înfumurat!”
Un text concentrat, ca multe altele, într-un stil aluziv de
cea mai bună calitate, în consens cu modernitatea ironică a procedeului, narațiunea În timp ce o pasăre răPRO
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tăcită cuprinde o situație morală, imaginea ipocriziei ascunse sub falsa onorabilitate. Principala calitate a autorului o reprezintă și aici puterea lui speculativă,
ușurința cu care inventează ipoteze dintre cele mai seducătoare și se mișcă printre subiecte delicate, de o
mare diversitate.
Prezenți peste tot, jucăuși, saltimbanci, insistenți sau
rupți de realitate, eroii povestirilor lui Alexandru Jurcan
formează o galerie de portrete de o extremă bogăție și
expresivitate. Amuzant prin expresivitate și vervă satirică, de o mare acuratețe stilistică, fără neglijențe, textul
Balul câinilor surprinde printr-un schematism perfid de
care prozatorul nu se ferește, de vreme ce, în ciuda
intențiilor de ilustrare a unor reacții comportamentale
ale personajelor, impresia este de limitare a orizontului
afectivității și înțelegerii. Autorul are dezinvoltura caracteristică unui prozator capabil de a mânui cu dibăcie diverse planuri narative. Salturile de la un registru la altul
se fac cu nonșalanță, dezvoltând un limbaj atractiv, cu
o forță ieșită din comun prin puterea de a exprima o psihologie caracteristică pentru o lume identificabilă
printr-însa. Construite în același ritm sacadat, alert,
într-un scenariu surprinzător prin simplitate, naratorul
din povestirile Spiritul meu de păianjen, Castelul lucitor,
Dulceață și sânge posedă calitatea rară, rafinat artistică, de a controla în același timp și planul real și planul
fictiv, interferate prin jocul obsesiv al memoriei afective.
Un loc aparte îl ocupă personajele din povestirile Talpa
și Gilbert și mazărea, construite într-o notă stranie, suprarealistă, cu asocieri și capricii de tot felul, cu întâmplări anodine (Colțar), momente tragic-comice (Untură
de cal) ori comedii sinistre (O lumină violacee) și farse
mai mult sau mai puțin fantasmagorice. Alexandru Jurcan își plasează accentul pe tragedia psihologică a personajului, așa cum acesta ar reieși din îmbinarea visului
cu realitatea, zbuciumul lăuntric al eroului fiind construit
cu o lucidă ironie. Intenția persiflantă a constatărilor
este prezentă și în discursul din Drumul pisicii, un text
de atmosferă și încărcat de elemente cu o adâncă
semnificație simbolică, efortul speculativ trădând în final
vocația autorului de a adânci tema singurătății, a
fragilității și efemerității ființei umane. Privit mai în adâncime, volumul După ce mă ucizi, stinge lumina impresionează prin o mulțime de texte aspre, cu trimiteri spre
o realitate macabră (Etapa de cristal), după cum altele,
amuzante prin verva satirică ce le cuprinde, vin cu
exemplificări pitorești, pagini savuroase, surprinzător de
pătrunzătoare. În Casa cu obloanele trase, atenția autorului este îndreptată spre aspectele concrete ale lumii.
Ajutat de o modalitate subtilă de revelare a dezordinii
existențiale, a lipsei unor repere în ordinea reală a vieții,
personajul-narator este surprins în efortul său de a se
retrage într-un imaginar de esență suprarealistă, asemenea eroului din Etapa de cristal, un inadaptat cu imagini de om sfios, dialogând cu sine printre flash-back-uri
ce-i conturează obsesiile și relația cu lumea. Între planul
realității fictive și planul ficțiunii reale se interpune ambiguitatea subiectului epic, așa cum lipsită de țesături
labirintice de procedee fără sens, povestioara Colțar
vine cu o altă întâmplare anodină, în aceeași măsură
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în care, moralist discret, Alexandru Jurcan adâncește
în povestirea Covor cu păuni tema singurătății și o
anume contrarietate a tensiunilor existențiale ale personajului. Procesului de descompunere din sfera
relațiilor sociale, Alexandru Jurcan îi asociază un peisaj
cenușiu și tensionat, cu personaje ilustrative pentru stupiditatea manifestărilor, determinând accentuarea stărilor conflictuale dinăuntrul persoanei, de unde și
prezența în aceste proze a unei unde de dramatism a
existenței umane. În altă parte, exacerbat de
circumstanțele care i-au marcat de la început personalitatea și gândirea, Iuliu, „un deștept, cu o inteligență
adultă și proiecte ambițioase”, decide la doar cei 19 ani
ai săi „să-și lase părinții și să locuiască singur într-o
casă destul de șubredă, peste deal de oraș, aproape
de pădure”. O realitate grea, sugerată și de spațiul în
care s-a retras, „un cavou cosmetizat, cu lumină cernută prin unicul geam murdar, deasupra căruia păianjenii găseau un culcuș întunecat”, îi provoacă impresia
de atrofiere a realului copleșit de rivalitatea cu o derutantă suprarealitate aflată sub semnul osmozei cu stranietatea. Pigmentate cu scene de-a dreptul
surprinzătoare, povestirile Puțină fericire de toamnă,
Șerpi carbonizați, Săpun cu lapte de măgăriță și, printre
atâtea altele, Spiritul meu de păianjeni dezvăluie imaginea unui prozator nu mai puțin priceput în ale scotocirii
sub-textelor, un artist al sugestiei și, implicit, al
ambiguității. Suficient de vizibilă, intenția lui Alexandru
Jurcan este aceea de a pune în lumină mecanismele
interioare ale cinismului și prostiei, ale clișeelor și rătăcirilor de tot felul, ale unor personaje de toate categoriile, posibil de înregistrat într-un repertoriu de genul
celor pe care Flaubert le inclusese în Dictionnaire des
idées reçues, astăzi celebru, repertoriu al platitudinilor
pe care autorul lui Bouvard și Pécuchet le pusese din
plin la contribuție în creația personajelor sale ilustrative,
în frunte cu neuitatul Homais din Madame Bovary
(1857).
Născut să fie povestitor, Alexandru Jurcan ni se
înfățișează un stilist desăvârșit, un bun cunoscător al
psihologiilor febrile, al dramelor lăuntricului. Printre
multe alte aspecte, calitatea esențială a cărții de față ar
trebui căutată în talentul prin care este scrisă, o carte
plină de grație, născută parcă dintr-un pariu cu întâmplările de toate felurile ale vieții, fie ele uneori chiar nesemnificative, prin amestecul neobișnuit de candoare,
uneori mimată, alteori autentică, și de curiozitate și concentrare față de manifestările lumii de alături, unele mai
cenușii, altele mai facețioase. Deși s-ar putea spune
despre Alexandru Jurcan că ar fi un ironist, felul lui de
a privi, foarte direct, lumea, apare în contrast cu caracterul esențialmente indirect al ironiei, o atare situație
ajutându-ne să intuim deosebirea fundamentală între
atitudinea ironică și atitudinea satirică sau comică.
Există apoi în prozele lui Alexandru Jurcan o tendință
generală de a se apropia de neliniștitoarele întrebări
asupra destinului uman, cu o curiozitate atât de insistentă asupra tuturor celor ale vieții, de parcă ar fi
îndreptățit să intervină în desfășurarea acțiunii de pe
„scenă”.
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„GATHANNA DOMHAN”,
UN TULBURĂTOR UNIVERS FANTASY
(I)
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precum „Stăpânul Inelelor” (J.R.R. Tolkien), „Talion: Revenantul” (Michael A. Stackpole), „The Conan Chronicles” (Robert E. Howard) etc. Părintele trilogiei
„Gathanna Domhan” îmi confirmă… parțial opțiunea.
„Epic Fantasy”, zice Victor Bratu, „fiind vorba despre o
lume imaginată, iar derularea evenimentelor implică
într-un fel sau altul toată acea lume, punându-se problema a însăși sensului existenței sale. De subliniat că
Epic Fantasy este uneori asimilat cu High Fantasy.
Parțial se poate vorbi și despre Eroic Fantasy, nefiind
prezentă tehnologia (sau doar la un nivel rudimentar,
funcționarea sa fiind totuși preponderent de natură magică), iar numărul personajelor cu relevanță în economia evenimentelor este relativ restrâns”. În Epic
Fantasy regăsim, potrivit acelorași voci critic-literare,
„Cronicile Malazane” (Steven Erikson), „Cântec de
gheața și foc” (George R.R. Martin), dar și „Stăpânul
inelelor” (J.R.R. Tolkien), iar în High Fantasy întâlnim
„Cronicile Companiei Negre” (Glen Cook), Seria
„Născuți din Ceață” (Brandon Sanderson), trilogia „Liveship Traders” (Robin Hobb). „Rubedenii” de mare calitate, cu „sânge albastru”, cărora Gheorghe Truță,
evitând încadrarea discursului bratunian într-un anumit
subgen Fantasy, le adaugă altele: „Deocamdată, cu ce
avem în față, splendidul roman «Lumea Ceții», aflat
într-o filiație selectivă și selectă cu «Urzeala tronurilor»
a lui George R.R. Martin sau cu «Grădinile lumii» de
Steve Ericson și «Numele Vântului» de Patrik Rothfuss,
e documentul prim al unei splendide aventuri romanești,
într-un periplu ce are la timonă un prozator demn de
toată atenția, creator de lumi deopotrivă cu valențe fantastice și reale care, într-o zi, suntem siguri, îl vor fixa
definitiv în templul tot mai precar al Romanului” („Un
roman inițiatic”, Revista „Argeș”, nr. 2, februarie 2019).
Trilogia debutează (pe supracoperta ultimă…) ca o
simfonie de Beethoven, oferind firul unei Ariadne seducătoare care te va tulbura frumos, acaparându-te și
ludic, prin labirinturi mitice, magice și metafizice care
PRO

O trilogie copleșitoare: „Lumea Ceții” (2017), „Războaiele sfârșitului de lume” (2019), „Amurg de lume și
răsărit de stele” (2020). Copleșitoare nu doar prin dimensiuni (1889 de pagini), ci și prin calitatea discursului
literar-metafizic, trilogia își reunește volumele sub titlul
„Gathanna Domhan”. Autor: Victor Bratu, filosof, spirit
către care au fost trimise aplauze naționale pentru calitatea de excepție a manualelor sale (Filosofie, Logică
și argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Istorie, Educație civică, Educație socială etc.), dar și pentru „Coliba nebunului” (2007), „Vântul și valul” (2010),
„Atlas de gânduri” (2012), „Dialecticul. Ipotezele tezelor”
(2016) etc.
Cu trilogia amintită, Victor Bratu, spiritul îndrăgostit
poematic de „culoarea vântului”, a cucerit, potrivit criticilor literari, un teritoriu inconfundabil în literatura fantasy. Dacă ascultăm și vocea lui Liviu Radu („Ce este
literatura Fantasy”, în „My Opinion”, nr. 3, aprilie 2013),
am putea înțelege că fantasy ne invită să percepem
chiar și orizonturi diferite: „1. literatura fantastică de
toate tipurile, începând cu poveștile cu zâne şi terminând cu fantasticul spre horror al victorienilor. Ca atare,
Borges făcea parte dintre scriitorii de literatură fantasy!
2. subgenul literar care cuprindea sword and sorcery,
high fantasy şi alte producţii în care magia juca un rol
important”. Universul fantasy este atât de divers – „nu-i
numai cel feudal, ci şi cel contemporan (în urban fantasy), cel prefeudal (în Conan şi poveștile de felul
acela), cel antic (lumile inventate de Merritt) şi mai
avem mediu asiatic, egiptean şi mediul inventat complet… şi toate mediile astea au în comun un lucru: sunt
guvernate de magie” (ibidem) – încât până și creatorii
care-și revendică apartenența la el sunt, probabil, ostaticii unor dileme, atunci când încearcă să-și găsească
filiații.
În care dintre subgenurile Fantasy am putea încadra
trilogia lui Victor Bratu? Aș înclina către Eroic Fantasy,
cea în în care, potrivit criticilor literari, regăsim opere
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pot crea (și) dependențe estetice (sic!): „Potrivit Marilor
Mituri, Gathanna Domhan, cunoscută mai ales ca
Lumea Ceții, a apărut din dorința inițiaților de a descoperi Căile Înălțării. Miturile Târzii, cele care guvernează
Marea Casă Corren, prevăd că singurii care se vor
înălța vor fi cei care vor aduce tăcerea peste toate celelalte rase. Cele două valuri corrine care au fost împinse pe lume, primul după 730 de ani de la Apariție,
iar cel de-al doilea în anul 1 110, par a fi puse în mișcare
chiar de această profeție. Lumea Ceții, numărând anul
1481 de la apariție, este în așteptarea celui de al Treilea
Val Corrin, tot mai multe zvonuri vorbind despre noua
urgie ce stă să se reverse peste lume”.
Scriitura romanului-epopee, creatoare lumi, este zămislită de un vrăjitor al fantasticului. Într-o scrisoare
către Iulia Abaza (15 iunie 1880), Dostoievski îi reproșa
elegant acesteia faptul că fantasticul din creația sa ar
trebui „să se atingă cu realul într-o măsură atât de mare,
încât Dv. trebuie aproape să-l credeți” (Feodor Dostoievski, „Scrisori despre literatură și artă”, București, Editura Cartea Românească, 1989, p. 151). Fantasticul lui
Victor Bratu răspunde acestei sugestii dostoievskiene,
dar are și alte virtuți. Una dintre acestea este în acord
cu gândul criticului literar Petre Isachi: „Doar ficțiunea
nu-și minte interlocutorii…” („Docuficțiuni critice: Critica
Criticii” (Editura Rovimed Publishers, Bacău, 2018,
p. 80). Trilogia lui Victor Bratu este o „operă deschisă”,
„în mișcare”, cum ar zice Umberto Eco. Deschisă mai
ales „unei germinări continue de relații interne pe care
consumatorul trebuie să le descopere și să le aleagă în
actul de percepție al totalității stimulilor” (Umberto Eco,
„Opera deschisă”, Pitești, Editura Paralela 45, 2006,
p. 71).
Primul gând care m-a asediat după lectura primelor
pagini din această trilogie a fost unul cu nuanțe... kantiene: „Oare n-ar fi trebuit scrise niște... Prolegomene
pentru facilitarea accesului la esența profundului discurs
literar?” Victor Bratu intuise, parcă, acest gând, motiv
pentru care volumele sunt însoțite de un Glosar care
sintetizează: Casele, Personajele, Obiectele, Cărțile,
Animalele, Măsurile. Nu lipsesc hărțile universului fantasy creat de scriitor. Casele sunt ale raselor: andurrane
(Marea Casă de Andurr, Marea Casă Lyrrin, Marea
Casă Veloria, Marea Casă Ondurr), corrine (Marea
Casă Corren, Marea Casă Myrrthem, Marea Casă Themon, Marea Casă Melkos), ink Salsor (Marea Casă ak
Akharta, Marea Casă ink Salsor, Marea Casă rank Salsor, Marea Casă ak Salsor), irriane (Marea Casă
Talˊyyr, Marea Casă Yyr, Marea Casă vidar Yyr, Marea
Casă Arvendyir, Marea Casă Anˊyyr), dar și ale altor
rase la fel de importante: valdurană, mydraită, umană,
tydoor. Nu lipsesc nici casele impure, printre care se
numără gathanii: „Umanoizi, cu origini reptiliene, care
spre diferență de toate celelalte rase par a aparține Gathannei Domhan. Vânați pretutindeni în vremea începuturilor, s-au retras în Mlaștinile Inadir, fiind foarte rar
întâlniți. Păzitorii Bibliotecii aparțin acestei rase”
(„Lumea Ceții”, Deva, Editura Karina, 2017, p. 530).
Pentru fiecare Casă sunt precizate elemente specifice.
Iată, de pildă, caracteristicile Casei ink Salsor: „Capitala: Salsor. Locația: Insula Salsul Sudic. Specific: pielea de culoarea fildeșului; glife maronii pe palme; se
activează în conexiune cu pietrele halucinante, oferind
posibilitatea magiei cărnii. Puterea: pietrele haluciSAECULUM 1-2/2021
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nante…” (ibidem, p. 527). Fiecare Casă își are surse
specifice ale puterii, precum: păsările cerului, animalele
pământului, navigația, metalele, focul, piatra, lemnul,
plantele hartiene, cunoașterea, magia albă, magia apei,
magia neagră, animalele hibride, înțelepciunea, viața,
lupta etc. Pentru că ne aflăm într-un univers în care
competiția din interiorul caselor/raselor, dar și dintre
acestea este vedetă, nu lipsesc rangurile indivizilor.
Pentru majoritatea caselor, rangurile sunt: Profan, Ucenic, Maestru și Inițiat. În cazul a trei case apar diferențe.
La valdurani, de pildă, rangurile sunt: Creatori, Stăpâni,
Împingători, Îmblânzitori, Domolitori. Obiectele sunt, și
ele, inedite: catana dur (o spadă dublă), chitana (spadă
cu două lame), cosorul multiplu velorian (armă pentru
mâna stângă), longfei (corabie îngustă și lungă), kunna
(piatră halucinantă veritabilă), anghysbell (aparat care
permite observarea la mare distanță) etc. Animalele trilogiei ar putea forma obiectul de studiu al unei zoologii
speciale: agoni, anghori, furnici uriașe, cargoli, grifoni,
dragoni, diavolii deșertului, inorogi, latrime, longfei,
mastiffi, pangolini, șerpi clocotitori, faraska, manticore…
Iată cum arată furnicile uriașe: „Insecte de mărimea
unui cal, dar aproape de două ori mai lungi, sunt utilizate în special de către valdurani pentru transportul trupelor (pot duce cu ușurință trei-patru soldați), dar și ca
animale de luptă, perechea de clești cu care sunt înzestrate putând secționa cu ușurință trupul unui om” (ibidem, p. 541). Nu lipsesc măsurile: demila = 10 mile;
cuart = a douăzeci și cincea parte dintr-o zi etc. Biblioteca are cărți fundamentale, la care romancierul face
dese trimiteri: Cartea Căilor Necunoscute, Cartea Revoltei, Căile impure, Istoria timpurilor de început, Marea
Carte a întrebărilor, Marile Mituri, Profețiile anonime, Miturile Târzii, Sfărâmături de gânduri, Despre căile ascunse ale lumii etc. Sunt prezentate în Glosar și „cărțile
de vizită” ale principalelor personaje.
Sugerez că informațiile din acest Glosar au valoarea
unui pașaport sui-generis care-ți permite intrarea în fascinantul univers creat de romancier. Dacă vrei să obții
cetățenia acestui univers, neapărat trebuie să cunoști
cultura și civilizația sa. Angajându-ți fericit resursele de
cititor pentru a călători în această lume, la finalul captivantei lecturi poți considera că ai primit cetățenia acestui tulburător kosmos fantasy. Vă invit în această
călătorie seducătoare amintindu-vă și provocarea lui
Jorge Luis Borges, cel care zice că realul este ceea ce
durează puţină vreme, e împrejurarea, pe când fantasticul este ceea ce durează mereu. Autorul „Istoriei universale a infamiei” crede chiar că dacă interpretăm
lucrurile din punctul de vedere al timpului, irealul, fantasticul sunt mult mai reale. Și Alfred Elton van Vogt, cunoscutul autor de science fiction de origine canadiană,
ne îmbrâncește frumos în lectura acestui gen literar, întrucât, zice el, „povestea fantastică de astăzi este realitatea de mâine”. „Povestea” lui Victor Bratu e doldora
de mistere, de incertitudini care ne îmbogățesc. Iată-l,
de pildă, pe corrinul Anffeld aruncându-ne o provocare
din acest registru al cunoașterii autentice: „Adevărul rămâne adesea ascuns, chiar și expus în piața publică”
(ibidem, p. 97).
Asupra acestui provocator univers fantasy vom mai
poposi…

(va urma)
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robată de personal și dorind să fie utilă prin funcția ei
strict hagiografică. Nu e primul caz în care elaborarea
unor romane se găsește, programatic (sau doar paralel)
în paginile jurnalului intim (ca exercițiu de poietică, nu
neapărat ca exhibare și predanie a tehnicilor
romanești), ci din contră, aceste tipuri de relații s-au regularizat tocmai în modernitate, fiind, într-o oarecare
măsură, baza specificului modernității în literatură. În
relația dintre Căutarea intermitentă și Maximilian Kolbe
trebuie căutată tocmai această antecedență sublimată,
iar nu relația a două opere fundamental diferite: simbolul Kolbe e un efect al pătimirii a cărei depoziție e acest
jurnal ultim, singular, deosebit de precedentele prin faptul că polemicii îi ia locul metafizica și, finalmente,
creștinismul. Desigur că sensuri metafizice profunde
se găsesc peste tot în opera dramatică a lui Ionesco (în
Noul locatar, în Regele moare sau în Setea și foamea
etc.), dar drumul literalmente ontologic de la jurnal la libret radicalizează direcția, jurnalul însuși având un dramatism al disoluției scenice, aproape ca ultima
silabisire, cu toate că, din punct de vedere cronologic,
elaborarea libretului începuse, lent, încă din 1981, conform mărturiei compozitorului Dominique Probst2. Cronologia premierei operei (1988) e importantă pentru că
o transformă într-o cheie de lectură a jurnalului (postpunând-o acestuia) și a perioadei finale. Extraordinara
poezie de dragoste matură din acest jurnal, în care erotismul e transfigurat hristic în iubirea față de soția sa
Rodica (Ionesco afirmă3 că e „plicticos” să ai un trup,
invocându-l pe Plotin, căruia îi era „rușine” că are unul)
întoarce tot discursul amoros al tradiției occidentale,
pregătind trecerea spre o altă lume, dar încă ea fiind
nepăsare, nu asceză. Plictisul, raportat la rușine e un
cal troian conceptual prin care Ionesco se apropie de
dragoste, atipic și original, tocmai pentru ca ea să poată
intermedia ceva mai înalt, încă negăsit. Platonismul și
neoplatonismul se amalgamează personal (și, e adevăPRO

Puțină lume știe că ultimul text destinat scenei, scris
de Eugène Ionesco, e un libret de operă intitulat Maximilian Kolbe. Preotul catolic care și-a dat viața pentru
un părinte, cap de familie, acceptând injecția cu fenol
pentru ca niște copii să nu rămână fără tată, în lagărul
de la Auschwitz, l-a impresionat pe Ionesco. În acest
sens, o primă mărturie a lui Ionesco o avem în deschiderea Colocviului de la Cerisy-la-Salle1 (1978), cu toate
că o apropiere mai mare, de substanță (deși indirectă
ca referință) o avem spre sfârșitul anilor 1980, puțin înainte de premiera operei. Despre libretul de operă Maximilian Kolbe (1988) s-a scris relativ puțin, ținându-l la
adăpost două preconcepții, la fel de nedrepte. Una, mai
slabă ca argument, că e o comandă a unui compozitor
(Dominique Probst), pe care Ionesco a onorat-o, iar nu
un text de concepție, cu subiect propriu, uitându-se de
aproape tot atâtea ori că acest text e împlinirea unei perioade semnificative și atipice a autorului Cântăreței
chele (1950), detașându-se drept un libret care dialoghează fertil cu unul dintre jurnalele sale, Căutarea intermitentă (1987), ambele ale unei perioade anume, de
parcă ethosul personajului preotului polonez e, dincolo
de pretext și de poveste, izvorât în întregime din jurnal,
venind din aceeași substanță umană a disperării și măcinării metafizice a scriitorului care nu mai caută în literatură o împăcare, ci să transcende, adică din ultimul
Ionesco, misticul, autorul care până și peste vanități
aruncă o paradoxală nostalgie razant cioraniană, completând absurdul cu neputința, predându-l vieții și contrazicându-l nu cu grația scriiturii, ci a atitudinii. Jurnalul,
și mai puțin martiriul sau viețile (vitae) – precum cele
ale sfinților – părând a fi mai specific lui Ionesco, îl
putem considera nu doar o prefață a personajului
Kolbe, ci întreaga sa încărcătură care îi justifică ușorul
didactism (specific împărțirii reprezentației cu muzica)
și chiar ușoara smerenie prin simplitatea de final,
printr-o anumită optică a unei dramaturgii primare, de-
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rat, sumar) pentru a răspunde întregii tradiții a discursului amoros european. Plictiseala, care e în raport cu
rușinea față de trup, e depășită la nivel axiologic prin
indiferență4, principiul analitic teză-antiteză-sinteză lucrând nu doar în subtextuală polemică filosofică, ci și
amoroasă, Rodica fiind o Beatrice spre preaplinul împăcării cu sine, care stă la baza smereniei de a te retrage stilistic și a scrie un martiriu aproape impersonal:
„Îi spun soției mele:[e] foarte posibil să murim peste
trei ani...ea dă din umeri, cu o mimică exprimând
indiferența. Are infinit mai multă seninătate decât mine.
E mult mai înțeleaptă.”
Rodica, personajul din jurnal, e (razant) o Beatrice
inclusiv spre Maximilian Kolbe, ca proiecție a lui Ionesco, cel mai înalt punct al acestei perioade fiind apoftegma
finală
(chiar
un
catehism
propriu,
sinteza-sintezelor) din Căutarea intermitentă, care îi va
fi și scrisă pe mormânt:
„Să te rogi. Nu Știu Cui.
Sper: Isus Cristos5.”

PRO

Aceste ultime cuvinte arată un Ionesco optând pentru un creștinism cultural (anti-dogmatic, conform reflexului său teatral anti-orice și, mai cu seamă, contrar
normării ideologice, exprimat mai peste tot în Note și
contra-note), dar nu numai, dragostea căminului și față
de Rodica sunt însumate în dragostea față de Iisus6.
În acest raport, Maximilian Kolbe e un intermediar optativ, un alter ego prin dedublarea căruia/în care autorul
se poate întări psihic el însuși prin comparația cu un
model istoric. Viețile Sfinților, până la urmă, au apărut
în primul rând din considerații didactice în istoria Bisericii (dincolo de doctrină), Ionesco alegând dintre
aceștia nu întâmplător un sfânt care și-a dat viața pentru un cap de familie, pentru a nu rămâne cei mici orfani.
În jurnalul său, cele mai dragi persoane din imediata sa
apropiere sunt soția sa Rodica și Marie-France, fiica sa.
Există fără îndoială o dimensiune personală, dar ea nu
implică o comparație cu Maximilian Kolbe înainte de a
fi o puternică emoție umană și culturală. Umanul este
însă filtrat prin aproape, cu empatie, ca și când Ionesco
ar fi fost iertat și preotul catolic ar fi murit în locul lui. Raportul nu e legat numai de Auschwitz, ci e general valabil, dar, cu atât mai mult cu cât se leagă de una dintre
cele mai mari tragedii ale secolului XX. Astfel, Ionesco,
raportându-se la un Maximilian Kolbe filtrat prin
depoziția sa din Căutarea intermitentă e Salvatul, nu
martirul. Faptul că e lăsat să mai trăiască și chiar să se
plictisească de propriul lui trup în degradare e o grație
divină care se suprapune cu răscumpărarea păcatelor
omenirii de către Iisus Hristos. Practic, pe o scară a
desăvârșirii, în treptele ionesciene ale metafizicii, avem
mai multe trepte spre mântuire: Rodica și Marie-France,
Maximilian Kolbe și, apoi, suprapunerea acestuia în modelul hristic. Faptul că Iisus Hristos are două intermedieri (una personală și alta culturală) arată
complexitatea gravă și ireductibilitatea demersului. E
adevărat faptul că în Căutarea intermitentă nu se
pomenește numele lui Maximilian Kolbe, dar tocmai
această intermitență repetată a căutării pare să îl inSAECULUM 1-2/2021
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ducă. Senzația oricărui cititor care a înțeles spiritul ionescian, după lectura Căutării intermitente, este aceea
că Ionesco e în căutarea mântuirii și a lui Hristos, însă,
urând toată viața cuvintele mari, hugoliene, se jena să
o afirme, preferând să problematizeze, devenind nu
doar mai complex, ci și fertil în a lega operele între ele
printr-un fond mai puternic decât forma, ajungând chiar
să o destructureze. Substanța Căutării intermitente și
figura lui Maximilian Kolbe, asupra căreia se documentase cu mult înainte, îl situează pe Ionesco la o vârstă
a scrisului său în care e greu de distins între suferința
reală și mască, producând un autor-personaj, dar nu ca
punere în pagină a scenei vizate, ci a sincerității ultime,
asemănătoare personajelor dostoievskiene, al căror risc
total li se subsumează caracterului și le acaparează
identitatea printr-o formă personală de misionarism. Altfel spus, îl radicalizează în dimensiunea pe care altădată o folosea banal, doar ca efect de potențială
salvare, insuficient conturat (a se vedea pompierul din
Cântăreața cheală și potențialitatea lui nefolosită). E
foarte abil felul în care, ca un adevărat fabbro, deși fiind
anti-dogmatic prin natură, Ionesco recuperează avatarurile, vehiculele imponderabile ale creștinismului, permutându-le pentru a nu le elimina și pentru a crea un
supra-efect mistic paralel celui oficial, dar căruia îi e
fidel. Avem patru puncte cardinale în această sinteză:
Impulsul, Îndoiala, Speranța și Modelul. Concluzia e a
speranței în Model, după îndoiala de tip cartezian. În
această formulă se găsesc inextricabil atât Răsăritul,
cât și Apusul Europei. Răsăritul prin speranță (nădejde),
iar Apusul prin îndoiala apriorică, de tip rațional. Cele
patru puncte cardinale definesc o cruce privită din contre-jour (dacă mergem după logica cercului) prin faptul
că Îndoiala ar putea părea slăbiciune, failibilitate.

Acest misticism pieziș nu e unul eretic, ci unul privit
dintr-un unghi cultural extrem de personal. Când a te
ruga e Impulsul, vorbim tot despre o un gest cultural în
emergența tradiției, derivând tot din Modelul cu care
cele patru puncte cardinale se închid, dreptunghiul unirii
lor fiind circumscris exact cercului cursului vieții (al bio89

grafiei și hagiografiei). Dacă prevalează însă crucea,
cercului în care e circumscrisă, avem la bază Îndoiala,
fapt care înclină crucea în față ca sub greutatea Mântuitorului, însemnând că tocmai e acolo și moare pentru
noi.

Polemica metafizică rezidă în neputința de a alege
între cele două mecanici de finețe, până la urmă. Toată
dramaturgia lui Ionesco e o confruntare a figurii personajului cu receptarea sa în contextul unei tradiții culturale și a unui concept de larg suflu. Abia pe fondul
apariției acestui Maximilian Kolbe se pot stabili anumiți
parametri ai funcțiilor dramatice ionesciene, libretul
acționând ca o substanță de contrast în lumina căreia
se pot observa mai multe caracteristici de parcurs ale
fiziologiei dramatice ionesciene. Figurile istorice sunt
puține în opera ionesciană, fie că vorbim despre dramaturgie, fie că vorbim despre proză. Întrucât caracterul
istoric îl conferă exclusiv abordarea unor personaje
atestate istoric, lista lor se restrânge considerabil, eliminând din start parafrazele, omagiile (la adresa lui
Molière, Shakespeare etc.) În două lucrări ale sale surprinde Ionesco personaje istorice: în Hugoliada sau
Viața grotescă și tragică a lui Victor Hugo, datând din
anii 1930, și în Maximilian Kolbe, ultimul text destinat
scenei, de la finele anilor 1980. Avem cele două Vieți,
una comică și grotescă (Victor Hugo) și una tragică
(Maximilian Kolbe). Deși Hugoliada din tinerețe e o biografie à l’inverse, atentând la hagiografismul mortifiant
al oficializării lui Victor Hugo și, deși în titlu e numită
„grotescă și tragică”, ea este mai degrabă dramatică (cu
toată scriitura sa în proză) decât tragică. Tragicul se
dezvoltă la cea mai înaltă treaptă de remake medieval
în Maximilian Kolbe, așa cum la Jean Genet, Albert
Camus sau Jean-Paul Sartre găsim, în diverse
concepții și raportări ale imaginarului propriu,
remake-uri ale teatrului european antic. Ionesco realizează în Hugoliada o figură asemănătoare cu un anumit
specific al frondei pe care îl va aborda Isidore Isou câteva decenii mai târziu, în Acumularea unui nume și a
unui Mesia (1947) sau în Apologia lui Isidore Isou
(1954), în care letristul român se folosește pe sine
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însuși ca model istoric și hristic. Ionesco, în schimb, parazitează personalitatea lui Victor Hugo într-un cadru de
Viață a Sfinților pentru a-și pune în valoare spiritul critic
și atitudinea ofensivă. Titlul micului roman de frondă
(roman cu teză, în același timp, un fel de Rinocerii individualizat) respectă tiparul celor din Evul Mediu și din
Renaștere și am putea observa în el o propensiune quijotescă înainte de subtextul hristic (care stă la baza cadrului, genului abordat). În Maximilian Kolbe, care, față
de Hugoliada, e o capodoperă subliminală a unei întregi
tradiții europene și personale, avem tragic, dar nu avem
dramatic suficient, cel puțin nu în concepția modernă a
termenului, unde carența e pusă în scenă, exacerbată,
nu ascunsă. Genul în sine al libretului reclamă acest
pas înapoi al dramaticului, dar el nu trebuie confundat
cu evaziunea stilistică a autorului, din anumite pasaje,
care e deliberată și se datorează întoarcerii la un teatru
vechi, de esență creștină, scris în Evului Mediu timpuriu
în scop didactic și din care au mai rămas în spiritul de
azi figurile antropomorfe din ghips cu sfinți, măgari, iesle
din fața bisericilor catolice din Occident. Totuși, scriitura
e dificil de spus dacă e una catolică, beneficiind atavic
de urmașii încreștinați ai lui Terențiu, la rândul lor un remake antic, în haină creștină.
A doua preconcepție este aceea că, nefiind scris
pentru a fi reprezentat fără muzică, textul e inutilizabil,
ciung, destinat exclusiv scenei lirice, nu și celei dramatice. Aceasta din urmă e adevărată doar văzută prin
prisma unui criteriu rigid: acela că partea se pierde în
întreg atunci când e vorba despre o colaborare. Câtă
vreme artele sunt despărțite de vreme lungă, acest fapt
e unul naiv, cel mai bun exemplu putând fi chiar Molière,
cu așa-numitele comédies-ballet, care ocupă aproape
jumătate din creația sa, constând într-un gen hibrid inspirat probabil de Jean-Baptiste Lully. Rareori montarea acestor piese se face prin păstrarea strictă a acestei
colaborări, excepție făcând reprezentațiile istorice și,
oarecum, didactice. Maximilian Kolbe întreține un ritm
simplificator și elaborat (sinteză și intertitlu coborât la
replică), înseși replicile libretului (simplificate muzicii,
dar fără să o prevadă) având ceva brut, rudimentar, tot
un fel de intermitență, dar nu a căutării, ci a izbucnirii
într-o simplitate biografică demnă de Viețile Sfinților,
după tăceri care macină, sfâșie, supun. Replicile, ca și
piesa în sine, au în ele ceva tezist care ar deranja în
orice tip de teatru: ele desconsideră spectatorul contemporan, livrându-i informația brută, nerafinată, fără
sugestii, enigmele se află în lipsa limbajului, nu în limbajul care, expozitiv, livrează nu doar previzibilul, ci prevăzutul. Altfel spus, informația transmisă prin
intermediul libretului ionescian nu e cu mult mai bogată
decât ce ne-ar putea spune despre Maximilien Kolbe o
enciclopedie rece. Personajul pare că nu trăiește, ci e
numai gravura lui. Maximilian Kolbe e rudimentar nu în
dauna, ci în sublimul sfințeniei, așa cum sunt icoanele
bizantine, pe de o parte, din acest punct de vedere un
raport ortodox se întrevede, surprinzător am spune
(deși nu esențial) în raport cu preotul catolic, a cărui replică e naivă și catolică printr-un model foarte vechi, de
teatru occidental medieval, la care Ionesco, prin el, se
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întoarce. E vorba despre cazul Hrotsvitei din Gandersheim, la soluțiile rudimentare ale căreia Ionesco se întoarce, evocând indirect însăși nașterea în Biserică a
teatrului european, încă nepolitizat definitiv de efectele
Marii Schisme și beneficiind chiar de anumite modele
scitice din vremea lui Constanțiu al II-lea și a lui Iulian
Apostatul (Gallicanus7). În această piesă, când Gallicanus e exilat de către Iulian Apostatul, autoritatea nu e
descrisă ca fiind împotriva creștinismului, ci prigoana se
afirmă direct, fără aluzii, demonstrativ și brutal ca un
denunț, ca să priceapă orice privitor. Raportul brutal al
autorității nemiloase cu credința (deși nu ea era miza
exterminării, ci o victimă colaterală cu foarte mare
relevanță culturală și umană) e pus în scenă la fel de
fără subtilitate și de către Ionesco, prigoana nazistă fiind
una de același tip, cu toate paradoxurile doctrinare posibile. Psihoza colectivă e chiar mai cruntă în Maximilian
Kolbe decât în Rinocerii (unde o estompează povestea
și alegoria) prin faptul că brutalitatea totală a replicilor
(din partea I, mai ales) nu permite nicio undă de umanitate. La această lipsă de umanitate contribuie decisiv
explicitul relativ:
„COMANDANTUL LAGĂRULUI: [...] Așa deci, Walter a evadat! Punem noi mâna pe el, n-are cum să
scape. După ce-l stâlcim în bătaie, îl spânzurăm aici,
pe eșafod. Și voi, ăștialalți, o să fiți omorâți, toți zece.
În buncăr cu voi, și, dacă evadatul nu se întoarce, o să
muriți cu toții de sete și de foame. O să vă beți pișatul
și o să vă mâncați căcatul, cât o să mai aveți ce pișa și
căca. [...]” (Partea I)
și explicitul absolut:
„Doctorul se apropie încet de Maximilian. Sprijinit de
zid, cu ochii deschiși, cu chipul senin, Maximilian întinde
brațul stâng. Doctorul îi face injecția.
TATĂL DE FAMILIE, brusc, uluit: Am omorât un
Sfânt și un Martir.
Maximilian moare.” (Partea a III-a)
al unor replici dătătoare de informație. Diferența dintre explicitul relativ și explicitul absolut e aceea că explicitul relativ creează un efect de agresivitate care nu
e dramatic, ci doar expresiv, anume ca să oculteze
carența dramaticului și să se pretindă soluție fiziologic
vorbind realistă, pe când explicitul absolut constă într-o
replică pe care, dat fiind contextul și tensiunea contextului, personajele nu ar putea-o spune în niciun caz fără
ca ea să sune altfel decât tezist-didactic, lipsit de organicitate în relația umană, livresc și demonstrativ precum
QED în terminologia matematicii. În altă ordine a explicitului, piesa însăși începe cu o didascalie care ar putea
fi ușor catalogată din punct de vedere contemporan ca
anti-dramatică:
„Evadarea
Scena reprezintă o curte a lagărului de concentrare
de la Auschwitz.” (Partea I)
Faptul că scena reprezintă (și nu este) e a priori o
degradare genetică a teatrului contemporan, asemănătoare primitivismului pe care îl propunea Picasso (o
formă de retractatio care simplifică gestionând poetic
raporturile) și a posteriori o închidere lucidă a cercului
unei mari sinteze de compoziție cuprinzând întregul teaSAECULUM 1-2/2021
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tru european din Evul Mediu până în epoca contemporană.

1
Colloque de Cerisy, Ionesco, situation et perspectives,
Paris, Éditions Belfond, 1980, pp. 21-22
2
Son premier opéra: Dieu à Auschwitz, în La Revue, revistă a SACD (Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques), nr. 6, trimestrul 2, 1994, pp.15-18, Apud. Eugène
Ionesco – Dominique Probst, Maximilien Kolbe, Édition critique et commentée par Marguerite Jean-Blain, Paris, Honoré
Champion, 2005, p. 25
3
Căutarea intermitentă, București, Humanitas, 2004, p. 33
4
Ibidem, p. 73.
5
Ibidem, p. 182. (Întrucât traducerea lui Barbu Cioculescu
poate părea imprecisă în formulare, traducerea implicând o
nouă punctuație, o redăm în franceză, în varianta originală:
«Prier le Je Ne Sais Qui./ J’espère: Jésus-Christ». Eugène
Ionesco, La quête intermittente, Paris, Gallimard, 1987,
p. 169.)
6
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Monique Goullet, Paris, Les Belles Lettres, 2012, p. 14
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Mircea Moț

ANCHETATORII, MINISTRA
ȘI CITITORUL

Mircea Eliade face două mărturisiri deosebit de interesante legate de cunoscuta nuvelă Pe strada Mântuleasa. Deși față de opiniile autorilor referitoare la
propriile opere sunt justificate anumite rezerve, cele
aparținând lui Mircea Eliade pot fi considerate sugestii
pentru generoase perspective de lectură. După cum s-a
remarcat de altfel, Mircea Eliade a evitat interpretarea
politică a nuvelei sale, „ferindu-se ca ea să fie anexată
literaturii subversive a exilaților răsăriteni”.1 Scriitorul a
avut în atenție două mitologii în jurul cărora gravitează
semnificațiile narațiunii: „Am vrut să opun două mitologii. Mitologia populară, mitologia din folclor, care este
de o bogăție vie și nesecată la bătrânul profesor; și mitologia lumii moderne, a tehnocrației-aceasta depășește
cu mult cadrul strâmt al poliției dintr-un stat totalitar, deci
mitologia oamenilor înarmați cu logică și cu tot felul de
instrumente. Aceste două mitologii se măsoară între
ele. Poliția vrea să descifreze sensul ascuns al acestor
istorisiri. Într-un fel, are dreptate, dar ea se mărginește
la a căuta un sens politic. Acești oameni vor să descifreze celălalt univers, cealaltă mitologie, în lumina propriei lor mitologii. Sunt incapabili să-și închipuie că ar
putea exista un sens în afara câmpului lor politic”.2 La
fel de interesantă este o altă mărturisire a scriitorului,
pentru care Pe strada Mântuleasa ar fi o „parabolă a
omului fragil”, care se protejează în fața regimului totalitar la modul „șeherezadic”, cu alte cuvinte povestind:
„cel ce știe să povestească poate, în anumite împrejurări grele, să se salveze”.3 Eugen Simion chiar ia ca
punct de plecare această mărturisire a lui Mircea Eliade,
afirmând că primul „mit care vine în minte, citind
poveștile încurcate ale lui Fărâmă este acela al
Șeherezadei”.4 Cu mențiunea că în narațiunea lui Eliade
sunt „mai mulți șahi care ascultă (citesc) și cel puțin
unul, Dumitrescu, ofițerul anchetator, nu crede niciun
moment în verosimilitatea acestor întâmplări mai vechi.
Mitologia bătrânului îi pare suspectă, el vrea sensul
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exact (politic) al faptelor. Fărâmă și Dumitrescu reprezintă două moduri de a gândi existența și, indiscutabil,
două moduri de a fi în lume, ceea ce vrea să spună:
două modele, două mitologii. Ei formează un cuplu spiritual care revine în proza lui Eliade”.5 Nicolae Manolescu amintește că în abordarea critică s-a făcut, în
general, mai „multă hermeneutică pe nuvela lui Eliade
(La Țigănci, n.n.) decât pe oricare text al lui, cu
excepție, poate, a nuvelei Pe strada Mântuleasa, deși
amândouă merită să fie citite pentru splendoarea lor
ambiguă mai degrabă decât pentru cine știe ce savant
ascunse scenarii mitice”.6 Cititorul își rezervă dreptul de
a înțelege semnificațiile nuvelei făcând abstracție de
intențiile și declarațiile autorului, cu atât mai mult cu cât,
după cum se întâmplă de cele mai multe ori, aceste
intenții sunt trădate de textul însuși, care ia inițiativa
într-o fericită și așteptată complicitate cu interpretul.
Înainte de urmări acele „savante ascunse scenarii
mitice” menționate de Nicolae Manolescu, cred că este
necesară concentrarea atenției asupra condiției, modeste de altfel, a celui care povestește, învățătorul Zaharia Fărâmă. Până la un punct, Fărâmă îl amintește
pe profesorul Gavrilescu din La țigănci. Dacă profesorul
de muzică invoca în permanență condiția de artist din
care a decăzut pentru „păcatele” sale, personajul din
Pe strada Mântuleasa face un titlu de noblețe din meseria și funcțiile sale. Ajuns în locuința maiorului Borza,
pe care îl crede fostul său elev, Fărâmă încearcă să-i
împrospăteze ofițerului memoria: „Ei bine, directorul
sunt eu. Învățătorul Fărâmă, Zaharia Fărâmă, cincisprezece ani directorul Școlii Mântuleasa și apoi inspector
școlar clasa a II-a până am ieșit la pensie...”
Funcționarului de la securitate îi spune cam același
lucru: „Am fost și inspector școlar clasa a II-a...”. Un detaliu vestimentar trimite de asemenea la profesorul Gavrilescu. Ca un om respectabil, învățătorul Fărâmă
poartă o pălărie, asociată unor gesturi asupra cărora
naratorul insistă în mod deosebit, ca și în cazul nuvelei
La țigănci: „Avea o pălărie veche de paie și era îmbrăcat
în haine de vară, decolorate, foarte largi, parcă n-ar fi
fost ale lui”. Pentru un Emanuele Coccia, o haină este
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nici cât ai inventat. Pentru că pe strada
Mântuleasa nu se mai poate trece...”
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„corpul nostru secund”, mai mult, „prin orice haină ne
identificăm cu o trăsătură a lumii, o facem să fie purtătoare a spiritului nostru, pretinzând că din chiar această
trăsătură emană personalitatea noastră”.7 Aceste haine
nu doar „decolorate” (cu toate sugestiile atributului), ci,
mai ales, „foarte largi, parcă n-ar fi fost ale lui”, trimit
spre inconsistența individualității lui Fărâmă. De altfel
numele personajului trimite spre lipsa de importanță a
învățătorului, dezlipit de un întreg căruia îi fusese
consubstanțial. Spunând aceasta nu-mi propun să-l
contrazic pe Ștefan Borbély, care adoptă o altă perspectivă de lectură: „prenumele protagonistului semnifică întoarcerea către cel Veșnic (către IHWH, Iahwe,
divinitatea Vechiului Testament) prin amintire concentrată”.8 Universitarul clujean consideră că atunci când
un Zacharias leagă între ele „fărâmele”, prin „puterea
unei viziuni”, atunci se declanșează apocalipsa,
mișcarea freatică a istoriei, de care unii pot profita, cum
se întâmplă în nuvelă cu anchetatorii ostili Ancăi Vogel”.
Revenind la pălărie, învățătorul Zaharia Fărâmă o
pune și o ia de pe cap cu niște mișcări ce le amintesc
pe acelea ale profesorului Gavrilescu. Întâlnirea cu
ofițerul, autoritate recunoscută, îl face pe Fărâmă să-și
scoată pălăria: „Văzu pe ofițer apropiindu-se de el și-l
întâmpină de departe, scoțându-și pălăria”. Înainte de
a intra în blocul lui Borza,, „își așeză pălăria la
subțioară”. Urcă apoi, tacticos și fără grabă, ținându-se
cu mâna de balustradă, dar „păstrând pălăria sub brațul
stâng”. Asemenea lui Gavrilescu, Zaharia Fărâmă nu
suportă căldura și apelează și el la pălărie („Când
ajunse în dreptul primului etaj, se opri și se rezemă de
perete, făcându-și vânt cu pălăria”), ca la puțin timp gestul urmând să se repete la fel ca în momentul în care îl
întâlnește pe tânărul cu o față neobișnuit de palidă („Din
fericire, începu bătrânul, făcându-și vânt cu pălăria”).
Ca și profesorul Gavrilescu, fostul director al școlii de
pe strada Mântuleasa încearcă să anuleze efectele căldurii folosindu-se de batistă: „Bătrânul se opri în fața
ușii, își scoase batista și-și șterse fața”.
Curiozitatea lui Fărâmă și un anumit sentimentalism
al personajului sunt caracteristice omului simplu, din
simplă curiozitate îl caută pe maiorul Borza, pe care îl
crede fostul său elev. Adaug acestora plăcerea
aceluiași om de a vorbi și de a se confesa celor din jur.
Iată ce-i spune portarului atunci când intră în blocul
unde locuiește Borza: „– Am o întâlnire cu dumnealui,
spuse bătrânul. Vin din partea familiei. Mai bine zis,
pentru dumnealui, domnul maior, sunt o parte a familiei,
adăugă cu înțeles. Sunt partea cea mai prețioasă: copilăria...” Și tânărului de pe scări îi vorbește la fel: „Îl cunosc de când era de-o șchioapă... (...). Pot spune că
fac pare din familie, începu bătrânul”. Un asemenea om
este bine fixat în timpul cotidian. Ora și punctualitatea îl
definesc la modul convingător, interesându-se în
permanență „cât e ceasul”, spre deosebire de Gavrilescu, care ajunsese la concluzia că e „prea târziu”.
Modestul învățător o amintește doar vag pe
Șeherezada, în ciuda intențiilor mărturisite ale prozatorului. Fostul inspector școlar nu este nicio clipă
amenințat de moarte pentru ca, prin povestire, să
aștepte achitarea ori amânarea execuției. Mai mult, el
este tratat chiar decent. Primește hrană de la cantină și
este dus la ministra Anca Vogel în condiții confortabile.
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Pe de altă parte, nici anchetatorul Dumitrescu, nici ministra Anca Vogel nu au plăcerea de a savura evenimentele narate, fiindcă fiecare dintre ei caută în
povestire cu totul altceva, străin narațiunii. De ce
povestește învățătorul Zaharia Fărâmă? Ministra Anca
Vogel își pune și ea această întrebare: „Că ai inventat
sau nu pe de-a-ntregul aventurile pe care le tot scrii și
le povestești, mi-este cu totul indiferent. Dar se pune o
mică problemă psihologică, și aș vrea să știu cum trebuie rezolvată: de ce inventezi dumneata lumea asta
pe măsură ce-o povestești: O faci numai de frică, sperând că așa ai putea scăpa mai ușor: dar atunci, nu
înțeleg de ce ți-e frică, nu înțeleg primejdia de care vrei
să scapi...”
Cred că nu este lipsit de interes să urmărim felul
cum scrie Zaharia Fărâmă. El primește hârtie, cerneală
și toc și scrie, meticulos, „pe ambele fețe”, așa cum i
s-a cerut de altfel. Solicitat pe neașteptate la anchetă,
acesta se comportă exact ca un funcționar deosebit de
conștiincios: „Fărâmă așeză corect tocul pe sugativă,
astupă sticla de cerneală și ieși” (s.n.). El scrie însă
aproape ilizibil („De câte ori era chemat la anchetă, i se
atrăgea atenția să scrie mai citeț”.). Naratorul explică
acest scris: personajul este „furat de amintiri”, ceea ce
poate sugera că realitatea și ritualul scrisului contează
prea puțin pentru el. El transcrie în ultimă instanță niște
evenimente reale sau auzite, iar atunci când se lasă
furat de amintiri el renunță să mai scrie citeț, cum i se
cerea. Zaharia Fărâmă nu se trudește să inventeze, „să
mintă”, cu alte cuvinte, dorința sa este doar să-și amintească: „Uneori rămânea ceasuri întregi cu fruntea
prinsă în mâini, trudindu-se să-și amintească dacă mai
scrisese o anumită întâmplare sau o poveste numai în
numeroasele interogatorii pe care i le luase de la început Dumitrescu. Și pentru că nu reușea totdeauna să-și
amintească, o scria din nou”. În această situație, fiindcă
„are un scris greu de citit”, mașina de scris este absolut
necesară. Să ne amintim că și maestrul ADP din Nouăsprezece trandafiri are un scris ilizibil, dar acolo intervine un secretar, devenit el însuși scriitor prin contactul
cu manuscrisele maestrului, secretar care îi „traduce”
intuițiile, le descifrează, înainte de a le fixa prin dactilografiere. În cazul lui Fărâmă, mașina de scris transpune
într-un limbaj neutru, potivit contextului birocratic in care
este plasat, tot ce scrisese învățătorul.
Anchetatorul Dumitrescu practică o lectură inadecvată narațiunilor lui Zaharia Fărâmă, ofițerul declarând
de la început că valoarea literară „a declarațiilor” bătrânului învățător nu are nicio importanță, ceea ce contează este doar mersul anchetei: „Dar eu vreau să-ți
atrag atenția că în ceea ce mă privește, valoarea literară a declarațiilor dumitale n-are nicio importanță. Pe
mine mă interesează exclusiv mersul anchetei și tocmai
de asta vream să-ți vorbesc. Din multele, prea multele
sute de pagini pe care le-ai scris până acum și din toate
declarațiile verbale pe care le-ai făcut, nu s-au înțeles
limpede legăturile lui Lixandru cu Darvari”. El citește
declarațiile încercând să descopere în ele informații legate de persoane devenite suspecte: „Am mai citit încă
două sute de pagini, și tot n-am ajuns să știu ce e cu
Darvari. Pe noi ne interesează Darvari, și doar în subsidiar Lixandru și toți ceilalți” (s.n.). Nu este deloc interesat de gratuitatea relatării, niște „verzi și uscate”
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pentru el, ci de enigmaticul Darvari: „Dumneata
urmărești ceva, tot povestindu-ne verzi și uscate, și
crezi că dacă ne porți așa cu vorba, ai să scapi mai
ușor. Ți-am spus să te mărginești la Darvari.” Dumitrescu face o distincție semnificativă între scrisul de
mână a lui Fărâmă, expresie a fondului profund al persoanei, și relatarea dactilografiată, oficializarea mărturisirilor cu alte cuvinte: „Îi dăm noi de rost. Trebuie să
avem puțină răbdare. I-am spus să scrie tot ce știe despre Lixandru și Darvari. A cerut până acum de două ori
hârtie, de două ori în trei zile. Scrie frumos, curgător,
dar are un scris greu de citit. Acum se bate la mașină
ce-a scris până ieri” (s.n.). Dumitrescu nici nu poate accepta de altfel că fostul inspector are plăcerea narării:
„Pentru că un lucru e sigur: e suspect. Toate poveștile
astea cu Școala Mântuleasa le spune ca să câștige
timp. Nu-i nimic (...) îl lăsăm să spună. Noi avem timp,
nu ne grăbim”.
Până la un punct, ministra Anca Vogel propune un
alt fel de lectură. La prima întâlnire cu Zaharia Fărâmă
mărturisește o anumită plăcere a lecturii chiar, făcându-i
autorului observații critice, care dovedesc că ministra
percepe relatările ca un text literar, mai puțin valoros din
punctul său de vedere: „Am citit vreo câteva zeci de pagini din declarația dumitale. N-am putut citi mai mult,
pentru că ești teribil de prolix, și eu nu prea am timp de
citit. Dar mi-a plăcut ce-ai scris. Dacă ai ști să te
stăpânești, să-ți controlezi șuvoiul amintirilor, ai ajunge
un mare scriitor. Numai că, vezi, nu știi să te stăpânești,
îți pierzi firul și te nămolești.” Nici ministra nu are însă o
lectură adecvată. Pe ea o interesează în mod special
anumite pasaje, cele referitoare la Oana, un fel de lectură „fragmentară” la o primă impresie: „Am cerut să mi
se extragă toate pasagiile cu Oana, că voiam să-i cunosc povestea, de la început până la sfârșit, dar încă
n-am izbutit să înțeleg ce s-a întâmplat cu ea. Ești prolix...” Asupra lecturii ministrei Vogel merită de altfel să
insistăm. Nu lipsește aprecierea, „plăcerea” lecturii, dar
temuta Vogel este atentă doar la personajul Oana:
„Vreau să știi că dacă îmi place să ascult toate poveștile
dumitale, îmi place mai ales să aflu ce s-a întâmplat cu
Oana, cu bărbatul ei, profesorul estonian, și cu Lixandru...” Alte personaje nu-i trezesc interesul: „– Lasă vădana în pace, îl întrerupse Ana Vogel. Povestește-mi ce
s-a întâmplat cu Oana.” Ea îi cere fostului inspector
școlar să selecteze în primul rând ceea ce este legat de
personajul preferat: „– Și după ce te-ai odihnit, să-mi
povestești. Dar nu așa, la întâmplare, cum îți place dumitale, ci pe alese, dacă înțelegi ce vreau să spun.
Alege din tot ce știi ce-i mai frumos. Bunăoară, astăseară, nunta Oanei.” Atunci când naratorul nu o face,
ministra intervine autoritar: „Nu, Fărâmă, îl întrerupse
Anca Vogel, ridicând brusc brațul. Toate astea nu mă
interesează. Te-am rugat să-mi povestești nunta
Oanei.” Așadar, Oana, în exclusivitate personajul feminin al relatărilor lui Zaharia Fărâmă. Iată ce se comentează despre Oana: „– Grozavă femeie! spuse Ana
Vogel zâmbind.” Ministra nu-și reține admirația, care nu
vizează însă arta naratorului: „– Amarnică femeie! făcu
Anca Vogel.” Sau: „– Grozavă femeie!exclamă Anca
Vogel.” Puternica femeie politică devine atentă atunci
când este vorba de un alt personaj, desprinzându-se de
text și lăsându-se în voia unui vis compensator: „ – Po94

vestea Zamfirei”, exclamă ea visătoare.” Așadar, ministra este mai puțin interesată de adevărul povestirilor lui
Fărâmă (cum este interesat Dumitrescu), identificându-se cu personajul feminin Oana, cu atât mai mult
cu cât îți dă seama că verificarea narațiunilor este imposibilă: „N-am să știu niciodată dacă ai inventat, nici
cât ai inventat. Pentru că pe strada Mântuleasa nu se
mai poate trece...” Zaharia Fărâmă nu deține niciun
adevăr. Mai mult sau mai puțin conștient de condiția sa
de „fărâmă” și de lipsa de importanță (amintește cu
mândrie că a fost învățător și, mai mult, inspector
școlar), fiind, în ultimă instanță, un mitoman. „Mitomanul e un mincinos, desigur, scria Alexandru Paleologu,
fiindcă spune lucruri pe care le știe neadevărate; dar o
face dintr-o pornire irezistibilă, necalculat și gratuit
(chiar dacă nu cu totul dezinteresat, căci implicit are un
scop, acela de a epata sau măcar a da o impresie măgulitoare pentru propria lui vanitate). Minciuna propriuzis e însă utilitară și pragmatică; de aceea se produce
cu băgare de seamă.”9
Dacă textul de mai sus surprinde două lecturi ratate
ale narațiunilor lui Zaharia Fărâmă, textul lui Eliade
așteaptă cititorul care să-i descopere autentica
substanță literară, cu un „cadru” realist, al contextului
politic al anilor ’50, dar mai ales cu povestiri ce se înscriu într-o tradiție literară evidentă. „Poveștile lui Fărâmă, scrie Nicolae Manolescu, sunt șocante pentru
cunoscătorii literaturii lui Eliade. Tradiția celor mai multe
urcă în proza romantică românească a unui Ghica ori
Sion, coborând apoi prin Galaction, Sadoveanu și Istrati, ca să se încheie (probabil, după episodul Eliade)
în V. Voiculescu, Șt. Bănulescu, E. Barbu și Fănuș
Neagu. Pe strada Mântuleasa e un concentrat de mitologie națională romantică.”10 Darvari și ceilalți contează
mai puțin ca prezențe reale: „În plus, Oana, Lixandru,
Darvari și ceilalți sunt cu adevărat eroi de poveste,
având, la propriu, staturi urieșești și capacități supranaturale.”11

1
Ștefan Borbely, Proza fantastică a lui Mircea Eliade.Complexul gnostic, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2003, p. 175.
2
Mircea Eliade, Încercarea labirintului, Traducere și note
de Doina Cornea, Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1990, p. 155.
3
Ibidem, p. 156.
4
Eugen Simion, Mitul Șeherezadei. Pe stada Mântuleasa,
în Mircea Eliade.Un spirit al amplitudinii, București, Editura
Demiurg, (f.a.), p. 183.
5
Ibidem, p. 184.
6
Nicolae Manolescu, Istoria critică a literaturii române.
5 secole de literatură, Pitești, Paralela 45, 2008, p. 866.
7
Emanuele Coccia, Viața sensibilă, Traducere: Alex Cistelecan, Cluj Napoca, Editura Tact, 2012, p. 97.
8
Ștefan Borbély, Proza fantastică a lui Mircea Eliade.
Complexul gnostic, Cluj-Napoca, Biblioteca Apostrof, 2003,
p. 179.
9
Alexandru Paleologu, Bunul-simț ca paradox, Iași, Polirom, 2011, p. 63.
10
Nicolae Manolescu, Op. cit. p. 867.
11
Ibidem, p. 867.
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Personalitate culturală complexă și remarcabilă, Dumitru Velea și-a legat în timp numele de mai multe volume de poezie, proză, teatru, critică literară, eseistică
și s-a manifestat chiar și în jurnalism, ceea ce relevă o
viață consecvent închinată scrisului cu care s-a făcut
cunoscut dincolo de spațiul spiritual al Văii Jiului unde
în chip poetic locuiește, ca romanticul Hölderlin. Deși
debutul său editorial, cu poezie, se producea în 1973
(Lucifera, Editura Cartea Românească), creația sa literară se va manifesta ca o declaustrare de energii spirituale posibilă doar sub semnul libertății de expresie,
după 1990, când va tipări semnificativ, pot spune: 40 de
apariții, dacă am socoti aici și edițiile în engleză sau în
ebraică ale unor cărți.
De data aceasta, Dumitru Velea vine sub genericul
și semioza „pragului de jos”, ca profunzime și incipiență,
cu volumul al treilea de eseuri intitulat ca atare: Pragul
de jos. Eseuri provinciale – strânse laolaltă (Editura
Fundației Culturale „Ion D. Sîrbu”, Petroșani, 2020).
Acesta urmează după Pragul de sus. Eseuri I – ediție
de ultimă mână (Editura Sitech, 2010), și continuă, ca
a treia generoasă cuprindere, după Pragul de jos. Însemnări provinciale – trepte și căi (Editura Sitech, 2011)
și Pragul de jos. Însemnări provinciale – urme și pășiri
(Editura Sitech, 2013).
Așadar, și în cazul eseisticii critice, lucrările lui Dumitru Velea își legitimează identitatea cu sobrietatea
exercițiului de acribie, de onestitate a ideilor, a atitudinilor, a analizelor și nu în ultimul rând a discursului elevat, cultivat și, mai ales, bine intenționat în exigențele
estetice pe care el însuși le probează în poezie, în teatru, în proză. Dumitru Velea scrie în cunoștință de
cauză, fiindcă el citește atent, are curiozități superioare
(de filosofie, de mitologie, de dogmatică creștină și
ajunge până la meandrele alunecoase ale politologiei
românești) ceea ce-i facilitează fundamentarea fermă a
unor opțiuni rațional formulate sub senul unui sentiment
românesc sănătos al istoriei și istoricității. Dumitru Velea
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nu se irosește în judecăți nici atunci când vrea să fie generos și-i reușește cu adevărat: tipărește prin Fundația
Culturală „Ion D. Sîrbu” o revistă cu ecouri platoniciene,
Banchetul, care a polarizat spirite de generații diferite
și atrage tinere talente sau publică în numele acestei
fundații o serie de volume ori consacră nume precum
cel al regretatei Ana Podaru.
Recentul volum de eseuri, dens și consistent
(438 p.), nu este o banală însumare a diversității preocupărilor sale, fiindcă autorul are consecvențe ideatice,
analitice și conective într-o tipologie echilibrat-rațională
a diferențelor și diferențierii, ceea ce explică vecinătăți
doar aparent greu compatibile: volumul se deschide
printr-un important grupaj (Eminescu sub lumina florii
de aur) cu eseuri de eminescologie (doar cei serios
interesați vor găsi aici argumentele abordării după ce
s-a scris atât de mult și de variat despre Mihai Eminescu) și îi urmează partea a doua (Strânse laolaltă),
tot Eminescu făcând și această conexiune (Regina și
Poetul. Carmen Sylva și Mihai Eminescu), odată cu un
florilegiu de înțelepciune regală cu care evocă figura
celui mai nefericit rege al României, Mihai I.
În sumarul acestei a doua părți, autorul se oprește
cu precădere asupra colaboratorilor revistei Banchetul,
pe mulți dintre aceștia prefațându-i în volumele lor
(unele publicate de Fundația Culturală „Ion D. Sîrbu”)
sau recenzându-i cu atenție în cunoscuta revistă
petroșeneană: regretatul Mihail Diaconescu (spiritus
rector al întâlnirilor anuale de la Mănăstirea Lainici ale
colaboratorilor revistei), Lucian Avramescu, Adrian Țion,
Mihai Barbu (și totdeauna am avut rețineri să spun și
alții, fiindcă mi-a fost teamă că implic prin asta
sensibilități și discriminări), încheind cu Bacovia, cu
Cele trei medalii (încă o umbră, întruchipare obsesivă
a lui Eminescu) și, firește, cu Banchetul (ecou al dialogului despre dragoste al lui Platon), în conotația sa
creștină, la Mănăstirea Lainici. Subtitlul eseuri provinciale este o formulare care provoacă cititorul atent și ar
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putea să-i stârnească curiozitatea de la bun început,
apoi, contrariat de un eventual „provincialism”, va reflecta la subtilitățile formulării și va descoperi în lectură
nu numai ecoul prejudecăților „centriste” românești (literatura a urmat, așadar, unor idiosincrazii endemice,
discriminatorii: centrul și provincia) de genul buricul pământului și restul lumii ori alte asemenea derapaje contraproductive de la dreapta judecată.
Începutul se face cu un eseu despre geniul național
al poporului român care își găsește premisa într-un manuscris eminescian (mss. 2257, 415 v.) prefigurând în
intenția poetului un ciclu de cinci conferințe publice ce
urmau să se țină în Maramureș, percepute de Dumitru
Velea din lumina unor repere sprituale noiciene: Sentimentul românesc al ființei și în alegoria fantastică a visului de nemurire etern uman, ca în Tinerețe fără
bătrânețe și viață fără de moarte, cules sau poate scris
de Petre Ispirescu din moment ce nu i s-au găsit variante în epica românească orală și nici geografia motivică nu arată vreo legătură obiectivă directă cu poeme
de interes universal ca sumeriana Epopee a lui Ghilgamesh sau cu mitul lui Orfeu și orfismul elen – subiectul
este încă de interes pentru antropologia culturală –, iar
Dumitru Velea citește ispostazierile ființei românești pornind de la un articol eminescian din ziarul Timpul
(19 martie 1881).
Și eseistul continuă făcând câteva marginalii la geniul național al poporului român, intelectul abstract,
structură și geneză în mobilul analizei eminesciene
(simț istoric, determinare, talent, cauzalitate, adaptabilitate etc.) preluate și dezvoltate în exegezele filosofice
și etno-istorice ale secolului următor, în precipitatul
secol XX.
Eseul care de altfel dă și titlul capitolului, Eminescu
sub lumina florii de aur, se întemeiază tot pe câteva manuscrise eminesciene (mss. 2267, 2257, 2255) în care
marele poet național al românilor se arată interesat de
fundamentele unor opțiuni filosofice, cosmogenetice și
metafizice care vor supraviețui criticilor și se vor afirma
abia peste un secol, iar altele abia în mileniul al treilea
(cele despre câmpuri energetice, de pildă), unele luând
forma reprezentărilor metaforice ale aspectelor astronomice, pur științifice, legate de viteza propagării luminii
(La steaua...) etc. Autorul, un pasionat al filosofiei nu
numai ca rostire, ci ca fecunditate a ideilor, după ce îl
observă pe Eminescu din diferitele unghiuri ale filosofiei
istorice, este la fel de interesat și de alte conexiuni ce
se cer explicitate: „Pentru a spori lumina asupra
înțelegerii «oamenilor exemplari» în viziunea lui Eminescu, se cade să aducem în context teoria lui Hegel,
privind «individul de importanță istorică universală»”
(p. 27).
Sau: „Trecând peste rotiri ale timpilor prea puternici
și prea slabi, cum ar fi zis Hegel, și adăugându-i operei
«cerc după cerc», într-o desfășurare dialectică și
creștere organică, Eminescu scrutează trecutul, ca
într-o oglindă, pentru a descifra viitorul” (p. 79) etc. Dumitru Velea își valorifică mai apoi, în Note eminesciene
(IX), mai multe texte publicate în timp
(16.06.1988-17.12.1989), o serie de articole din ziarul
Steagul roșu, unite ca idee sub genericul Eminescu –
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Sfântul poporului român în Opinii culturale (Deva,
1-5 martie 1995), în care subsumează, de pildă: Eminescu – simbol al continuității culturii române; Comitatul
Hunedoarei; Ardealul – mater perenis; Ideea de echilibru; „tranzițiuni în drepturi națiunali nu se încap”, în general tangențe jurnalistice legate de naționalismul lui
Eminescu, agreabil și agreat în vremea aceea de cenzura comunistă.
În partea a doua a volumului său de eseuri, autorul,
sub rigorile și libertățile genului, esențializează pentru
cititorul acestui al treilea volum nume de autori și fapte
culturale demne de atenția sa și a literaturii în general.
Înainte de asta, însă, nu putem trece în plan secund
eseul Regele Mihai I al României. Un florilegiu de
înțelepciune regală (p. 122) – o serie de spicuiri din
cărțile-document semnate de Mircea Ciobanu după
convorbirile acestuia cu M.S. Regele Mihai I și din care
Dumitru Velea alege, cu vădit atașament (emoțional,
cultural, istoric, ideologic), o serie de reflecții aforistice
ale Suveranului, fidelizate în spiritul propriei
personalități: „Un român scos din casa lui cu forța nu
încetează, numai prin aceasta, să fie român.”; „Este de
neimaginat cât rău poate să producă în viața politică un
singur mediocru când i se acordă atenție și putere asupra unor oameni ce îi sunt superiori în mod evident”;
„Am muncit întotdeauna cu bucurie, pentru că din punctul meu de vedere nicio muncă făcută cu dragoste nu
este sub demnitatea omului”; „Nimeni nu a luptat împotriva comunismului cu mai multă înverșunare decât comunismul însuși”; „Românul trebuie să-și recapete
încrederea în el însuși” etc.
Un spațiu semnificativ acordă autorul regretatului
prof.univ.dr. Mihail Diaconescu, membru al colectivului
de redacție al revistei Banchetul, istoric de artă, romancier, estetician, memorialist: „Din orice unghi am privi,
opera lui Mihail Diaconescu apare ca o piatră de încercare, o piatră fără de care zidul, edificiul culturii române
nu s-ar putea ține” (p. 129), vastitatea, monumentalitatea creației diaconesciene, dă de înțeles Dumitru Velea,
se deschid în toată măreția lor doar celor aplecați serios
către cultură, iar cititorul pasager va rămâne departe de
mesajul acesteia: „opera lui Mihail Diaconescu este
ocolită, în pofida faptului că despre ea se scrie” (p.132),
de unde îndoiala că puțini vor fi cei care o vor citi în întregime.
Dumitru Velea face cu această ocazie nu neapărat
o revedere a operei lui Mihail Diaconescu, ci se rezumă
doar la o inventariere a preocupărilor acestuia, a ideilor,
a orizonturilor către care își conduce cititorul Mihail Diaconescu; istorie și filosofia ei în fapte, destin românesc,
artă și valoare, oameni de spirit și supraviețuirea prin
cultură, evlavie și mântuire... Un eseu scurt, însă o analiză freudiană a singurătății, se referă la un roman poematic al lui Lucian Avramescu, Despre singurătate
(A.M. Press, 2018), o anatomie a unei iubiri simptomatice, reflectate în intimitatea solitudinii, anamnesis în paradigma rațiunii, ceea ce-i prilejuiește eseistului încă o
lectură prin prisma filosofiei lui Hegel (Prelegeri de istoria filosofiei), a lui Anton Dumitriu, dar și a Dialogurilor
platoniciene (Phaidon, Menon) – ridicarea la idee a
ființei ca ființare în sensul Aletheei.
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Și încă o evocare în același registru grav al
existenței, cea despre Ana Podaru; poeta s-a născut
sub semnul târziului și al prea grabnicului, apoi a pierdut
lupta cu implacabilul doar după ce l-a înfruntat demn,
înduioșându-și îngerul păzitor (Cad îngeri din cer –
2017) cu poezia suferinței, a credinței și a speranței.
Eseistul încheie într-o reflecție de învățătură creștină
după Apostolul Pavel (Filipenii; 2,6-8). La Adrian Țion
„ceea ce surprinde, pe calea artei, este că virtualitatea
ia diferite chipuri și forme, că se strecoară chiar sub vălurile «realității» de zi cu zi, lipsind-o de real, și se revarsă în mecanismele imaginarului, în speță, în
istorisirea despre cum «curge» romanul, în povestirea
ca reflexie a poveștii” (p.215), cu privie la romanul
Ieșirea în decor al prozatorului clujean.
Și tot la fel de concis îl găsim creionat și pe Mihai
Barbu în legătură cu Memoriile lui Ion D. Sîrbu. O reconstituire (2011): „Cartea constituie teza de doctorat,
susținută de autor cu prof.univ.dr. Ion Vartic, de la Universitatea clujeană, Ion Vartic, nepot al lui Radu și Horia
Stanca, mari prieteni ai lui Sîrbu, s-a atașat la rându-i
de scriitorul nostru, de opera sa, primind spre rămânere
și unele scrisori însoțite de câteva texte, să le zicem
«fără speranță», care au trecut ulterior în cartea
«dosar», Scrisori către bunul Dumnezeu, de Ion
D. Sîrbu Ed. Apostrof, Cluj-Napoca,1996” (p. 236). Mai
interesant, însă, găsim din punctul de vedere al argumentului conectiv eseul Spre lumina arhetipului creator
consacrat lui Marian Barbu, cu care suntem deja în perimetrul legitim al istoriei literaturii și al criticii literare.
Premisa excursului eseistic (individuație, inconștient
colectiv etc.) este în romanul Colonelul de la Ghiol
(Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1996) – acesta îi
prilejuiește lui Dumitru Velea raportări la „preocuparea
cea mai relevantă a autorului (Marian Barbu, n.n.),
aceea de critic și istoric literar, de o amplitudine și o întindere greu de egalat” (p. 241) și pentru asta face o trimitere la lucrări ale lui Marian Barbu printre care
Romanul de mistere în literatura română (1976); Aspecte ale romanului românesc contemporan (1995) iscodind sinteze și remarci cu întrebări formale, de
metodă și structurale. In fine, trebuie să mai amintim
aici adnotările și aprecierile lui Dumitru Velea (O carte
ce ar trebui tradusă în mai multe limbi de circulație) despre volumul Transilvania – istorie și dăinuire românească al lui Ioan N. Ciolan, Constantin Voicu și Mihai
Racovițan (1995) cu documente indubitabile, confirmate, despre identitatea istorică și legitimitatea românilor în Transilvania subliniind utilitatea traducerii unui
atare volum în mai multe limbi de circulație nu atât pentru a susține vreo cauză, ci pentru a spulbera orice imixtiune, mistificare sau nostalgii anacronice.
Urmează o interesantă evocare de tinerețe legată
de poetul și eseistul Ion Pachia-Tatomirescu, un eseu
pe marginea poeziilor lui Dumitru Toma recitite din perspective ale reprezentării sensibile a lumii și vieții în registru metafizic; Dumitru Velea face frecvent translații
inspirate dinspre hermeneutica textului, prin idee, spre
perspectiva creștină a vieții și a devenirii întru
desăvârșire a sufletului în virtuala constelație a prigoriei
(p.268), astfel putând să-i surprindă pe unii autori
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antologați cu nescontate conexiuni și cu profunzimile
analizelor sale. Mai reținem aici și alte titluri: A lua pentru o clipă chipul Domnului și a rătăci prin el – un prilej
de avizate reprezentări și interpretări escatologice; Evelyne Maria Croitoru și cercul iubirii; Alexandru Cazacu
și «O cameră single»; Doru Roman – Fata fără umbră
sau despre a doua vedere; Romanul Ralucăi Pavel sau
Sophia sub invazia inconștientului...
Prin toate acestea, Dumitru Velea, într-o manieră
cu care depășește tiparele demersului critic tradițional,
cu un limbaj exersat între denotație și conotație, cu
știința literaturii și cu lecturi temeinice de filosofie estetică se detașează de cronica banală de ziar, de cronica
de întâmpinare și își conduce cititorul cu instrumentele
eseistului dinspre premisele textului spre iluminări superioare, prilejuite de autori esențial și în chip necesar
diferiți, însă supuși aici unei atente lecturi de valorizare
critică.
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Arta literară rebreniană este aplicarea unei concepţii
literare, poetica este consecutivă concepţiei şi diferită
de ea. Din bibliografia rebreniană lipseşte încă un studiu
monografic despre poetica romanului rebrenian. La ea
sunt referiri, dar sumare şi disipate în studii axate pe diferite aspecte ale operei şi în aceste cazuri, în aceeaşi
pălărie se pun geneza, concepţia poetică (retorica). Nu
se face distincţia necesară între concepţia literară şi
poetica romanului.
Spiritul tragic e prezent în romanele scriitorului ca
destin, soartă, hazard. Naratorul citeşte zarurile vieţii jucate de cele ursitoare: torcătoarea, deapănătoarea, tăietoarea.
Personajele lui Liviu Rebreanu mor aşa cum au trăit
şi iubit.
În cazul operei lui Rebreanu atât de complexă, formulările critice, oricât de reuşite, adevărate şi definitive
par, lasă în urma lor un rest.
Încă n-a fost înţeleasă deplin specificitatea şi funcţionalitatea peisajului (a spaţiului fizic exterior sau interior) în scenariul epic al romanului. Încă se apelează la
formulări vechi, inadecvate ca aceasta: „Stările sufleteşti ale personajelor sunt potenţate şi prin scurte inserţii de peisaj” (Gheorghe Glodeanu, Liviu Rebreanu –
ipostaze ale epicului, 2001). Dimpotrivă, peisajul e
„oglindă” a stărilor sufleteşti, potenţarea lor vine din altă
parte. Şi din perspectiva relaţiei peisaj-suflet şi sugerarea ei, autorul Pădurii spânzuraţilor se desparte de
proza de până la el.
Se afirmă că „echilibrul etic [al lui Apostol Bologa] e
asigurat de concordanţa dintre sufet, gând, şi faptă”
(Gh. Glodeanu, ib., p. 161). Unei asemenea afirmaţii îi
aducem următoarele amendamente: echilibrul ar trebui
asigurat de… ; dacă echilibrul „e asigurat”, atunci de ce
Apostol e mereu neliniştit, mereu în căutare; nicicând
Apostol Bologa nu se află în echilibru tocmai pentru că
nu există „concordanţă” între suflet, gând, faptă.
Altă apreciere nepotrivită: „Deşi aflat într-o situaţie
limită, Apostol descoperă adevărata dragoste alături de
Ilona, fiica groparului Vidor. Scriitorul adaptează teoria
PRO

În raport cu generaţia anterioară, a „bătrânilor”, şi cu
cea ulterioară, a „tinerilor”, care îi urmează, Liviu Rebreanu este o identitate scriitoricească absolut originală, neimpusă din exterior, ci determinată de
Weltanschauung-ul său şi de interiorizarea culturii. Din
aliajul lor a rezultat ceea ce va fi numit organicitate (Mircea Muthu).
În spatele imaginii apolinice de efigie cezarică, Liviu
Rebreanu are o viaţă interioară intensă de spirit tragic.
Faţă de lumea imaginată a operei are o atitudine detaşată, obiectivă şi lucidă.
Pe cont propriu, prin intuiţie (de mare scriitor), autorul lui Ion, Pădurea spânzuraţilor, Ciuleandra, Răscoala
descoperă inconştientul. Descoperirea psihicului abisal
e însoţită de o analiză psihologică profundă, realizată
într-un mod personal, analiză multă vreme neînţeleasă
şi, ca atare, neapreciată de critica literară la adevărata
ei valoare şi realizare literară. Scriitorii tineri din interbelic vor „descoperi” şi ei inconştientul, dar pe cale livrescă, pornind direct din psihanaliza lui Freud. În
rândul acestora, figură aparte face Mircea Eliade, care
înaintea psihanalizei pune mitul şi sentimentul religios
al omului sau altfel spus sacrul şi profanul.
Liviu Rebreanu nu s-a dezis niciodată de realism,
rămânând romancierul/naratorul omniscient, omniprezent şi obiectiv. Încă nu s-a definit complet prezenţa şi
modul de manifestare în romanul rebrenian a comentariului auctorial – prezenţa vocii naratorului.
Autorul lui Ion a realizat o unitate personală şi unică
între creaţie şi analiză. În comentariul oricărui roman
(capodoperă sau nu) cele două componente nu pot fi
despărţite şi izolate.
Prin Liviu Rebreanu, romanul românesc atinge momentul apogetic al evoluţiei lui.
Construcţia romanului rebrenian e rezultatul unei
elaborări inginereşti şi a imaginaţiei creatoare.
Scriitura – textul narativ în sine – nu e doar meşteşug şi stil, ci de-a dreptul viaţă nemijlocită. Textul romanului (implicit lumea lui) e de o coerenţă şi coeziune
exemplare, de monolit.
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«bunului sălbatic» la un personaj feminin inocent, necorupt încă de civilizaţie. Ca şi în Ciuleandra proiectata
căsătorie cu o femeie simplă şi sănătoasă are menirea
de a produce o simbolică revigorare a clanului. Fericirea
lui Bologa nu ţine însă mult deoarece este numit din nou
la Curtea Marţială” (Gh. Glodeanu, ib., p. 165). Prin astfel de aprecieri se anulează semnificaţia personajului
(Ilona, respectiv Mădălina). În legătură cu afirmaţia căsătoriei dintre fata de ţăran şi feciorul de boier facem
observaţia că criticul atribuie scriitorului ca temă/motiv
în roman ideile bătrânului boier Policarp Faranga.
Pentru unii exegeţi (Ion Simuţ) ai autorului, Pădurea
spânzuraţilor ar fi un roman al „idealismului mistic”, „al
crizei mistice”; „Pădurea spânzuraţilor este cel mai important roman religios al literaturii noastre. Căutarea
credinţei, sinonimă cu interogaţia asupra sensului existenţei, nu este nicăieri mai patetic şi mai veridic pusă în
ecuaţie epică”. Frumos spus. Dar o lectură mai atentă
şi fără exaltarea „descoperirii” pune sub semnul îndoielii
afirmaţiile tranşante. Afirmaţiile în ceea ce priveşte încadrarea în literatura noastră a romanului este inexactă.
Unde se situează În credinţa celor şapte sfeşnice de
Victor Papilian, Zahei orbul de Vasile Voiculescu? Doar
două exemple majore.
Depăşind critica veche, interbelică şi pe cea a sociologismului vulgar din perioada proletcultismului, dar
şi pe cele onorabile din deceniile opt şi nouă ale secolului trecut, exegeza de după 1900 (Mircea Muthu, Liviu
Maliţa, Mircea Tomuş…) au impus un Alt Rebreanu,
mult mai apropiat de cel profund, inepuizabil. Cu toate
acestea, se mai păstrează vechi poncife şi sechele. Astfel, Pădurea spânzuraţilor mai e considerată, fără clipire
din ochi, un roman despre război. Iar Ciuleandra, „un
roman social, în care Liviu Rebreanu reface viaţa marii
boierimi de la începutul secolului XX. Ca excelentă pictură de moravuri, Ciuleandra este romanul unei familii,
mai exact cronica acesteia” (Gh. Glodeanu, ib., p. 174).
Acelaşi critic îl apreciază pe Rebreanu pentru că „nu se
sfieşte să îşi exprime printre rânduri dezaprobarea faţă
de stilul de viaţă al claselor dominante, idealul său fiind
legat de modul de existenţă sănătos al păturilor subjugate” (p. 177). Pentru Ion Simuţ, Ciuleandra e un roman
naturalist, fără nevoia unei demonstraţii, din moment ce
„Puiu Faranga e un exemplar/vlăstar degenerat al boierimii, iar devitalizarea îl conduce la stricarea sângelui,
la nebunie şi apoi la crimă” [crima precede nebunia].
Gusturile nu se discută, eventual ele se educă; opiniile se discută pentru a le găsi validitatea şi cu toate
acestea există un dar impus de operă. O afirmaţie ca
aceasta trece peste acest dar: „Puiu Faranga se recunoaşte [?!] în acest ritual ludic [!?] experimentând [?!]
un model dionisiac de exigenţă, de unde şi obsesia Ciuleandrei care îl va urmări permanent” (Gh. Glodeanu,
op. cit., p. 178)
Ceea ce caracterizează personajul lui Rebreanu
este acţiunea (negarea, revolta, căutarea). Prin acţiune
iese din universul repetitiv şi constrângător al cotidianului în care toată lumea seamănă cu toată lumea. Prin
acţiune el devine individ cu personalitate (după o idee
a lui Milan Kundera).
În eseul său monografic, Liviu Rebreanu (1967), Lucian Raicu a schiţat profilul complex al omului şi scriitorului Rebreanu. Având ca material de lucru mărturisirile
şi interviurile romancierului, Niculae Gheran realizează
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un interviu imaginar (Liviu Rebreanu prin el însuşi,
2008) cu scriitorul, care completează în mod fericit opiniile lui Lucian Raicu. Demersul ar trebui continuat prin
unul monografic care să reconstituie personalitatea
complexă a autorului Răscoalei, cu toate faţetele sale:
intelectuală, spirituală, socială, politică, morală.
Liviu Rebreanu a refuzat orice angajare politică.
Asta nu înseamnă că a fost străin de ceea ce se întâmplă pe scena politică internă şi externă. Unele observaţii
ale sale despre politicianul român sunt de-a dreptul şocant de actuale. Iată una dintre opiniile sale: politicianul
român „este imbecil, barbar şi incult. Cine ar fi dispus
să nu mă creadă să binevoiască a asculta discursurile
parlamentare. Cum să ceri simpatie pentru artă şi cultură unor oameni care nu sunt în stare să închege o
frază, care nu se pot ridica o clipă deasupra meschinelor interese şi intrigi de culise”. E atât de pornit împotriva
politicianismului, încât nu mai face distincţie între politicianism/politician şi omul politic.
Dincolo de adevărul că Rebreanu s-a născut romancier, trebuie subliniat şi faptul că opera sa nu e un
produs „livresc”, ci fructul legăturii abisale şi misterioase
cu pământul: „Scriitorul şi artistul în genere îşi trag seva
creaţiei din sângele şi pământul care l-au născut”. Propoziţia lui Rebreanu nu e o simplă expresie mistico-romantică. Aceste vorbe retorice devin adevăr când sunt
rostite de un mare scriitor ce are în spate o operă exemplară. Afirmaţia romancierului ne aminteşte de una similară, a lui Lucian Blaga, care pledează şi el pentru
înrădăcinarea în propriul pământ, dar cu deschidere şi
spre alte orizonturi: „Cu greutatea trecutului ne-am obişnuit ca şi cu greutatea atmosferei; nici n-am putea
exista fără ea”.
Neînţelegându-se just „realismul dur”, filonul tragic
şi sensul morţii din romanele rebreniene, unii comentatori au afirmat, cu aplomb, că Rebreanu era un sceptic,
un pesimist. Aceştia au uitat mărturisirile scriitorului făcute în diferite împrejurări: „Mărturisesc sincer că viaţa
nu mă sperie”; „Din neajunsurile şi suferinţele mele personale, nu regret nimic. Toate mi-au fost necesare […]
am învăţat încă să păstrez o perfectă seninătate în faţa
vieţii, oricum s-ar manifesta ea”. Cât despre necesitatea
culturii spune: „cultura înseamnă râvna sufletului omenesc spre perfecţiune”; ea „măreşte valoarea omului.
Liviu Rebreanu se află pe aceeaşi lungime de undă cu
Lucian Blaga. Un aforism al poetului şi filosofului glăsuieşte: „După ce am descoperit că viaţa n-are niciun înţeles, nu ne rămâne decât să-i dăm un înţeles”.
În planul gândirii şi al creaţiei, Rebreanu a trăit o
dramă, abil mascată: a auzit glasul metafizicii, dar a fost
bemolizat drastic de chingile cotidianului/realismului.
În repetate rânduri s-a remarcat rolul catalizator al
culturii germane asupra scriitorului. Însuşi scriitorul recunoaşte acest rol: „Cultura germană evident că m-a influenţat, făcându-mă să privesc lucrurile mai grav, mai
serios. De aici cred că mi se trage mie înclinarea de
constructivism şi de temă socială”. Ce interesant şi util
ar fi un studiu monografic despre acest rol catalizator
asupra lui Kogălniceanu, Maiorescu, Eminescu, Slavici,
Rebreanu, Blaga.
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trie Gusti (1880-1955) spunea: „Izolarea statelor europene duce la sărăcirea acestora, duce la pierderea
influenței politice, iar aceasta duce la barbarie”
(D. Gusti, în „Europa sărăcită, Europa vasală, Europa
barbară”, citat de M. Sebe). Gusti propunea un „patriotism european”. În 1929, Mihail Manoilescu (1891-1950,
Sighet), descendent al logofătului Tăutu, gânditor economic și om politic, într-o cunoscută analiză a sa
avansa ideea „Statelor Unite ale Europei”. Dar și în
Franța, cu care relațiile culturale se învioraseră după
Marea Unire, astfel de idei animau pe ministrul de Externe Aristide Briand care propunea o „Uniune Fiscală
Europeană”.
Este, așadar, evident că filologul și orientalistul Vlad
Bănățeanu, care a evoluat în această atmosferă s-a
axat în direcționarea studiilor sale pe ideea de europenism extins dinspre trecut si proiectat în viitor. Revista
pe care o va scoate se va numi Revista de Studii IndoEuropene, iar ulterior, după război, Studia et Acta Orientalia.

***

La început de secol XX, Timișoara era oraș în Imperiul habsburgic, imperiu care se întindea până la Bucovina. Viitorul lingvist și orientalist s-a născut aici la
22 august 1900, cu numele Wlodzimiez Paszkiewicz,
din tată polonez şi mamă armeancă. Tatăl său,
funcționar, originar din Lituania, a fost mutat la Cernăuți,
unde Vlad absolvă Universitatea (1918-1923), continuându-şi apoi studiile la Londra, Paris, Dublin
(1924-1932). A studiat cu celebrii orientaliști Antoine
Meillet și Frédéric Macler, care aveau și preocupări de
armenologie. Predă armeana clasică (krabar) și istoria
poporului armean la Universitățile din Cernăuți și
București, precum și la Institutul de Istorie al Academiei
Române. Începând cu anul 1937, înființează sub conducerea sa periodicul trimestrial „Revue des Études
indo-européennes”, care a fiinţat până în 1944. Din anul
1958 editează revista „Studia et Acta Orientalia” sub
auspiciile Asociației Orientaliştilor din România. Aici
apar articole care trimit la istoria comunității armene din
PRO

Ideea europeană în România interbelică era, în anii
’20, când se puneau bazele consolidării unității neamului readus în albia sa naturală, obiect de discuție pro și
contra – ceea ce nu ar trebui să ne mire, de vreme ce
persoanele participante veneau cu mentalități din
direcții diferite. Aburii habsburgilor, țarilor ş.a. nu se risipiseră fără a lăsa urme. Reacția de a readuce și repune tradițiile neaoșe românești era deci pe cât de
naturală, pe atât de puternică aducând valențe ușor
izolaționiste.
Un amalgam de stări plana asupra țării solicitând
orientarea fiecăruia: criza dinastică (repetatele abdicări
şi reveniri ale lui Carol al II-lea), elaborarea Constituției
din 1923 cu introducerea sistemului bicameral degajau
un amestec de opinii și orientări, iar pe de altă parte elitele românești erau, încă înainte de Unirea principatelor,
dar mai cu seamă acum, conectate la evenimentele europene.
Din pertinenta analiză a dr. Mihai Sebe (2010), expert în politicile europene, vedem cum în perioada în
discuție se manifestă gruparea „europeniștilor” care
promova ideea că România este parte componentă a
Europei și că trebuie, prin urmare, să aleagă drumul industrializării și urbanizării. Ei scot chiar o revistă, „Ideea
Europeană”, în anul 1919, deci imediat după război. Aici
se înscriu Eugen Lovinescu, Ștefan Zeletin, Camil Petrescu, Tudor Vianu ș.a. „Tradiționaliștii” susțin un românism aplecat asupra sie însuși, aplecarea spre
economia agrară, misticism cultural și folclor. Revista
acestora, „Gândirea” (1921), fondată de Cezar Petrescu
şi D.I. Cucu, sprijinea promovarea tradițiilor strămoșești.
În paginile sale, Nichifor Crainic își susținea ideile bazat
mai cu seamă pe ortodoxie, iar Lucian Blaga sonda rădăcinile precreștine ale etnosului românesc.
Ideea că de la fiecare se putea prelua elementul necesar și pozitiv nu a fost clamată vocal, ca din partea
unei grupări, dar personalităţi care emiteau vederi largi,
admițând necesitatea progresului, dar totodată consolidarea tradițiilor naționale ascultau prelegerile filozofului
Nae Ionescu (1890-1940) (Mircea Eliade, Mihail Sebastian, Constantin Noica ș.a.). Cunoscutul sociolog Dimi-
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România, toponimiile de origine armeană din România
etc. În anul 1938, Vlad Bănățeanu publică o frumoasă
broșură Armenii în istoria şi viața românească, incluzând numeroase ilustrații. Poliglot, cu pasiunea cercetării, Vlad Bănățeanu se adâncește în domeniile
filologiei comparate, istoriei universale (cu Nicolae
Iorga), studiază și Dreptul (1930-1936). Se specializează la Paris, la École des Hautes Études cu celebrul
savant Joseph Vendryes (1875-1960) cunoscut pentru
studiile sale de limbă celtică si irlandeza veche. În afară
de aceste discipline Vlad Bănățeanu studiază graiul din
Britania de care era interesat în mod deosebit. Invitat
în Armenia, prof. Vlad Bănățeanu participă la un congres la Erevan.
Filologul şi orientalistul Vlad Bănățeanu sonda istoria
devenirii limbilor indo-europene pe continentul european cercetând uitata civilizație celtică (N. Iorga a fost
cel care l-a trimis la Paris la prof. Vendryes) şi urmele
sale în limba irlandeză, iar apoi, în atmosfera numeroaselor vizite la București a orientaliştilor și bizantinologilor
care aveau întinse preocupări de armenologie, amintiți
mai sus, ajutat şi de H.Dj. Siruni, și-a extins căutările și
în domeniul limbii armene, mai cu seamă a celei clasice
(grabar). Așezarea limbii române pe făgașul indo-european, apelând și la limba sanscrită, era ținta pe care a
urmărit-o în lucrările sale risipite în numeroase reviste
din țară și străinătate.
Poliglot, a fost primul profesor care a predat limba
armeană veche la Universitatea din Bucureşti, precum
şi la Institutul de Istorie, pregătind și cadre de specialitate. Din cele peste 190 de articole publicate, 90 au tematică armeană. Lucrările sale au apărut atât în limba
română, cât și în franceză, engleză, germană, persană
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ș.a., în mai multe publicații de specialitate ca Studii și
cercetări de lingvistică (1960-1963), Revue de linguistique, Bucureşti, 1961, Revue de la Faculté des lettres
de l’Université de Teheran, 1958.
A publicat: Contribuțiuni la bibliografia românească
veche, Cernăuți, 1924, Sur les désinences de l’indicatif
parfait en latin, Paris, 1927, Die Legende von Konig
Dathl, Berlin, 1929, Câteva numiri greceşti pentru
noțiunea de „șef”, Cernăuți, 1933, Armenii din România,
1937, Primele începuturi literare în Armenia veche,
1937. Adjectivele urartiene în armeana clasică, Bucureşti, Armenii în inscripțiile de la Behistun, Câteva aspecte ale originii armenilor, Toponime armeneşti din
România, Beitrage zum Studium der Urartischen ortsname in der Armenischen Toponymie, 1961, Viena,
(Handes Amsorya).
Când a părăsit această lume erau sub tipar sau pe
masa lui de lucru o serie de lucrări terminate sau începute. Erau sub tipar Neues zu den „Vorindischen” Sprachresten Vorderasians, Viena, Die Sprache, Urartu und
Armenian Berlin, Das Altertum. La cel de al 26-lea Congres Internațional de Orientalistică de la New Delhi, la
care nu a mai ajuns, i s-a citit lucrarea The Urartian
substractum in the clasical armenian. Au rămas netipărite două volume traduse din Mahabharata, Viața și
opera lui Rabindranath Tagore, Manualul de sanscrită
şi Viața lui Kalidassa şi multe alte lucrări.
Doar patru decenii a durat viața sa creatoare. Dar
Vlad Bănățeanu a trasat o brazdă adâncă în orientalistica şi filologia românească, iar lucrările sale risipite prin
reviste sau inedite așteaptă să fie adunate, cu un aparat
critic pe măsură, și tipărite ca un omagiu pentru strădania sa.
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mânesc rămâne, strict documentar, atestat cu data şi
locul Iaşi, 1790, iar discuţia despre presa în limba română (ceea ce-i altceva) este firesc să înceapă
luându-se în considerare publicaţiile apărute în 1829,
sub tutela marilor cărturari Gh. Asachi (în Moldova) şi
Heliade Rădulescu (în Muntenia). Din acest punct de
vedere, Bucureştiul devansează Iaşul cu 60 de zile. Dar
nu astfel de amănunţimi ale istoriei presei, nici mărunte
orgolii locale, ne-au determinat, la ceas de pandemie,
întoarcerea atenţiei către cele mai vechi gazete româneşti, ci formidabilul spectacol al naşterii limbii române
literare. Numai citind textele de atunci poţi realiza saltul
spectaculos izbutit prin strădania mirifică a lui Eminescu
(cărui ziditor de limbă îi dădea cărămizile la mână calfa
Creangă)! Doar punând alături un text din primele gazete cu oricare filă eminesciană se poate desluşi contribuţia decisivă a „Luceafărului” (contemporan, câteva
decenii, şi cu Asachi, şi cu Heliade) la constituirea limbii
ce-o vorbim. Iată, de curiozitate, un text despre „meteorologhie”: Barometrul, greomesor (termometrul era „caldomesor”, n.n.) prin carele se măsoară gradul greutăţei
aerului, precum: di este aerul îngreuiet de umezeală,
atunce argintul viu, apăsat prin cel de gios strâmbat
capăt al barometrului carele este deschis, se înalţă la
celălant capăt, undi sânt gradurile însemnate şi însemnează ploaie. Se distinge topica proprie limbii ruse, care
aşează adjectivul înaintea substantivului, nesiguranţa
formei gramaticale, inconstanţa flexiunii, dificultatea
aşezării limpezi a accentelor logice în frază. Iar în poezie, fondatorul de gazete şi cărturarul Heliade, aflat în
transă lingvistică anti-slavă, propune astfel de versuri
ridicole: Quând va resbumba ultima trumbă/ quare
quele mai ynchise morminte înveste şi desferră/ Şi fiequare sbura-va, şi corbu şi columba/ Primi audi-vor quel
sutteram resunetu... Astfel de isprăvi poeticeşti erau
semnate de Heliade, adică tocmai de cel care, în 1832,
va publica o gramatică românească ce părea a respinge etimologismul delirant! Citiţi oricare din textele de
mai sus şi, apoi, un poem eminescian sau un articol de
gazetă. Altă limbă! Mai limpede, mai exactă, mai
SAECULUM 1-2/2021
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COVID-UL NE-A COPLEȘIT: ocupă autoritar paginile gazetelor, emisiunile tv, conferințele de presă,
discuțiile în familie, epistolarul pe net, ne mobilează cu
spaime visele urâte și trece în planul al șaptelea evenimente pe care, altfel, le-am fi consemnat și comentat.
Iată: n-am aflat nicăieri vreo referire la împlinirea, în
2020, a celor 230 de ani de la apariția primei gazete din
spațiul românesc – Curierul de Moldova” („Courier de
Moldavie”, Jassy, 1790 – de fapt, corect franțuzește ar
fi fost „Courrier”, cu doi de r). În Muntenia, cea dintâi gazetă avea să apară peste 39 de ani („Curierul românesc”, Bucureşti, 1829); avansul de aproape patru
decenii al moldovenilor nu prea pare a impresiona pe
cercetătorii fenomenului. Adevărat, cinci numere ale
„Curierului” au fost descoperite nu foarte demult la Biblioteca „Lenin” din Moscova. Iorga doar bănuia apariţia
ieşeană, citând sub rezervă o notiţă dintr-un ziar austriac, spre a se întreba „a ieşit sau n-a ieşit Gazeta de
Moldova?” S-ar putea lua (eventual) în calcul şi „Biblioteca românească” (Buda, 1821) şi „Crestomaticul românesc” (Cernăuţi, 1820), numai că respectivele foi se
încadrează în categoria calendarelor şi almanahurilor
(ca şi „Fama Lipscăi”), făr’ de tangenţe cu presa periodică. Oricum, dacă n-ar fi vorba chiar de un avans de
39 de ani, 30 tot rămân, şi nu-i deloc puţin! Chiar dacă
acest „Courrier de Moldavie” a fost imprimat în tiparniţa
ocupantului Potemkin, gazeta nu era deloc doar simplu
buletin de informare al trupelor ruse, cum văd că-i prezentată ici-acolo pe net, ci oferea din belşug informaţii
despre revoluţia franceză, alte ştiri diverse din toată Europa, iar în tipografia de campanie a prinţului de Taurida
a apărut, în româneşte, şi volumul de ,Poesii noo, semnat misterios I... C... Gazeta a fost anunţată cu apariţie
bilingvă, pe două coloane (franceză-română); se pare
că s-a limitat la texte în limba lui Voltaire, traduse, probabil, din alte gazete ruseşti. De ediția în română ar fi
trebuit să se ocupe Scarlat Sturza, primul și ultimul guvernator român al Basarabiei după raptul de la 1812.
Nu s-au găsit, până acum, exemplare din varianta bilingvă, așa că momentul naşterii gazetăriei în spaţiul ro-

cursivă, mai curată, mai sugestivă, mai armonioasă,
mai... românească!

*

LA CEAS DE PANDEMIE a trecut aproape neobservată o altă aniversare deloc oarecare: Teatrul Național
din Iași a împlinit 180 de ani. Puțină istorie: fila cronicii
nu ostenește să înregistreze piedicile, „năcazurile” și
„împresurările” pe care tânăra scenă moldavă a
Naționalului ieșean le întâmpina din partea cui te-ai fi
așteptat mai puțin, în pofida unanimității declarațiilor de
prețuire a instituției și a misiunii ei formativ-educative.
Două documente, unul din 1833 și celălalt din 1851,
despre care n-am văzut făcându-se vorbire până acum,
aduc informații care, probabil, dintr-o anume jenă, au
rămas necunoscute și, desigur, necomentate. Istoria
este, însă, istorie și menirea ei nu poate fi alta decât
consemnarea cu deplină obiectivitate a evenimentului,
fie că ne convin semnificațiile lui, fie că nu! La 13 septembrie 1833, mitropolitul Veniamin, personaj cu mari
merite nu numai în istoria Bisericii Ortodoxe Române,
dar și în cea politică, fiind de două ori caimacam al Moldovei, adresează Stăpânirii o suplică în privirea
răsfățărilor publice prin care solicita interzicerea
reprezentațiilor teatrale la anumite date din calendarul
bisericesc, anexând o listă a sărbătorilor și în agiunul
cărora nu să pot face teatruri. Greu de explicat de ce
intervenția din 1833 (când Teatrul Național din Iași nici
nu exista!) a fost aprobată de domnitorul Ghica tocmai
în 1851, adică, după 18 ani! Cu atât mai mult cu cât nici
nu-i fusese adresată lui, ci administrației militare ruse
de atunci (Moldova era ocupată), iar Veniamin răposase
de mult (1846) la Mănăstirea Slatina, după ce domnitorul Sturdza l-a scos (1842) din scaunul mitropolitan.
Cine și de ce „s-a învrednicit” să repună pe rol un demers întreprins cu atâta vreme în urmă și în cu totul alte
condiții de un Mitropolit trecut la cele sfinte și a cărui solicitare nu putea avea în vedere reprezentațiile de mai
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târziu ale unei trupe teatrale profesioniste? Și de ce a
fost contrasemnat de Vodă fără nicio obiecție, deși,
chiar la prima vedere, se observa că reprezintă o însemnată piedică în propășirea scenei moldave? Sunt
întrebări la care, poate, vor încerca să răspundă cei
îndreptățiți s-o facă, adică, cercetătorii istoricii Bisericii.
Lista lui Veniamin, aprobată de Vodă Ghica, aproape că
lăsa Teatrul Național fără… obiectul muncii, interzicând
orice reprezentație teatrală în zilele posturilor, plus cele
7 zile ale Săptămânii Patimilor, apoi „spre toate duminicile anului”, adică, 54 de sâmbete, dar și „spre toate sărbătorile”, adică, și ajunul acestora, urmând, desigur, cu
atât mai mult respectarea strictă a sărbătorii propriuzise, adică, Sf. Vasile, Boboteaza, Sf. Ioan, Sf, Grigorie
Teologul, Sfinții Trei Ierarhi, Întâmpinarea Domnului,
Paștele (3+1 zile), Sf. Gheorghe, Înălțarea, Sf. Constantin și Elena, Sf. Apostoli, Schimbarea la față, Adormirea,
Tăierea Capului Sf. Ioan, Nașterea Născătoarei,
Înălțarea Sf. Cruci, Cuvioasa Parascheva, Sf. Dimitrie,
Sfinții Arhangheli, Intrarea în Biserică, Sf. Neculai,
Sf. Spiridon, Crăciunul (3+1 zile). Dacă ne luăm strict
după formularea lista sărbătorilor și în agiunul cărora
nu să pot face teatruri, rezultă că interdicția se aplică și
tuturor duminicilor de preste an, așa că totalul zilelor
oprite ajungea la… 202. Scăzându-le din 365, ar mai
rămâne 163, numai că trebuie luată în calcul și pauza
dintre stagiuni, care, fără determinare precisă, oscila
între 5-6, ori chiar 7 luni. Sigur că, pe timpul vacanței
teatrale datele calendaristice interzise de Veniamin se
cuvin scoase din totalul general, dar, oricum, noua lege
(că, odată semnată de Vodă, lege era!) îngăduia
Naționalului doar să încerce a se strecura printre feluritele sărbători religioase (și ajunurile acestora!), ținând
sala închisă taman sâmbăta și duminica, atunci când
serile par cele mai potrivite pentru invitarea ieșenilor la
teatru! Ca și sărbătorile, de altfel. Aș crede că poate
exista o explicație: la 1833, Moldova aflându-se sub

Teatrul Naţional din Iaşi
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ocupație rusă, nu-i exclus să-i fi fost impus lui Veniamin
rânduieli proprii pravoslavnicii Rusii, iar aprobarea după
17 ani, în cu totul alte condiții, ar sugera o „lucrătură”
cât se poate de… laică la adresa tinerei scene
românești. Cine, ce, cum, pot să afle cei care cercetează mai în amănunt fondurile documentare. Nouă nu
ne rămâne decât să încercăm a vedea cum a primit
interdicția Teatrul Național și care vor fi fost efectele.
Nici unul! De prin 1858 pare a fi scos de sub interdicție
ajunul sărbătorilor. Din 1868 (când evidențele sunt mai
limpezi) se joacă în toate duminicile. Așa că apar alte
întrebări: cum s-a putut încălca un răspicat pricaz domnesc și de ce Mitropolia n-a protestat, cerând respectarea Hotărârii din 1851? Din nou, o posibilă explicație:
capitala se mutase la București, vechile legiuiri ale Moldovei nu se puteau aplica doar la Iași, ci în tot teritoriul
Principatelor Unite, iar ciudățenia deciziei excesive a
lui Ghica n-avea cum „prinde” în noul context social-politic, mai deschis, și, barem în intenții, mai elevat…

*

AȘ AVEA NISCAIVA NEDUMERIRI în materie de
Brâncuși. Prima: s-a bătut multă monedă pe tema refuzului României (1951) de a accepta foarte generoasa
donație oferită de sculptor. S-a păstrat procesul-verbal
al ședinței de tristă amintire condusă de Mihail Sadoveanu (de fapt, două ședințe, prima fiind condusă de
Al. Toma), așa că nimeni nu se îndoiește că onorabilii
academicieni, din slugărnicie politică și cretinism proletcultist, au refuzat o adevărată comoară constând din
230 de sculpturi, 41 de desene, 1600 de fotografii, plus
întreg atelierul din Paris, Impasse Ronsine nr. 10. S-a
calculat chiar și câți kilometri de autostradă ar fi putut
construi România prin valorificarea la Sothebyʹs doar a
câtorva piese din acest adevărat tezaur de artă modernă! Ședința din martie 1951 a Secțiunii de Știință a
Limbii, Literatură și Artă din cadrul Academiei RPR este,
într-adevăr, jalnică. Acuza de formalism și evazionism
la adresa operei brâncușiene este susținută prin apelarea umilă la „vederi le creatorilor de artă sovietici” (culmea, aserțiunea îi aparține lui Călinescu!), iar sculptorul,
„o figură mai puțin cunoscută” (G. Oprescu), „nu poate
fi considerat un creator în sculptură (…) conform Teoriei
leniniste a reflectării în artă” (Ion Jalea), în vreme ce
profesorul Al. Graur se declară total „împotriva acceptării în Muzeul de Artă al RPR a operelor sculptorului
Brâncuși”. „Uniți în cuget și-n simțiri”, pe poziții oarecum
similare, dar cu ceva nuanțări și cu aprecieri timide la
adresa mai puțin cunoscutului Brâncuși, s-au situat
Iorgu Iordan, Camil Petrescu, Al. Rosetti, Victor Eftimiu,
Geo Bogza, Panaitescu Perpessicius. Foarte importantă este afurisenia stropșită a lui Graur, fiindcă precizează scopul ședinței, nemenționat în preambulul
procesului-verbal: aprobarea expunerii unor lucrări ale
lui Brâncuși la Muzeul de Artă de la București (probabil
dintre cele aflate în țară). Mai există și supoziția că s-ar
fi luat în discuție primirea lui Brâncuși în Academia Română – dar intervenția lui Graur precizează clar obiectul celor două ședințe. Nici vorbă de acceptarea sau
refuzarea vreunei donații, de fotografii, de inventarul
atelierului! Cercetătoarea Doina Lemny, care a studiat
104

în amănunțime tema presupusei donații ratate, observă
că artistul român n-a lăsat nici o notă de atelier, nicio
declarație de intenție păstrată în amintirea vreunui contemporan, cu atât mai mult un testament privind oferta
pe care ar fi făcut-o statului român și pe care acesta ar
fi refuzat-o. Pe de altă parte, se invocă și existența unui
raport întocmit de Constanța Crăciun (ministrul Culturii)
în care s-ar afirma că operele lui Brâncuși sunt niște
opere pe care le-ar putea face orice țăran neinstruit, text
de nimeni văzut vreodată, pe care Gh. Gheorghiu-Dej
ar fi pus rezoluția Operele lui Brâncuși nu ajută cu nimic
la edificarea socialismului în România. Refuzăm! Realitate sau fantezie? Nimeni n-a zărit niciodată vreunul
din aceste acte. Din câte știu, rezoluțiile lui Gheorghiu
Dej se limitau la „da” sau „nu”, iar textul în sine al presupusei apostile detaliate pare a acuza târzie contrafacere gazetărească. Conform Codului Civil de atunci
(abrogat abia în 2019), ofertele de donare testamentară
în favoarea statului român aveau regim special și-i imposibil să nu fi rămas nici o urmă documentară. Dacă
este ceva atestat, atunci nu rămâne decât refuzul Academiei de a aproba expunerea unor lucrări ale lui
Brâncuși la Muzeul de Artă (sau – dacă luăm în considerare și această această supoziție – primirea sculptorului în Academia Română), suficient pentru a
determina reacția sculptorului și a-i motiva renunțarea
la cetățenia română. Mai departe, Moromete ar întreba
„pă ce te bazezi?”… A doua chestiune, tot pe teme
brâncușiene: am primit un e-mail din Ohio, SUA, intitulat
atrăgător „Adevărul despre Brâncuşi”. Este vorba despre un fost director de şcoală la Târgu-Jiu, Matei Stoi-

Constantin Brâncuşi
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coiu, coleg de clasă cu Brâncuşi, care s-a întâlnit cu
sculptorul chiar atunci când acesta căuta locurile ce le
mai potrivite, în parcul oraşului, pentru amplasarea originalelor sale poeme în piatră. Doctorul Traian Stoicoiu,
fiul directorului (a murit în 1999, în SUA), ar fi auzit din
gura lui Brâncuşi că autorităţile române au schimbat nepermis denumirea lucrărilor, deturnând simbolistica lor
reală. Coloana infinitului se voia un omagiu adus eroilor
din Primul Război Mondial şi titulatura ei exactă era
„Coloana sacrificiului infinit”. Al doilea monument, căruia
îi spunem Masa tăcerii, s-ar fi numit, în intenţia lui Brâncuşi, „Masa apostolilor neamului”. În fine, Poarta sărutului ar fi fost cea mai vinovat re-intitulată, fiindcă nu-i
altceva decât „Monumentul reîntregirii neamului”: fiecare picior este alcătuit din patru stâlpi uniţi sus cu o
grindă, astfel sugerându-se regiunile care trebuiau să
se alipească patriei mamă. Sărutul simbolizând unitatea. Aşa să fie? Sincer, mă îndoiesc. Oricum, ipotezele
se cer discutate, în special afirmaţia că „Poarta sărutului” ar fi un monument închinat ideii reîntregirii naționale.
Întrebare: de ce nimeni, inclusiv Eliade (considera
„Poarta sărutului” „o întoarcere la lumea dintâi...”) care,
aflat în afara graniţelor ţării, îşi putea permite în toată
voia orice afirmaţie, n-a menţionat niciodată o relaţionare posibilă între sculptură şi idealul reîntregirii? Abordări prea concrete în cazul operei unui pionier al
abstractizării periclitează esenţializarea cu încărcătură
filosofică prin nedreaptă re-coborâre de la general la
particular. Pentru interpretarea semnificaţiilor „Porţii sărutului” au curs râuri de cerneală, s-a apelat la Hegel,
la Marx, la Heidegger şi, poate, ansamblul sculptural se
cuvine analizat numai în totalitatea lui – masa tăcerii
fiind un simbol al vieţii, poarta sărutului, al iubirii, coloana, al nemuririi. Și alte interpretări fiind, de ce nu, posibile.

*

SE ZICE CĂ unul dintre puținele beneficii ale carantinei l-a constituit răgazul pentru întoarcerea la carte; nu
știu câți și cum l-au folosit și, mai ales, cu cât câștig,
dar, cu siguranță, s-a citit mai mult decât de obicei. Și
literatură ușurică, dar și carte ce merită, poate chiar de
anticariat. O bucurie: un prieten mi-a adus un op tipărit
la 1902, cu alfabetul de atunci, plin de accente, tilde,
sedile și alte semne ce le afli doar dacă cotrobăiești prin
„insert” și pe care computerul refuză să le recepteze
mai departe după „send”. A fost editat de Academie în
variantă bilingvă, pagina de stânga în franceză, cea de
dreapta în română. Interesant: ultimul capitol (Journal
d’un voyage de Constantinople à Jassy), nefiind tradus,
a rămas, tocmai la Iași, cu filele netăiate! Să însemne
că franceza începuse de acum să piardă teren în Principate după victorioasa izbândă împotriva asupra idiomului grecesc? Parcă prea devreme (semnificativ:
„idiom” are proveniență franceză, dar se trage din
greacă...). Ciudat sentiment când tai file rămase necitite
de peste 100 de ani! Nu-i o carte necunoscută, a comentat-o și Iorga (cea mai remarcabilă operă datorată
unui călător prin ţările noastre în secolul al XVIII-lea şi
cel mai distins document de înţelegere binevoitoare pe
care vreun străin l-a dat până la timpul nostru despre
PRO
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ţările româneşti) da-i extrem de rară. Un singur anticar
o oferă pe internet la pipăratul preț de 60 de euro; n-aș
crede că o va vinde prea degrabă! E-un fel de carte de
învățătură, pe care autorul o dedică „lui Alexandru Vodă
Ipsilante, Domnul Moldovei”. Se intitulează Starea Moldovei la 1787 și cuprinde observații pline de interes privitoare la „viața și petrecerea moldovenilor”, multe
dintre ele păstrându-și o reală (și tristă) actualitate.
Motiv pentru care cititorul de azi are surpriza să afle
încă o dată nu numai că istoria se repetă, ci și că
realități, tare, comportamente, mofturi, aproape că au
devenit cutume, avându-și obârșia în mentalități perene, greu de dezrădăcinat (poltroneria, turma de
lingușitori, trădarea, goana după grabnică înavuțire, saltul dintr-o tabără în alta, minciuna, caruselul înrudirilor,
lipsa de scrupule etc.). D’Hauterive a fost secretarul
particular al ambasadorului Franței la Constantinopole,
apoi a avut aceeași însărcinare pe lângă domnitorul ce
l-a precedat pe Ipsilante; anii petrecuți în țările române
consideră că l-au îndreptățit să-i ofere noului Domn un
buchet de sfaturi agrementate cu observații privitoare
nu numai la traiului românilor moldoveni din veacul XVII,
ci și a limbii băștinașilor, constituindu-se într-un prim și
prețios studiu lingvistic comparativ, mult înaintea ades
citatului Fr. Diez, care-și publică abia în 1826 cercetările
considerate întemeietoare ale filologiei romanice. Ion
Bianu, scriind o postfață la ediția din 1902, sintetizează
după cum urmează contribuția lui Hauterive în domeniu
(unele teze, am spune azi, par a veni cumva în sprijinul
protocroniștilor autohtoni): „1 – Cele patru limbi romanice (franceza, italiana, spaniola, româna) sunt mai de
aproape asemănate, înrudindu-se între ele, decât fiecare cu latina clasică; 2 – cele patru limbi romanice nu
derivă din latina clasică, ceea ce dovedesc o serie de
cuvinte care sunt romane și comune la tus-patru, dar
nu se află în latină; 3 – româna (moldoveana) nu derivă
din limbile romanice moderne, ceea ce dovedește o
listă de expresiuni care sunt comune latinei și românei,
dar nu se află în celelalte limbi romanice.” Hauterive:
Aș avea îndrăzneala să spun lumii că, dintre toate popoarele care ne înconjoară și care se laudă cu o veche
obârșie, tot noi suntem acei ce păstrăm în obiceiuri și
în legi mai multă asemănare cu ale întemeitorilor (...)
suntem singurii care păstrăm limba și legile celui dintâi
popor al lumii (de observat că francezul se identifică cu
națiunea în mijlocul căreia a ajuns). Vor fi fiind concluziile discutabile, dar argumentele lui Hauterive nu-s
chiar de ignorat! Desigur, mai interesante pentru cititorul
de azi sunt considerațiile autorului asupra moravurilor
epocii. Cartea prilejuiește o severă și, totuși, până la
urmă prietenoasă privire asupra obiceiurilor, vieții sătenilor, femeilor, clerului, veneticilor, stării economiei,
școlii, artelor, raporturilor cu străinii (el însuși alogen, ar
putea fi acuzat de xenofobie – termen care, în traducere
corectă, înseamnă nu ură față de străini, ci teamă: în
greaca veche xenos = străin, fobos = frică). Altele ne-or
fi preocupările și grijile acum, dar un popas asupra unor
cărți precum aceea a lui Hauterive rămâne întru totul folositor. Lumea nu începe și nici nu se termină cu noi!
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Mihai Sălcuţan

ŢARA DE DINCOLO DE CUVÂNT
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Înțelesul cuvântului Țară, potrivit dicționarelor, este
acela de stat, patrie, ținut, teritoriu, regiune, provincie,
sat. Cuvântul provine din latinescul Terra care desemna
o anumită întindere de pământ, aflată în unitate și armonie. Romanii vorbeau de terra-mater, în înțelesul de
țară-mamă, țară-pământ. Poetul latin Pacuvius a folosit
expresia ubi bene, ibi patria (unde-i bine, acolo-i patrie)
făcând trimitere la aceia care sacrifică țara pentru interesul personal. Cei care își iubesc cu adevărat vatra în
care s-au născut au schimbat sensul zicerii spunând ubi
patria, ibi bene, (unde e patria, acolo e bine).
Pământul țării are o încărcătură afectivă deosebită
pentru locuitorii săi, una sacră, prin mormintele străbunilor, prin cele ale eroilor – știuți și neștiuți – care și-au
vărsat sângele pentru el, prin sudoarea țăranului care
îl muncește cu multă strădanie, prin însăși valoarea lui.
Cine pătrunde în vastul domeniu al semnificațiilor interioare ale termenului, dincolo de explicațiile lexiconului, simte atracția pe care o emană cuvântul, îi
descoperă multiplele valențe ale înțelesului, pe cât de
numeroase pe atât de profunde.
În limba română Țara este un cuvânt al genezei,
unul cheie al sensului păstrat din moși-strămoși pentru
a defini o indiviziune geografică, etnografică, de spiritualitate: Țara Almajului, Țara Bârsei, Țara Buzaielor,
Țara Călatei, Țara Chioarei, Țara Făgărașului, Țara
Hațegului, Țara Hălmagiului, Țara Mocanilor, Țara
Moților, Țara Năsăudului, Țara Oașului, Țara Silvaniei,
Țara Zarandului. Toate aceste țări ale Țării, sunt coeziuni organice de obiceiuri și de cultură care alcătuiesc
complementar Țara cea Mare. Într-o cuprindere largă,
Muntenia se numește Țara Românească, iar Moldova
se împarte în limbajul obișnuit al locuitorilor săi în Țara
de Sus și Țara de Jos. Descălecătorii, precum Basarabii
sau Mușatinii, au fost întemeietori de Țară.
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România are forma circulară a cetății menite să
apere de jaf și de risipire, a „gurii de rai” din Miorița, balada de căpătâi a neamului, a horei în care oricine se
poate prinde dacă vine în ea cu cuget curat, a coroanei
Carpaților așezată pe fruntea Țării, a „Mesei tăcerii” a
lui Brâncuși, a pâinii rotunde tradițională la români, a
inimii fără de care omul nu poate trăi.
Relieful ei se înalță în amfiteatru, din adâncurile
pline de taină ale apelor ce o străjuiesc la hotare și de
pe câmpiile roditoare, pe văi pitorești, înmiresmate de
mirosul livezilor și al viilor, spre frunțile dealurilor și crestele îndrăznețe ale munților, spre infinitul cerului.
Simpatrioții aflați în străinătate, din varii motive, pentru o perioadă mai scurtă sau mai lungă de timp, chiar
și cei care au hotărât să-și ducă definitiv traiul pe alte
meleaguri decât pe cele în care s-au născut, amintesc
ades că subiectul Țară este mereu actual, unul dintre
puținele care le menține treaz cugetul în raport cu neamul și cu ei înşiși. Patria face parte din ființa lor, le
trezește noi și noi ecouri, venite de peste veacuri ca un
suflu benefic pentru echilibru și tărie în fața greutăților
vieții. Că se găsesc mai aproape de hotarele patriei sau
la mare depărtare, peste nouă mări și nouă țări, spun
cu deplină convingere că Țara este însăși dăinuirea, la
fel de importantă ca mama și religia în care au fost
botezați, fără de care nu se pot defini. Este liantul care
îi unește oriunde s-ar afla, care le menține aprinsă flacăra dorului de plaiul natal, de rude, de cei cu care au
copilărit sau lângă care au trăit împărțind pâinea și vinul,
necazurile și bucuriile traiului de zi cu zi. Limba Țării le
facilitează comunicarea, iar puterea afectivă a cuvântului, imensa lui arie de cuprindere, îi urmărește peste
tot. Altfel spus, nimic nu s-a schimbat de pe vremea lui
Cicero, care încă din antichitate a observat că „Pământul patriei e scump tuturor”.

România, în accepție geografică, s-a format pe teritoriul Daciei unitare, cu oamenii care au populat-o de la
începuturi. Trecerile de o parte sau alta a Carpaților
s-au făcut din considerente istorice și economice, în
vremuri vitrege și la ceas de cumpănă, totdeauna pe
vetrele ancestrale ale locuitorilor săi și nu pe ale altora.
Munții, adevărată coloană vertebrală a Țării, au dobândit aureolă de legendă, fiind cuib de adăpost la nevoie
și temelie a renașterilor, una dintre cele mai intime oglindiri ale istoriei zbuciumate a neamului.
În înțeles rustic se folosește expresia „de la țară”
pentru a exprima sensul de țărână roditoare sau de
țarină, matricea neamului, de vatră nestinsă, proaspătă
și mereu reîmprospătată. Veșnicia s-a născut la sat, a
afirmat sentențios Lucian Blaga și nimeni nu l-a contrazis.
„La țară” este sanctuarul nedezruptei, cum spunea
Dimitrie Cantemir, continuități a nației, a legăturii dintre
om și pământ, plămada din care s-a născut în adâncul
ființei fiecărui individ mândria apartenenței la Țară și la
neam. Acolo, viața este simplă şi frumoasă, timpul
curge după legile firești ale Universului, fără modificări
motivate de nevoi economice sau de altă natură, totul
se află sub semnul soarelui, al lunii și al astrelor. Ritmul
vieții este unul normal, nimeni nu se grăbește, deși fiecare profită din plin de fiecare clipă. Țăranii sunt
prietenoși, în egală măsură cu cei cunoscuți dar și cu
cei necunoscuți, sunt buni la suflet, trăiesc cu respect
pentru legile morale și cu teamă de Dumnezeu. Obiceiurile și credința strămoșească sunt respectate cu
sfințenie, omul aflându-se pe primul loc, iar după el pământul. Țăranul știe să se bucure de tot ce îi oferă natura, să iubească oamenii, animalele din bătătură,
ogorul fertil. Se întristează la necazuri, se bucură la
ploaie și zăpadă, la lumina și căldura soarelui. Capriciile
naturii sunt înțelese ca fatum, voia lui Dumnezeu.
Țara este superlativul superlativului, memoria istoriei
scrise de numeroase generații care au însoțit-o de-a
lungul întregii existențe. Grandoarea veacurilor este întâlnită pe tot cuprinsul ei: în toponimie, în patronimice,
în piatra și marmura construcțiilor, a monumentelor, a
lespezilor și crucilor funerare, în biserici și în frescele
acestora, în consemnările pisaniilor și ale cronicilor.
Imaginea serafică a țării este descoperită odată cu
viața, cu iubirea de mamă și a locului nașterii.

*

Talpa țării este locuitorul de la sat și mulți români
s-au născut la țară, construiesc o casă la țară, merg în
vacanță la țară sau la rudele de la țară. Țăranul trebuie
înțeles ca o trăsură de unire care adună toate sufletele
aceluiași pământ, începând cu buneii și străbuneii, ca
om frumos la chip și curat la suflet, măreț în fapte și
drept în cugetare. Pentru sătean Țara este Cosmosul,
locul unde respiră duhul eternității, adică mirosul aerului
proaspăt, al țărânei îmbibate de sudoare și sânge, al
ierbii, al grâului copt în arșița verii, al fânului înflorit pe
fânețe sau al celui strâns în căpițe, al cenușii caselor
pârjolite de vrășmașii care au bântuit-o de-a lungul vrePRO
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murilor. Nicolae Iorga a sintetizat totul într-o singură
frază: „câmpul se hrănește din ploi, țarinile neamului din
lacrimi și sânge”.
Țăranul a iubit totdeauna libertatea și pacea și a avut
un rol covârșitor, vital, în construirea civilizației pe care
se sprijină existența noastră. În mediul în care trăiește
el s-a format limba pe care o vorbim și tot acolo a fost
înfrumusețată. În casa lui a luminat continuu candela
credinței, a simțirii și splendorii sufletești. Din pridvor a
privit cerul, cu înfricoșare și speranță, la icoane și-a
făcut semnul de mulțumire pământeană către Dumnezeu înainte și după masă, la culcare și la trezirea din
somn. De acolo a pus țara la cale, a bătut toba în țară,
a dat sfoară în țară.
Trăind cu demnitate sacerdotală săteanul a știut totdeauna că a fi „țăran”, al „țării”, înseamnă a avea un rost
pe pământ, că cel mai sigur punct de sprijin se află
acolo unde îți sunt rădăcinile. În credința lui de nezdruncinat temelia, începutul și capul de țară este el, dăruit
cu o asemenea putere încât nimeni nu-l poate smulge
vreodată de pe pământul care i-a dat viață, pe care și-a
construit vatra și și-a pregătit locul de odihnă veșnică la
sfârșitul vieții pământești, înaintea Învierii. Pentru el
Țara este leagănul tuturor bucuriilor și suferințelor, a
iubit-o necondiționat, a sărit primul în apărarea ei și nu
a ezitat să-și dea sângele pentru ea, adică și-a apărat
sărăcia, nevoile și neamul, cum a scris Eminescu. În vechime Cicero, pentru a exprima tot literar faptul că o
luptă se dă pentru patrie și cămin, pentru neam și familie, pentru interesele naționale și totodată pentru interesul fiecăruia, folosea expresia Pro aris et focis (pentru
altar și cămin).
Săteanul a aflat comorile în apropierea sa: aurul în
holdele câmpului și în lutul transformat la roata olarului
în cănile și străchinile folosite la masă, argintul în scânteierile icoanelor și în strălucirea pufului magic al zăpezilor, bronzul în tabloul mirific cu care natura întâmpină
toamna, în lucirile clopotelor și ale candelabrelor din biserici, diamantele și cristalele în sclipirile izvoarelor și
ale cascadelor ce se arată luminii din adâncuri întunecate, smaraldul în verdele pădurilor de brad și al
pajiștilor.
Sipetul lui de comori este lada de zestre păstrată cu
sfințenie din generație în generație în casa mare, în
care se află tezaurul ce poartă semeția artei populare.
Universul culorii albe de pe portul țărănesc, devenit
național, de pe pereții caselor, semnifică vechime și
noblețe, viziune profundă asupra vieții și bunului gust.
Sufletul însetat de cunoaștere a aflat permanent noi orizonturi ale frumosului și ale armoniei, a învățat a vedea
și a respecta măreția uimitoare a naturii. Din policromiile, proporțiile și armonia ei s-a inspirat în făurirea
scoarțelor cu care și-a rostuit casa, straiele cu care își
înveșmântează trupul în zile de sărbătoare, frumoase
până la sublim. Fiecare remarcându-se prin puritate și
strălucire, prin bogăția de motive stilizate ale țesăturilor
măiestrit lucrate din lâna oilor, a părului de capră, a inului și a cânepii, toate produse și prelucrate în gospodărie. A veșnicit în humă arsă sau a înflorit cu migală pe
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coajă de ou, forme și culori îmbinate în sute și sute de
motive ornamentale, după o rânduială știută sau născocită, păstrătoare de simboluri și tradiții moștenite din
generație în generație.
Casa țărănească este axis mundi, în jurul ei gravitează întreaga lume, răscrucile istoriei și ale geografiei.
Cine îi trece pragul remarcă sinteza raportului dintre om
și natură, armonia celui ce locuiește în ea cu propria
persoană și cu familia, cu toți oamenii din jur, că tot ce
se află acolo depășește semnificația funcționalului și a
decorativului atingând sfera înaltă a spiritualității.
Uimește frenezia decorativă și inegalabila artă cu care
este sculptat lemnul din care este construită, din care
este confecționat mobilierul, atât cât îi este necesar
omului, lingura și blidul din care servește hrana cea de
toate zilele, cât și obiectele trebuincioase gospodăriei.
Convins că fericirea începe din locuința sa și că de
acolo se deschide drumul spre lume și spre Dumnezeu,
a ridicat meșteșugul lucrării lemnului la rang de artă și
a creat simboluri sfinte precum funia răsucită, care reprezintă infinitul, necuprinsul, legătura dintre cer și pământ, soarele, care este însemnul Dumnezeirii și al
vieții veșnice, sau pomul vieții, ideogramă mitică de împăcare a omului cu natura, năzuința spre „tinerețe fără
bătrânețe”. A înțeles și a iubit lemnul pe care l-a scos
din codru numai în cantitatea care i-a trebuit și l-a prelucrat cu dragoste și cu credința că îi transmite sentimentul dăinuirii lui peste veacuri.
Bisericile, unde merge să se închine cu credință
adevărată, unde își împărtășește durerea și se roagă
plin de nădejde, le-a ridicat în același spirit, cu artă fără
de pereche, folosind piatra și lemnul, materiale pe care
le-a înveșnicit în construcții capabile a dăinui peste veacuri. Vocația spre visare și credința în eternitatea oamenilor l-au inspirat în cuprinderea albastrului infinit,
zugrăvit la Voroneț, iar chipurile cunoscuţilor au căpătat
înfățișarea sfinților.
Femeile de la țară, dăruite cu frumusețe și puritate,
cu putere și cu răbdare, au contribuție majoră în zidirea
generațiilor, veghind la transmiterea coordonatelor
spiritualității naționale. Copii pe care îi zămislesc sunt
crescuți în spiritul dragostei de oameni, al libertății, al
credinței nestrămutate în Dumnezeu și în Țară și ele
sunt primele care îi învață dulcele grai românesc. Lângă
sănătatea și frumusețea fizică a coconilor au pus morala, adăpându-i la izvoarele nesecate ale virtuților neamului, deslușindu-le regulile aspre și neiertătoare ale
vieții pentru a le educa ascuțimea de minte, hărnicia și
cinstea.
Viața omului de la țară este împodobită și
înfrumusețată cu lumea mirifică a basmelor și povestirilor fără de asemănare, populate de zâne nespus de
frumoase și voinici capabili să se lupte cu zmeii, cu animale năzdrăvane și elemente personificate ale naturii,
cu stele-logostele, toate având darul de a transmite
învățături profunde, valabile în orice timp. Rostirea lor
este făcută de oameni mari cu suflete de copii și sunt
ascultate de suflete de copii care vor ajunge oameni
mari. Nu poate fi trecut cu vederea acel inefabil fior liric
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al doinelor și baladelor, al orațiilor de nuntă și al cântecelor de leagăn, al colindelor, toate transmise din
generație în generație ca odoare de mare preț. Cântecele au ținut săteanul în putere, în speranță și, poate,
fără ele nu ar fi răzbit în trecerea către mâine. Simțul
artistic înnăscut s-a exprimat prin cântec, prin el a construit și a transmis mesaje, cu el a deschis poarta fermecată a copilăriei, a iubirii, a tristeții și nădejdii.
Melodiile de dragoste, de înstrăinare, de haiducie, de
cătănie, strigăturile și orațiile, ilustrează prin metafore,
alegorii, structuri poetice de frumusețe unică, prin forme
lexicale arhaice, aspectele vieții satului tradițional, cu
sunete ce au unduiri de plaiuri transformate în cutii de
rezonanță ce le amplifică amplu și fastuos. Satul este
țara lui „foaie verde” unde cântecul popular s-a interpretat din vechime în cea mai veche gamă, aceea pentatonică, în care cântă și păsările, cu limpezime și vrajă
tulburătoare.
La țară s-a născut hora cea domoală și sârba cea
vioaie, nenumăratele dansuri ce sunt jucate în zile de
sărbătoare de toți membrii obștii. Așa cum vechii greci
își fixau întâmplările vieții numărând timpul din olimpiadă în olimpiadă, săteanul român și-a pecetluit amintirile nu în funcție de anii calendaristici ci de nedeile
locului, străvechi ca lumea în care trăiește. Petrecerile
câmpenești, celebrând ritmul etern al mișcării cosmice,
ciclul muncilor omenești sau al sărbătorilor din viața
omului ori hramul satului, oglindesc un stil de viață sănătos și o viziune desăvârşită asupra lumii, înnobilează
și împodobește sufletul participanților. Chipul puternic
și dârz al bărbatului de la țară, încruntat de durere și
obidă, întunecat de mândria lui aspră, se preschimbă
repede în ipostaze de lumină, de bunătate și optimism,
de voioșie, în sentimente de dragoste și prietenie.
Toate cele de mai sus, în multele lor ipostaze, au un
numitor comun, exprimat printr-un singur cuvânt: Țara.
România are forma circulară a cetății menite să
apere de jaf și de risipire, a „gurii de rai” din Miorița, balada de căpătâi a neamului, a horei în care oricine se
poate prinde dacă vine în ea cu cuget curat, a coroanei
Carpaților așezată pe fruntea Țării, a „Mesei tăcerii” a
lui Brâncuși, a pâinii rotunde tradițională la români, a
inimii fără de care omul nu poate trăi.

SAECULUM 1-2/2021

PRO

puncte de vedere

Ștefan Susai

atitudini

CĂRŢILE DIN POD
DESTINE DIN ŢARA PRUTULUI

PRO

De mic copil știam că Prutul desparte două țări: România și Uniunea Sovietică. Nu înțelegeam rostul frontierei pentru că bunicul Vasile zicea că suntem rude. Se
mai auzea câte unul strigând când vedea pe celălalt mal
un om, iar grănicerii nu erau în apropiere:
– Măăi, ce mai face familia lui cutare? Transmite sănătate din partea lui X.
– Îi transmit, îi transmit. Cum e la voi?
În mintea mea, cu timpul, acest teritoriu a căpătat o
formă cumva autonomă. Și i-am spus simplu: Țara Prutului. Râul a devenit emisfera mea care împărțea în
două Țara Prutului. A venit anul 1991 și s-a spus că
malul este al Moldovei, căci URSS nu mai exista. Mă
mai întreabă câte un grănicer:
– Ce fotografii faci? Nu știi că e graniță și nu ai voie
să pozezi malul românesc și nici cel moldovenesc?
– Eu nu fotografiez malurile de care spui dumneata.
– Dară ce?
– Eu fotografiez Țara Prutului.
Cele mai multe case din țara mea inventată au culoarea albastră. Ai zice că sunt făcute după cum arată
Prutul în zilele senine de vară. Altele, mai puţine la
număr, sunt verzi precum liziera care ascunde râul de
o parte şi de alta. Până şi modelul caselor e acelaşi, accentul oamenilor, limba, legăturile de rudenie de o parte
şi alta a apei, denumiri comune ale satelor. Muzica ce
răzbate la sărbători, nunţile şi înmormântările seamănă
ca doua picături de apă din acelaşi râu. Aşadar, Ţara
Prutului e cât se poate de reală. De la o vreme însă, satele din Ţara Prutului se golesc încetişor. Tinerii pleacă,
bătrânii mor. Case pustii sunt cu sutele. Se bat uşile în
cuie, scânduri la geam. Casele mor şi ele. Mai întâi un
perete, un geam, un colţ de acoperiş.
– A cui a fost casa aceea?
– A fost un om gospodar.
– Putem să intrăm?
– Da. Dar ce îţi trebuie?
SAECULUM 1-2/2021

Pânze grele de păianjen ţesute în ani. Anul înscris
pe calendarul ortodox de pe perete e de cele mai multe
ori anul în care omul a murit. Casele arată ca şi cum ţăranul o fi pe undeva prin ogradă. Patul făcut, covoare
pe pereţi. Rame de tablouri în care sunt îngrămădite
zeci de fotografii. De dincolo de sticla plină de praf te
privesc ochii ţăranilor din Ţara Prutului. Nu mai trăiesc
şi nimeni nu ar mai putea să îţi spună cine sunt. O lume
care a apus.

Scriitorii alungaţi în podurile caselor. „Era vremea să
iubim.”

Pentru țăran, podul casei e un locușor în care punea
lucruri ce trebuiau să stea departe de ochii oamenilor.
Dumnezeu vede și prin acoperiș, dar ochii oamenilor nu
pătrundeau acel spațiu. Câte nu se grămădesc acolo?
Saci cu lucruri duse, cică, pentru o lună, două. Apoi trec
și zeci de ani. Televizoare, aparate de radio, vreo covată
pe care omul nu s-a îndurat să o arunce. În podurile caselor afli şi multe cărţi. Şi tata ducea în pod cărţi care
nu era bine să fie găsite la vreo percheziţie, în urma
vreunui denunţ. Mai ales că părinţii lui, bunicii mei de
pe tată, fuseseră declaraţi duşmani ai orânduirii comuniste şi fuseseră alungaţi din capitală în glodul unui sat.
Nu ştiu a cui o fi fost casa asta frumoasă şi verde,
cu un brad care să tot aibă vreo jumătate de secol. În
pod, lăzi întregi cu cărţi. Cele politice sunt despre
PCUS, URSS. Lipsesc multe pagini. Semn că ţăranul
şi-a făcut țigări. Că dacă erau de pus pe foc, le punea
direct. Multe cărţi de literatură în chirilică. Costenco, Esinencu, Șleahu, Lupan şi Kataev. Morţi şi ei de multă
vreme. Unii au fost declaraţi morţi şi din punct de vedere
literar. Nu departe de casa în al cărei pod mă aflu e cimitirul. Să tot fie vreo patruzeci de ani de când Kataev
fusese în cimitir să vadă mormântul străbunicului ale
cărui caiete le avea. Îl rugasem pe fostul primar din Scu109
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Scrisorile către Ion Druță

Kataev avea o carte, „Vreme Înainte”. Stau în podul
casei verzi de lângă cimitirul din Sculeni şi mă gândesc.
Dacă aş da totuşi timpul înapoi, cu vreo treizeci de ani,
scrisoarea ar fi mijlocul principal de comunicare între
oameni. Cu telefonul era complicat. Erai sunat prealabil
ca să ţi se spună că ruda cutare te va căuta mâine la
ora cutare. Şi să fii lângă telefonul de la Selsoviet. Se
primeau şi se trimiteau din sat zilnic zeci de scrisori.
Scrise cu creion, mai rar cu cerneală, pe hârtie maronie
de împachetat, ori pe file din caietele elevilor. Cele mai
multe erau scrise în chirilică. Cele în limba rusă erau
mai mult adresate către ziare şi organe ale partidului.
Scrisorile primite erau de multe ori deschise. Clar lucru
că cineva veghea la cuvintele aşternute pe hârtie şi
având ca destinaţie frontiera Ţării Prutului. De pe fiecare mal.
Plecasem prin URSS. Era 1991. Moscova, Leningrad, pe la Riga, Kiev. Eram atât de tânăr, încât nu bănuiam că Moscova avea să-mi schimbe viaţa. Credeam
că nimic nu e mai frumos decât să fii ţăran în Ţara Prutului şi că restul e deşertăciune. Reîntors acasă, părinţii
mă întrebaseră de ce nu am trimis o scrisoare.
– Am trimis!
A ajuns într-un târziu, şi tot eu am primit plicul din
mâna poştaşului. Şi acum e pe biroul meu. Aşa era
poşta. Ulterior, scrisorile trimise către Ion Druţă se rătăceau, iar poşta îmi trimitea recipisa că destinatarul primise plicul. Nu. Nu-l primise, dar cineva semna în
numele lui. Copiam însă scrisorile trimise şi pierdute. Şi
bine făceam. După limba în care au fost scrise, scrisorile găsite prin podurile caselor sunt de trei categorii: în
chirilică; în rusă; în română. Astea sunt însă mai rare.
În podurile caselor părăsite în Ţara Prutului găsești
și scrisori. Parcă șoarecii au oleacă de soviste și mai
lasă ceva din aceste amintiri. Ori poate nu le plac scrisorile? Sunt şi fotografii în unele. Prăfuite, roase pe ju110

Valentin Kataev

mătate. Poate au ros doar chipurile țăranilor antipatici.
Din poze, te privesc drept în ochi țărani care de mult
sunt oale şi ulcele, iar crucile de lemn de la mormânt or
fi putrezit și au fost înghițite de buruieni. Căci din lut
suntem și una cu pământul ne facem. Ca şi casele din
Ţara Prutului. Din om rămâne o amintire, o poză în pod
mâncată pe jumate de șoareci… În podurile caselor din
Ţara Prutului descoperi fotografii cu militari din armata
sovietică. Nimeni nu ar putea să îţi spună astăzi cine
sunt. Destinul a vrut ca nişte băieţi de ţărani din Ţara
Prutului să ajungă marinari în armata sovietică, la
Odessa, Sevastopol, Murmansk. Altfel nu ar fi văzut niciodată marea. Reîntorși în sate, au redevenit ţărani. Au
avut cu siguranţă familii. Copii, nepoţi, strănepoţi. Şi nu
a rămas decât o casă căzută într-o rână ca un soldat
împuşcat în şold. Şi câteva poze vechi. Ori pe pereţi,
ori în podurile caselor. Şi nimeni nu ar putea să spună
cine au fost. Când plecau în armată, băieţii erau conduşi de fete, de familii. În mijlocul satului erau petrecuţi
cu acordeoane. Se legau pe un stâlp bucăţi de cârpă
de diferite culori, batiste, baticuri. Ca un legământ al
celui plecat şi a celei care îl aştepta să revină în sat şi
la viaţa normală. Au fost şi unii care nu au mai revenit
vii. Cum a fost cazul lui Alexandru Boico. Un băiat simplu de pe malul Prutului. Căzut în Afganistan. L-au
transformat în erou, au dat numele lui unei străzi în orăşelul Ungheni. Şi asta a fost tot.
În podul unei case era următoarea scrisoare:

„Vă salută al vostru fiu. Sunt bine, sănătos. Cu mine
fac armata la Vitebsk încă nişte băieţi din Moldova. Restul sunt ruși şi puţini din Pribaltika şi Asia. Am să fac
poză şi am să vă trimit. Dar mai durează până ne scot
în oraș. (…) De la ceilalţi aflu şi eu cum se trăieşte în
toate colţurile ţării. Cam ca la noi. Nu de greutăţi se tem,
ci de război. Multă sănătate! Vă sărut mâinile.”

PRO

leni să îmi povestească odată cum a ajuns Kataev
acolo.
– Măi, ce om era! Modest. Nici nu ai fi zis că era
Erou al Uniunii Sovietice. Venise cu Beșleagă, trimis de
Bodiul. Kataev se bucura ca un copil şi arăta pietrele
din cimitir.
– Uite, asta e în caietele mele, şi asta.
În podul casei mi-am reamintit dialogul şi faptul că
am o fotografie de la venirea lui Kataev la Sculeni. Până
şi pietrele pe care le văzuse nu mai există. Intrase un
buldozer, le crăpase, şi atunci le-au aruncat cu totul.
Calci pe morminte istorice şi nici nu ştii. Şi aşa în Ţara
Prutului dispar fără urmă şi mărturii despre cei trecuţi
în eternitate. „Cimitirul din Sculeni”, cartea lui Kataev,
era aproape intactă. În schimb, cartea lui Esinencu –
„Era vremea să iubim” – era roasă binişor de şoareci.
Ca şi „Severograd”-ul lui Costenco. „Magistrale”, cărticica lui Lupan, zăcea în apropiere. Aproape că nu îţi
vine să crezi că au existat oamenii ăştia şi cărţile lor.
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Scrisorile de dragoste din Ţara Prutului. Pe vremea
când femeile purtau rochii

Omul nu poate trăi fără apă, aer şi dragoste, forţa
nevăzută care împinge viaţa înainte. În podul unei case
din Sculeni am găsit zeci de scrisori de dragoste. Ce
este însă dragostea? Că şi aşa mai zic bătrânii, supravieţuitori ai istoriei pe malurile Prutului, că dragostea era
altceva decât e acum. Dar nimeni nu ar putea s-o definească. E ca un fel de duh care există şi în care se
crede cu tărie. Ca şi în Dumnezeu.
„,Salutări din…”

PRO

Îți scrie S. Mama te roagă, acolo la Chișinău, să îți
vezi de treabă, fără băieți, și să nu umbli cu Sveta. Că
tot satul știe cine e. Tata a zis că dacă nu te ții de treabă
și te îndrăgostești te întoarnă în sat și toată viața vei
lucra cu el la kolhoz. Că i-am povestit tot…”
În pod, prima scrisoare scrisă cu caractere latine e
datată 11 septembrie 1977!
„Află că am primit scrisoarea ta și m-am bucurat nespus de mult. Îți mulţumesc pentru pachet. Ţi-am dat aviz
telefonic pe data de 27 august. Pentru ziua de luni. Nu
știam că la voi în sat nu merg telefoanele lunea. Femeia
de la telefoane îmi spunea că la voi nu merge și că să
revin joi. Am revenit joi, dar femeia de la telefoane mi-a
spus că persoana cu care am vrut să vorbesc nu s-a
prezentat. Dragă N, vreau să îți trimit o bluză cu flori și
o placă cu muzică. Femeia prin care am vrut să trimit
nu a mai putut. Prin poștă știu că dacă trimit pachet îl
controlează și nu dă voie la placă. Poate să îți trimit la
altă adresă și nu în zona de frontieră unde controlează
tot. Să îmi spui şi pun tot ce vrei. Să îmi spui ce mărime
porți la rochie, bluză, ciorapi și chiloți, ce talie ai. Îți
mulțumesc pentru medicamente. Mama se simte bine
de la ele. Te rog să îmi trimiți o poză de-a ta și un fir de
păr. Te iubesc.”
Ce frumos!
Destinul a făcut ca destinatara scrisorii să ajungă
zeci de ani mai târziu soprană la Opera din Timişoara.
Dăduse examen la Arte în Chişinău. La înapoiere, fusese oprită de grănicerii sovietici la marginea satului.
Nu putea reintra pentru că nu avea acte doveditoare
că-i locuitoare aici. Au trimis pe cineva să cheme, să o
recunoască. După destrămarea URSS, a plecat în România. Fiica ei a mers în direcţia opusă. Căsătorită cu
Vasile, un băiat de lângă Chişinău, s-a dus la Moscova.
Căci destinele oamenilor din Ţara Prutului sunt ca frunzele purtate de apa râului, când spre un mal, când spre
celălalt, când prinse în vârtejuri. Nu ştiu ce va fi cu oamenii, casele şi satele din Ţara Prutului. Auzi zilnic clopotele cum mai anunţă moartea cuiva… Era o zi urâtă
de toamnă. O ceaţă groasă plutea. Părintele trecea
spre cimitir cu mortul. Doi bătrâni cărau cu greu masa
cu pomeni. Din sens opus, eu, cu doi băieţi, căram două
uşi vechi pe care doream să le salvăm. Pentru o clipă,
membrii ambelor procesiuni ne-am oprit şi ne-am privit
SAECULUM 1-2/2021

atitudini

în ochi. Apoi fiecare a luat-o pe drumul său.
În acea zi găsisem o scrisoare şi câteva fotografii.
Am întrebat o bătrână dacă recunoaşte o tânără femeie
dintr-o poză, probabil din anii ’60.
– Nu ştiu cine e. Dar o fi de pe vremea când femeile
purtau rochii.
Zeci de fotografii vechi şi scrisori recuperate am aşezat în rame de lemn în Casa mare. Toate din podurile
caselor din Ţara Prutului. Le privesc deseori. Mi-a
rămas întipărit în minte finalul unei scrisori, trimisă de
tată către fiice: „Să fugiți de cel ce nu iubește. Salutări
din Sculeni”.

30.XI.77
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Ion Fercu

Viorel Savin – 80

PRIMUL MARE FEEDBACK AL VIEŢII

Soarta ce-au urzit

Și când au intrat ursitoarele pe gaura cheii mitice, în
a treia zi de la descălecatul lui EL în Lume, pe 6 aprilie,
au început să viețuiască, sub privirile nașei, lângă
prunc, zvârcolirile destinului. Dar, surpriză, surpriză,
surpriză! N-au putut veni decât două dintre cele trei ursitoare: Torcătoarea și Depănătoarea. Cealaltă era
foarte ocupată. Neiubitorii de liniște o obligaseră să
meargă pe frontul de viațămoarte al celui de-al doilea
măcel mondial. Era ziua în care Germania invada Iugoslavia și Grecia. A treia ursitoare trebuia să se asigure
că destinul pe care-l croise unora trebuia să fie îndeplinit pe front...
Când ursitoarele s-au strecurat pe gaura cheii, nașa
Vera le-a întâmpinat elevat, șoptind, și la sugestia Sofiei, mama: „Urselor,/ zânelor,/ frumoaselor,/ fecioarelor,/
cu bine veniți,/ bine ne găsiți./ Cum vă primim,/ cu masă
pusă,/ cu bucate direse,/ vinațuri alese,/ așa vă ospătați/
112

pân’ vă dumiriți/ noroc să meniți/ fătului nost’ ”… Și
când pruncul din leagănul-covată a dat semne de primitoare gazdă, scâncind imperativ, unde nu s-a aruncat
pe jarul incertitudinilor surata Torcătoare, privind către
Depănătoare: „Avem de trudă aici! Pezevenghiul ăsta
ar putea face mofturi auzind ce-i vom ursi!” Nașa Vera,
parcă ruptă din coasta călinescienilor critici, a așezat
pe masa mitică, respectând ritualul, fluierul-ciobănia,
spicul de grâu-plugăritul, banul-bogăția, ceașca plină cu
vin-cheful cumpătat, un condei, o carte, o statuie a împotrivirii și o machetă a unui fotoliu din care porneau
spre lume toate rosturile de diriguitor ale întâmplărilor
altora... Sofia i-a suflat șoptit de tot: „Pune acolo și ceva
ca să-l facă magnet pentru muieri și autoritate pentru
nădrăgari! Adaugă și un ceva special care să-l țină
mereu lipit de muzica aplauzelor!”...
Și-apoi, unde nu se apucară, drăgăliță-Doamne, ursitoarele de sortit și de admirat!... Apropiindu-se de
masa mitică, Torcătoarea, privind cu drag către pruncul
din copaie, a atins cu mâna croitoare de destin, fără să
selecteze, toate obiectele propuse de nașă. Una dintre
moașe a cârtit cu temere: „Să nu afle boțul cu ochi nimic
din sortirea asta! I se urcă la cap mucosului și am dat-o
de belea!” Din colțul ei, Depănătoarea a nuanțat
reproșul: „Prea multe haruri, surato! Va trebui să le gestionez, să le ung atunci când vor scârțâi! O să am de
salahorit, nu glumă! I-ai dat prea multe puteri. O să se
creadă...” Când copăiosul a slobozit însă un nou scâncet imperativ, ursitoarele și moașele și-au luat tălpășița
și l-au lăsat în grija destinului. Torcătoarea, care se pare
că era șefa urzelii întâmplărilor vieții, a stabilit și o dată
a primului mare feed-back al vieții: 4 aprilie 2021.
Ursitoarele răsfoiesc portofoliul ființării

...Și când sosi ziua primului mare feedback, pe când
pruncul sărit din copaie chefuia întâmpinând cei 80 de
ani de istorie, cele două ursitoare, la fel de cuceritoare
PRO

Ce zi, oameni buni, 4 aprilie 1941! O primăvară care
urma unei ierni iubitoare de oameni se tolănise prietenos în istoricul Borzești. Când frumoasa și iubita
învățătoare a locului, grozava Sofia, a născut, și-a ridicat pruncul cel voinic, prin magia sufletului, în cele patru
zări ale lumii și a anunțat: „A venit!” Emil, tatăl, tot dascăl
al așezării, era și el în al nouălea cer de fericire.
Moașele care trebăluiseră în jurul noii vieți și-au pus
basmalele peste guri, ca să nu se audă prea mult
admirația din chicotele pe care le-au slobozit după
ce-au realizat, cercetând profesionist o temă a viitoarelor virtuți saviniene, că pruncul este un EL. Și când a
apărut în decorul bucuriilor nașa, Vera Călinescu, totul
a intrat în algoritmul ființării... Moașele au tăcut, mama
a trecut în regim de așteptare metafizică, iar tatăl, amânând cheful cu prietenii, a intrat într-un fel de fel de
silențium al Strigătului care-l ardea la lingurica sufletului...
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ca altă dată, i-au frunzărit portofoliul ființării tocmit de
consilieresele lor. Și mult s-au mai minunatără când văzură că sortiseră fără greș! Toate cele atinse cândva pe
masa mitică erau adeverite... Condei de vază națională,
onoruri peste onoruri, jilțuri peste jilțuri, centru de
aplauze, familie după pohtele sufletului, amici cu puțini
trădători, împotriviri de poveste prin balcoane politice
istorice, zvârcoliri prin instanțe, priviri întrebătoare către
prietenii prietenilor in-amicilor lui, pumni izbiți în masa
revendicărilor, ochi și pe beregăți (știu, pudicilor, că voi
ziceți beregate...) care nu prea păcătuiseră, diplomat cu
firul Ariadnei în traistă, beligerant cu adversari de clasă,
nesărac, neastâmpărat aidoma unui sfidător perpetuum
mobile de speța I... Invidia unora este fără frontiere: Astralia.Ro, evaluator cu ștaif, îl plasează alături de Andrei
Tarkovski și Anthony Perkins; ba chiar și în coasta fotbalistului Sami Khedira. Dicționarele nu-l ocolesc.
Atunci când se așază în prezidii, îl caută centrul acestora. Dacă nu vezi toate astea, să știi că poate porni în
lume, de sub condeiul său, o țâfnă estetico-democratică
pe care n-o doreai ca partener de dispută. Și dacă te-ai
rătăcit printre cei care le-ai turnat securiștilor ceva în
timpane despre împotrivirile lui, Dumnezeu cu mila! Pârjol e înapoi și înainte!...
„Simțeam până în străfund sonurile acestui cântec
– pe care-l pot socoti, fără să exagerez prea mult,
chiar imnul meu personal!”

PRO

Travestite în două reporterițe seducătoare cărora nu
le poți refuza întrebările, Torcătoarea și Depănătoarea
au coborât, în 2021, în metafizicul Luncani, patria de
cugetare a cunoscutului octogenar, dintr-un Mercedes
de cinci stele+, roşu ca flacăra iubirii. Și unde nu s-au
aşezat pe mese dulcețuri de poveste zămislite din
poame ecologice, șerbeturi din cele alese, cafele cu
arome de Bosfor, clondire cu apă rece și suc vechi de
struguri, de-au căzut vizitatoarele mute în admirație, o
vreme... Deodată, Seducătoarea I, nimeni alta decât
Torcătoarea, îl căută pe Viorel cu o privire de sirenă și
începu să cânte de parcă vocea i-ar fi fost ruptă din file
de folclor maramureșean: „Şi-aşa-mi vine câteodată,
dorule,/ Şi-aşa-mi vine câteodată/ Să dau cu cuţâtu-n
chiatră,/ Să dau cu cuţâtu-n chiatră, dorule.// Din chiatră
să iasă foc, măi dorule,/ Din chiatră să iasă foc,/ Dacă-n
viaţă n-am noroc,/ Dacă-n viaţă n-am noroc, măi dorule.// Când s-o-mpărţit norocu, măi dorule,/ Când
s-o-mpărţit norocu,/ Fost-am eu dus la lucru,/ Fost-am
eu dus la lucru, măi dorule”... Nu-i lăsă însă Sărbătoritului prea mult răgaz pentru aplauze. Îl întrebă scurt:
„Fii sincer... În marea ta singurătate ai cântat uneori
această melodie? De ce?” Viorel începu: „Of, Seducătoareo, zvârcolirile astea pe care mi le arunci în suflet
au rostul de a «umbla» mai mult prin căile ascunse ale
existenței mele și, deși aș putea scăpa ușor și politicos
de stresul unor amintiri neplăcute răspunzând corect,
însă formal, la toate întrebările tale printr-un simplu și
despovărător «da», îmi iau seama și răspund; dar, din
pricina spațiului tipografic pe care-l aveți disponibil, nu
atât de detaliat pe cât ar fi meritat... Da, nu «uneori», ci
mai mereu în lunga mea viață am simțit vibrându-mi
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până în ADN-ul propriu, acest cântec deznădăjduit, atât
de adevărat și de frumos!
«De ce» simțeam aceasta? Răspunsul conține
însuși motivul pentru a scrie un bildungsroman. Dar
acum nu-i timp și nici loc pentru asta, așa că mă voi limita să rezum drastic: simțeam până în străfund sonurile acestui cântec – pe care-l pot socoti, fără să
exagerez prea mult, chiar imnul meu personal! –, din
cauza lipsei de armonizare a «căilor de comunicare»
dintre mine și cei care dețineau temporar puterea politică și administrativă. Deși mai totdeauna la conducerea
unor instituții importante (director cultural în comunele
Filipeni și Răchitoasa, director cultural în Slănicul Moldovei, vicepreședinte al Consiliului județean, director al
Teatrului „Bacovia”, director al Bibliotecii Județene, director de publicații precum Monitorul de Bacău, Cartea
etc., președinte al Filialei Bacău a Uniunii Scriitorilor din
România), în fruntea cărora am obținut rezultate ce nu
pot fi contestate decât numai de către cei de josnică rea
credință, pare uimitor faptul, dar… tot timpul am fost în
conflict cu șefii. Niciodată aceștia nu au fost nemulțumiți
de mine pentru dovezi de incompetență sau de incorectitudine, ci pentru că dimpotrivă: realizam mult mai mult
decât sarcinile prevăzute în Fișa postului (la Răchitoasa
am inițiat «Festivalul folcloric al Văii Zeletinului», două
ediții, la Slănic Moldova am inițiat «Festivalul Național
de interpretare și de creație dramatică», șaisprezece
ediții, la Teatru am înființat Revista Teatrul românesc, la
Biblioteca județeană, am inițiat programele de editare
de bibliografii, de biobibliografii și am editat Revista Cartea!), iar ei aveau nevoie să își consume în liniște sinecurile grase la care, numai prin jocul cinic al întâmplării,
ajunseseră. Bănuiesc că, imuni la altruism, vedeau în
mine individul periculos care, prin inițiativele luate și incredibil finalizate urmărea doar să le ia locul, sau care,
prin rezultatele muncii lui greu de ocultat își crea o
independență insuportabilă vanității lor rău mirositoare.
Acești homunculi, niciodată nu m-au putut anula, deși,
mereu au recurs la mizerabilul sabotaj de a-mi stimula
perfid salariații din subordine; din păcate, câțiva dintre
aceștia «au pus botul», după cum se spune în cercurile
mafiote, am fost obligat să devin contondent cu ei și,
iată: acum mă urăsc, sărmanii. – «Când s-o-mpărțit norocu,/ Fost-am eu dus la lucru,/ Fost-am eu dus la lucru,
măi dorule…!» Deh!”...
„Am fost și eu în țara Uz și, din nefericire,
încă sunt!”

Cealaltă seducătoare sub acoperire, Depănătoarea,
despărțindu-se chemările ispititoare ale dulcețurilor, interveni: „Ai simțit vreodată că ți-au fost aruncate în
destin încercări care l-au căutat și pe Iov?” Viorel
răspunse de parcă aștepta această întrebare de la începuturile facerii lumii sale: „Da! Am fost și eu în țara
Uz și, din nefericire, încă sunt! Exorcizând amarele-mi
frustrări, numesc România, țara mea iubită cu disperare, dar în care mi-au fost ultragiate demnitatea și libertatea de acțiune, drept Cretinozauria. – Ca să fiu mai
limpede înțeles, «Implozia lui Melec, Purtătorul de Nucă
și de Nývas în Cretinozauria», tipărită în ediție definitivă
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la Princeps Multimedia în 2017, este Fabula existenței
mele.
După toate urgiile îndurate de mine și de personajul
biblic, Dumnezeu l-a fericit numai pe Iov. Pe mine, la
capătul vieții mă lasă încă la mâna lui Satan Birocratul,
– care se amăgește că m-a învins, dar eu îi râd în nas!
Căci condeiul din mână nu mi-l poate lua; nici spectacolele de teatru risipite prin țară, și nici cărțile ajunse
prin biblioteci. Dar, poate că încă nu am fost vândut și
pedepsit suficient, ca să merit sfârșitul minunat al lui
Iov…!? Cine poate ști?”
Prima seducătoare, ținând în cumpănă pocalul de
argint în care se zbenguiau forțele dionisiace din struguri, îl țintui nonconformist: „Mi se pare mie sau chiar
ai în tine ceva din Don Quijote?” Viorel, tot la
înălțimea provocării: „În condițiile în care Satan Birocratul iubește încremenirea în Statele de funcțiuni proiectate și stabilite de el după principii mafiote, bineînțeles
că poți fi considerat un Don Quijote dacă ai mișcat în
front! Iar eu, slavă Domnului: nu am stat «smirnă»”.
„Dacă Sisif s-ar fi revoltat în Infern, acum l-am fi
numit Don Quijote. Nu crezi?”

Seducătoarea a II-a îl păstră în același registru al
mărturisirilor: „Ai avut momente în care credeai c-ai
fost distribuit uneori în rolul lui Sisif?” „Nu”, răspunse laconic sedusul. „Nu, în rolul lui Sisif, cu excepția
încercării perpetue de a primi iubire de la ceilalți, fără
s-o obțin însă decât în mică măsură, nu am fost niciodată distribuit. Nici chiar «în asemenea hal» nu am fost
pândit de nenoroc. Sau, poate că… am scăpat din
ghearele acestuia pentru faptul că nu l-am supărat pe
Zeus însuși. Dar, de ce prejudecata de a apela la Sisif
ca reper? Din punctul meu de vedere, Sisif a fost pe jumătate vinovat de infinitul insuccesului său. De ce?
Pentru că i-a lipsit luciditatea de a calcula și de a angaja
doar eforturi ce puteau fi cu certitudine finalizate! Indiferent de condiții, eu, făcând cu premeditare abstracție
de orice adversități, dar gândind în detaliu consecințele
propriei angajări în/la ceva important, mi-am dus lucrul
cu bine la capăt. Ba, câteodată, spre disperarea unor
fățarnici, mi l-am dus dincolo de capătul lui!... – Dacă
Sisif s-ar fi revoltat în Infern, acum l-am fi numit Don
Quijote. Nu crezi?”

te judece, nu după ceea ce dovedești, ci după etichete
contrafăcute de zoilii de gașcă. Cu alte cuvinte, aș fi exclus potrivnicia egoistei nesincerități”.
„Să mai zicem că, Împotrivitor fiind, având și o
imaginație care a creat un univers literar inconfundabil, doar al tău, ai fi avut puterea recuzării noastre
în fața unei instanțe mitice, chiar în ziua în care
ți-am stabilit soarta. Ce motive ai fi avut, deși, har
Domnului, puțini au avut un destin în care aplauzele
au cam venit de peste tot?”
Era vocea Depănătoarei... Intrat în jocul urzit de seducătoarele „reporterițe”, Viorel privi către pocalul său
încă neatins și rosti: „Nu, nu aș fi avut un motiv plauzibil
al recuzării Voastre. Însă, cu umilință aș fi cerut Instanței
Mitice să vă domolească excesul de nepăsare în care
ursiți să conviețuiască bieții oameni, semenii mei, singurele ființe golașe, la propriu, de pe Pământ, dar
care… au avut abilitatea de a descoperi macrouniversurile astronomilor, microuniversurile biologilor și
chimiștilor și fantasticele universuri subatomice ale fizicienilor…!
Este îngrozitor de trist să suporți atâta lipsă de altruism în atâta abundență de perfecțiune! La ce
folosește?”
..Și pe când Sărbătoritul întinse mâna către pocal,
pentru a-și drege vocea și obloji câteva vânătăi ale sufletului, ca-ntr-o poveste, cele două figuri mitice s-au
făcut nevăzute, rostind simultan, suav: „Ne revedem la
următorul mare feedback, Viorele: 4 aprilie 2041! Nu
uita de dulcețuri și de virtuțile strugurilor!”

„Este îngrozitor de trist să suporți atâta lipsă
de altruism în atâta abundență de perfecțiune!”
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Viorel Savin
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Continuând să se joace de-a realul și ficționalul, Seducătoarea I riscă: „Să zicem că noi suntem cele
două ursitoare care ți-au hotărât destinul. Între altele, știm, ți-am strecurat în soartă și Împotrivirea.
Hai, zi-ne pe șleau, Împotrivitorule, dac-ai fi fost ursitorul propriului destin, care dintre încercările prin
care-ai trecut nu ți le-ai fi aruncat în maratonul vieții
tale?”
Răspunsul sosi într-o clipă: „He!, pentru mine este
ușor de răspuns: aș fi exclus, dintre toate, încercarea
sisifică «ce mi s-a dat» de a comunica în codul iubirii cu
scumpii mei contemporani. Aceștia sunt prea grăbiți să
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Rodica Lăzărescu

CU VIOREL SAVIN
DESPRE TEOFIL AVRAM.
SAU INVERS

Cu siguranţă ştiţi cine este Viorel Savin. Dar cine e
Teofil Avram*?
După numele mic (soţia îi spunea Fil), protagonistul
celui mai recent roman semnat de Viorel Savin e un
iubit/iubitor (philos) de Dumnezeu (theos). După numele de familie (dacă ne amintim de Avraam, patriarhul
biblic, care, prin cei doi fii ai săi, este strămoşul popoarelor evreu, prin Isaac, şi mahomedan, prin Ismail) e
tată al mai multor neamuri, e strămoşul. „Dumneavoastră ne-aţi inventat”, „toţi cei care conducem acum, din
el ne tragem” – rosteşte, plin de satisfacţie, Preşedintele, amintind rolul decisiv avut în evenimentele din decembrie 1989, când „aţi fost conducătorul nostru”.
Personajul Teofil Avram preia multe dintre coordonatele biografice ale scriitorului (chiar şi numărul de litere din componenţa numelui – şase + cinci!) – e de
aceeaşi vârstă cu acesta, locuieşte într-o comună la
câţiva kilometri de Oraş (oraş nenumit în care cititorul
recunoaşte cu uşurinţă Bacăul), şi-a pierdut de curând
soţia, a trăit experienţa consultării dosarului de la Securitate (DUI), cu exact aceeaşi surpriză („Îl cuprinse o
silă imensă constatând că cei mai apropiaţi dintre apropiaţi, toţi, intelectuali de marcă – printre care şi finul său,
celebrul regizor G.Ţ.! –, îl încondeiaseră.”), e artist, nu
scriitor, ci pictor cunoscut şi recunoscut, a realizat
fresca ce împodobeşte faţada Casei de Cultură din
Oraş. Cu toată implicarea sa în „Evoluţie”, a refuzat certificatul de revoluţionar, căci, spune el, în Oraş „nu s-a
tras niciun glonţ”. A fost „primul Vicepreşedinte la Revoluţia locală”, ceea ce-i atrage reproşul unora („Acum
treizeci de ani, ai condus derbedeii care au ocupat Consiliul Judeţean şi l-au aruncat pe fereastră pe tovarăşul
prim-secretar. […] Uite unde aţi adus ţara! […] Sictir!”)
şi dispreţul altora (nu şi-a „cunoscut interesul”, „era normal să îi lăsăm pe alţii să pună mâna pe minunile de fabrici construite de comunişti din sudoarea poporului?”,
deşi a fost întrebat, „nu aţi ştiut să răspundeţi «corect»
la întrebarea capitală: de ce alţii, şi nu noi? […] Din
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* Viorel Savin, O zi din viaţa lui Teofil Avram (Paralela 45,
Piteşti, 2020)

SAECULUM 1-2/2021

cauza asta, acum staţi la ţară într-o căsuţă construită
pe pământ, deşi la Revoluţie aţi fost conducătorul nostru”).
A fost şi a rămas un idealist ce se recunoaşte singur
a fi „victima naivităţii că adevărul este unul singur” care
„nu se spune împotriva cuiva, ci se spune”. Unii îl percep drept „ironic şi persiflant”, pentru membrii clanului
Stănescu este un „zmângâlici câcăcios”, pentru un adolescent binevoitor este „bunic”, pentru taximetristul furios e „tataie”, pentru un poliţist trimis să-l aducă la
secţie este „infractor”. Nu aflăm cum îl numeşte ginerele
Morko, acesta exprimându-se într-o „limbă necunoscută” lui Teofil Avram.

Chiar dacă nu e o zi mai lungă decât veacul, ziua lui
Teofil Avram este definitorie pentru cei 30 de ani scurşi
de la „Evoluţie”, aşa cum numeşte personajul evenimentele din decembrie 1989, căci nu a fost o revoluţie,
ci „evoluţia vechiului sistem politic”, „un banal şi sângeros exemplu de darwinism social”, în urma căruia „toţi
cei ticăloşiţi în socialism au ajuns oameni de afaceri în
capitalism care, şi acesta, la noi, a devenit original, este
de cumetrie!”.
Ziua personajului, alter ego al scriitorului Viorel
Savin, începe la ora unu noaptea în dormitorul casei din
Răzeşi şi se încheie la ora unsprezece noaptea, în
Oraş, în crâşma Zimbru, mai cunoscută sub numele Zoiosu’.
E o zi dintr-un „decembrie ofticos şi nesigur, fără
identitate”, cu două săptămâni înainte de sărbătorirea
celor treizeci de ani scurşi de la evenimentele din 1989,
o zi ca toate celelalte, de vreme ce autorul îşi numeşte
romanul „o… «mostră» extrasă din şirul zilelor pe care,
cu umor născut din tristeţe, le trăim”, după cum îmi scrie
în dedicaţie. Un jurnal condensat, i-aş zice eu, o chintesenţă a tuturor zilelor pe care le-au trăit – personaj şi
scriitor – în toţi aceşti ani. Prilej de a face o radiografie
a societăţii româneşti la trei decenii după schimbarea
de regim, investigaţie în decursul căreia naratorul nu
omite aproape niciun aspect şi nu neglijează niciun
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„personaj” din fauna „de tranziţie”.

Drumul lui Teofil Avram de la Răzeşi până în Oraş,
escortat de un echipaj de poliţie spre a fi „adus” la secţie
manu militari, e o incursiune prin realităţile crunte ale
prezentului: în peisaj apar „resturile marilor întreprinderi
privatizate şi demolate rapid pentru a fi vândute la fier
vechi”, „ruinele fostei platforme industriale, de unde,
înainte de Revoluţie, plecau la export mii de tone de
carne, de mobilă, de vinuri, de grâne”, dar şi prosperitatea interlopilor atât de evidentă în construcţiile faraonice ale „clanului Stănescu”, palate „împopoţonate cu
mansarde portocalii, cu turnuleţe acoperite cu tablă de
aluminiu şi dichisite cu galerii exterioare mărginite de
coloane colorate albastru şi ferchezuite cu brizbrizuri
roşii de ipsos”, agresiunea asupra echipajului (şofer şi
medic) şi a ambulanţei sanitare („erau ca nişte furnici
vorace, disperate să devoreze un cărăbuş uriaş”), pasivitatea celor doi poliţişti care nu intervin (complicitate?
frică?) spre a opri vandalizarea salvării, caracatiţa traficanţilor de persoane (prostituate şi cerşetori), starea deplorabilă a străzilor (gropile din pavaj, mizeria de pe
trotuare), „fabricile de diplome”, plecarea „în lume” a românilor, promovarea pe bază de cumetrie, „statul procurorilor” care-şi „vâră nasul şi ne bagă la zdup”, poliţia
ce acţionează după principiul „orice om prins în vizor
trebuie amendat, că o fi încălcat el vreo lege, vreodată,
fără să fi fost pedepsit” ş.a.m.d.
O lume populată de o galerie de indivizi – interlopi
precum Pardalian, Avaramu, Buş din clanul Stănescu,
proxeneţi de teapa lui „Delon, cocalarul «fante de
Oraş»”, „brunet, burtos”, coborât dintr-un „Audi AG,
negru”, „ghiolbanul de tranziţie” la volanul unei „maşini
de fiţe”, îmbogăţiţii gen Bujor Tcaciuc, bugetarul cu
„casă cu etaj la Monte Carlo”, ori Ilie Brânză, fost valutist
în vremurile „de tristă amintire”, acum prosper om de
afaceri, „învârtiţii” care au ştiut, la Revoluţie, să „răspundă corect”, precum Mitru, inspectorul general şcolar,
ori Preşedintele din Palatul Administrativ pentru care
„viezure, vulpe, vidră şi vampir […] sunt cele patru calităţi animaliere obligatorii pentru a fi un adevărat om politic”, iar democraţia „e bună numai până când pui mâna
pe putere. După aceea, devine o frână mai a dracu’
ca-n dictatură!”, procurorul care „învârte el, pe degete,
«oamenii cinstiţi, dar prea siguri de valoarea lor»”,
coana lu’ procuroru’, amatoare de aventuri amoroase
prin boschete sau fata ajunsă „secretara lu’ tata”, ministrul Transporturilor, „un fel de «neam de manivelă» gras
şi spilcuit, acum îmbrăcat la Versace” ş.a.m.d.
E o lume care se manifestă agresiv, fără cea mai
mică empatie, la toate palierele relaţiilor interumane –
bunicul din parc („Ce dracu’ i-ai băgat copilului în
cap?”), şoferul de taxi („Mai du-te dracului de ghiujan!
Eu am de făcut bani, iar lui îi arde de vorbă!”), milionarul
Tcaciuc („Voi ştiţi cine sunt eu, bă, sclavilor?”) ilustrând-o cu asupra de măsură. Nu sunt omise nici relaţiile interetnice sugerate/simbolizate la nivel micro prin
criza din familia lui Avram, în casa căruia ginerele
cântă ostentativ „Trăiască Ungaria Mare” şi „Moarte lu’
Trianon”.

Încă din primele două-trei pagini, se profilează mai
multe conflicte – cu Miruna Dihorean, directoarea Casei
de Sănătate (conflict din care se vor ramifica altele), cu
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fiica Melania şi ginerele Morko. Lucrurile se precipită,
câinele Rex e grav bolnav, avocatul îl anunţă că i s-a
deschis dosar pentru şantaj şi că este citat la poliţie, la
poartă soseşte un echipaj de poliţie spre a-l „conduce”
la secţie.
Textul avansează alert, pe alocuri naraţiunea trece
pe nesimţite în registru dramatic, descrierea se transformă în didascalii: „Se sprijinea de masa de lucru inundată cu corespondenţă, cu cereri şi memorii adresate
către diverse instituţii, cu printuri după e-mailuri, cu albume de pictură şi cu tăieturi din ziare, încercând să-şi
domine tremurul involuntar, pornit din interior. Nu reuşea. Se aşeză pe scaun şi trase către sine, de un colţ,
o foaie de hârtie printată. O ridică în faţa ochilor şi articulă la receptor, înăbuşindu-se de revoltă.” De-a lungul
textului se pot decupa numeroase astfel de pasaje, construite cu rigurozitatea şi grija dramaturgului de a-şi
plasa cu exactitate personajul în scenă: „Teofil aruncă
hârtia pe masă, puse receptorul în furcă şi se întinse în
scaun cu mâinile pe după ceafă”, „Lăsă pe măsuţa de
lângă şevalet paleta pregătită pentru lucru, îşi şterse
apăsat mâinile cu o cârpă, îşi aruncă în jurul gâtului fularul gri, de lână […] şi, după ce-şi îmbrăcă în grabă pardesiul, se duse la poartă” ş.a.
Tot aşa cum frecvente sunt şi replicile spuse în gând,
amintind mai mult de procedeul care în teatru se numeşte aparté decât de monologul interior din genul epic
„«La revedere cu portofeul meu, desigur»”; „«I s-a cerut
să schimbe tactica»”; „«Hai, cere-mi să-ţi spun Olga!»”;
„«Prea mult, nu-i în regulă»”; „«Dacă şefii ei află cum
gândeşte, or s-o azvârle ca pe-o măsea stricată»” etc.
etc.
Dramaturgul Viorel Savin nu se dezminte nici în folosirea dialogului: multele pasaje dialogate concentrează textul, îi dau vivacitate, caracterizează
personajele. Vorba memorabilă, scânteietoare, care
transcende opera şi circulă singură prin lume, tot din
dramaturgie vine: „când mi-e rău mă ia salvarea, când
mi-e bine, mă ia poliţia”.
Chiar şi scena cu care se termină romanul pare o
replică „pe dos”, „întoarsă”, la finalul atât de cunoscut
din O scrisoare pierdută. Adunaţi în cârciuma de cartier,
perdanţii, învinşii „Evoluţiei”, cântă „versurile mobilizatoare” din Deşteaptă-te, române, „«într-o unire», trăind
intens cu toţii sentimentul întăritor că în acel moment,
la Zoiosu’, diferenţele sociale dispăruseră”, „uluiţi că
imnul naţional chiar îi reprezintă”.
Dar, tot ca în piesele lui Caragiale, ajuns la capătul
zilei, la capătul romanului, cititorul constată că nimic nu
se schimbă, că, după toată agitaţia de peste zi, lucrurile
se află exact în acelaşi stadiu de la început: conflictul
cu directoarea Casei de Sănătate nu s-a rezolvat, Teofil
Avram nu a dat niciun răspuns ofertei de soluţionare (de
fapt, de închidere a gurii!), gravele neînţelegeri din familie rămân, cei din cârciumă, după momentul de glorioasă răbufnire, reintră în rutina cotidiană, unul dintre
petrecăreţi, „obosit de «înfruntare», îşi ridică braţele şi,
cu umor, spuse obosit: – Vă mulţumesc tuturor! Acu’,
mă duc acasă să dau socoteală!”.
Parcă-l auzim pe Viorel Savin rostind caragialian:
„Simţ enorm şi văz monstruos”. Să fie acest „umor născut din tristeţe” blestemul poporului român, din care s-a
hrănit Caragiale şi, peste veac, şi Viorel Savin?
PRO
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Iulia Murariu

MATEI VIŞNIEC – 65
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SENTIMENTUL TIMPULUI
ÎN DRAMATURGIA
LUI MATEI VIȘNIEC. CONSIDERAŢII
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Matei Vișniec. Un poet ce și-a găsit vocația ca romancier și care este cunoscut în lume ca dramaturg. Iar
omul de presă amenință mereu scriitorul cu celebritatea, urmărindu-l cu invizibili ogari: cai la fereastră, vreun
sindrom de panică etc. Este aceasta o posibilă definire
metaforică a unui scriitor a cărui operă prezintă evidentă
unitate și în care tema majoră e cea a omului în condiția
lui umană și socială. Tema timpului se insinuează cu
fermitate în universul artistic al lui Vișniec, asociată
obișnuit temei morții. În scrierile lui Vișniec se moare diferit, din orice, ca și în realitatea imediată. Se și trăiește
oricum, ca orice viață, dar sub apăsarea timpului. Obsedant apare ideea înaintării omului în timp într-o
cadență neliniștitoare și monotonă. Timpul este nu o
abstracțiune, o fulgurație a unui gând că se moare
trăind; perceput fatal auditiv, prin bătaia clopotelor, prin
clipocitul apei ce curge, timpul capătă concretețea imediatului.
În Paparazzi sau Cronica unui răsărit de soare avortat, piesă ce surprinde goana după senzațional a
ziariștilor, ei înșiși prinși între mizeria cotidiană și tirania
vreunui șef, trecerea timpului este repetitiv subliniată
prin didascalii: „Tic-tac-ul unui ceas. (Sau o altă modalitate de a marca timpul care trece.)”, „un orologiu pe un
perete”, „Se aude țipătul unei sirene de alarmă. (Sau o
altă modalitate de a marca timpul care trece.), „Pași,
mulți pași, pe stradă. (Sau o altă modalitate de a marca
timpul care trece.)”, „Apa care curge. (Sau o altă modalitate de a marca timpul care trece.)”, „...un telefon sună.
Timpul trece.” etc. Ideea e, se pare, aceea că timpul
surpă lent viețile indivizilor și că ireversibilul pecetluiește
acțiuni omenești. Un paparazzo (Paparazzo 1, numit
Mario), înzestrat cu instrumentarul tehnic necesar, spionează un eveniment extravagant al mondenităților la
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care și-a anunțat prezența și Marlon Brando.
Paparazzo 2 insistă, vorbind prin telefon cu șeful său,
că e martor ocular la alunecarea în alienare a întregii
lumi: „Am văzut cu ochii mei un câine care s-a sinucis
în fața mea privindu-mă în ochi”; „Au înnebunit trenurile,
o locomotivă scăpată de sub control a intrat ca în
brânză în holul gării centrale, paf! Sub ochii mei.”; „Și
s-ar părea de asemenea că un gardian nebun a deschis
porțile închisorii...” etc. El percepe spectaculos înaintarea în timp, mistificând realul și inserând absurdul în ordinea obișnuită a cotidianului, un absurd care trebuie
așezat în faptul divers vandabil al normalității („Am
văzut cu ochii mei...”; „Sub ochii mei.” etc.).
Omul pentru care nașterea a fost o cădere percepe
existența ca ruptură de prenaștere, înțeleasă ca stare
paradisiacă definitiv pierdută: „...înainte, acolo, în trupul
mamei mele, viața mea era pacea însăși... perfecțiunea
însăși... ubicuitatea însăși... apartenența la o lume omogenă și simplă, unde spațiul și timpul erau înlocuite cu
legile mult mai subtile ale organicității...”. Spațiul și timpul viețuirii, se înțelege, încorsetează. Nașterea e o cădere în țarcul timpului și al spațiului, o bruscă intrare
descendentă, o prăbușire, în starea de a fi în timp și în
spațiu și care echivalează cu eroziunea ființei. Femeia
desculță îi deplânge căderea prin naștere și plânge:
„Omul pentru care nașterea a fost o cădere: Ce spuneam?
Femeia desculță (plângând): Că e dureros să știi că
ai fost expulzat din pântecele mamei pentru eternitate.”
„Omul pentru care nașterea a fost o cădere: Deci
unde eram?
Femeia desculță (plângând): Vorbeați de acel unic
moment de armonie pe care l-ați trăit dumneavoastră
în pântecele mamei dumneavoastră.
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Omul pentru care nașterea a fost o cădere: Ideea
este că nu este vorba numai de mine. Fiecare,
înțelegeți, fiecare făptură umană a trăit acest moment
de armonie, dar drama este că toți au uitat... Toți, cu
excepția mea, bineînțeles, pentru că asta vreau să vă
fac să înțelegeți, că eu n-am uitat nimic... N-am uitat că
acolo, în pântecele mamei mele, m-am simțit liber... Cu
adevărat liber. A fost singura formă de libertate pe care
am cunoscut-o vreodată...”.
„Omul pentru care nașterea a fost o cădere (către
Femeia desculță): Bun, deci, ce ziceam?
Femeia desculță (plângând): Spuneați că nașterea
v-a privat de tot ceea ce începuserăți să iubiți... Că o
parte din identitatea dumneavoastră a rămas pentru totdeauna acolo, în pântecele gol unde ați avut primul
dumneavoastră cuib...”.
Dincolo de unele reverberații din gândirea cioraniană, dramaturgul inserează o jelanie/ litanie a ființării.
Se știe că pentru Emil Cioran, căderea în timp (una dintre cele două «căderi» la care, în existența sa, este
supus omul) este condiția universală a omului: el își
construiește existența prin raportare la mediul temporal.
Timpul este atât mediul ființării, cât și cel care face posibilă desfășurarea vieții. Timpul e accesibil omului
numai ca trăire nemijlocită, crede Cioran. Matei Vișniec
plăsmuiește un personaj pentru care trăirea e străină
vieții construite din amintiri amniotice și pentru care timpul nașterii coincide cu pierderea libertății, a iubirii, a armoniei lăuntrice. Prezentul e pulverizat prin confesiune,
iar trecutul e redus la clipa prăbușirii în timp prin smulgerea din atimpul prenatal. Imaginea mamei, scenic absentă, se înalță stăruitor deasupra timpului și a trecerii.
Femeia ce plânge pare o stranie ipostază maternală și
o antropomorfizare a angoaselor existențiale. Cu toate
că ea este «Femeia desculță», o posibilă Cenușăreasă
ratată, și nu «Femeia ce plânge»», atributul ei definitoriu
rămâne plânsul, neîntrerupt, într-un timp ce pare că nu-i
mai aparține.
Mansardă la Paris cu vedere spre moarte
construiește imaginea unui Cioran care este nu filozoful
cinic, ci omul aflat la senectute, îndrăgostit de o
nemțoaică și asaltat de amnezie. Boala slujește decrepitudinii biologice și destramă spiritul unui om pentru
care gândirea a reprezentat o paradigmă și un mod de
a fi. Imaginea omului și a cetățeanului (lumii, din moment ce rămâne până în clipa ultimă un apatrid) se conturează din imagini pulverizate, „des-compuse”; se
încheagă o biografie rarefiată de lestul detaliilor, de o
diageneză a spiritului creator. În ultima scenă a textului
dramatic, Cioran în senectute și Cioran tânăr se întâlnesc în Sibiu. În final tânărul Cioran primește cheia
„care închide toate ușile”, rămânând locului doar umbra,
statornică vremelnicie.
Sugestia timpului măsurabil este invariabil legată, în
teatrul lui Matei Vișniec, și de ploaie. Motiv ce revine
des, ploaia creează angoase: personajele dramaturgului nu iubesc nici ploaia, dar nici marea – nu iubesc, se
pare, abundența apei ce evocă diluviul. Față de apă
manifestă, în genere, oroare. P4, din Ușa, spune, de
altfel: „...Sunt împotriva anotimpurilor, împotriva apei”;
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„Știți, cele mai multe rele ne vin de la apă”. Și dincolo
de ușă se întinde marea spre care pășesc rând pe rând
cei care așteaptă să treacă dincolo; unii vin mai târziu,
alții prea devreme, dar urmează invariabil aceeași
așteptare și același deznodământ. Dacă din mare –
sumă de virtualități și cale thanatică – nu apare, în dramaturgia lui Matei Vișniec, nimeni și nimic, în schimb
totul și toți se întorc în și spre mare. Prin zgomotele ce
răzbat de dincolo de ușă, se presupune, există o
mașinărie teribilă, un mecanism de tortură ce smulge
urlete ce îngrozesc; mașinăria nu se vede însă atunci
când ușa se deschide, dar se vede marea. Doar marea,
ca un purgatoriu acvatic. În Trei nopți cu Madox ploaia
pare că nu se mai oprește. Spațiul acțiunii e și aici restrâns la „un fel de pensiune, undeva la marginea mării”.
Înaintarea în timp e perceptibilă în „vuietul mării, valurile
care se sparg de țărm, țipetele pescărușilor, sirena unui
vapor...”, dar mai ales în descrierea sunetului ceasului
pe care l-ar avea Madox. Personaj omniprezent și multiplicat, potrivit mărturiei celor din spațiul scenic, Madox
are un ceas de argint și care scoate sunete inconfundabile:
„Bruno: Ceasul de argint ți l-a arătat?
Grubi: Ți l-a pus să cânte? Kling-kling-klang... Klingkling-klang...
Bruno: Mi l-a pus.”;
„Sezar: V-a arătat un ceas?
Clara: Un ceas care cântă?
Sezar: Daaa...
Clara: Un ceas de argint?
Bruno, Grubi și Sezar: Daaa...
Clara: Nu, n-a vrut să ni-l arate... Kling-kling-klang...
Kling-kling-klang...”.
Despre Madox, care petrece, cu fiecare dintre cei
angajați în schimbul de replici, trei nopți succesive și
sincron, adică aceleași nopți, dar în locuri diferite, se
spune că urmează să plece cu un tren de la miezul
nopții „spre sud... Spre Marele Sud! Spre Soarele Sudului... spre Sudul Etern...” (Clara) și, totodată, că „va
călători spre nord, cu trenul de nord... care merge spre
nord... care trece prin nord... ca să găsească butoiu’-n
care s-a-necat frate-său.” (Măturătorul). Madox – personaj care capătă contur și biografie doar din relatările
celorlalți, adică există numai în măsura în care se
vorbește despre el și despre cele trei nopți petrecute în
tovărășia lui – apare în postura unui homa viator, a
călătorului de la miezul nopții ce merge și spre nord, dar
și spre sud, dar nu succesiv, ci simultan. El cuprinde
astfel viața și moartea, refăcând calea celor vii și a celor
morți.
Există un acut sentiment al timpului, insinuat în realitatea imediată și în perceperea ei. Personajele dramaturgului au conștiința adevărului obiectiv că timpul
destramă viața, visul, sufletul, și că la capătul propriului
drum se întinde necunoscutul morții. Dar ele, aceste
personaje, mai știu, așa cum știe și negustorul de timp,
și că o viață curtată de amnezie într-un timp fragmentat,
secvențial, nu poate cântări cât o zi plină trăită de la
răsăritul până la apusul soarelui.
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MARIN SORESCU – DE 85 DE ANI LA LILIECII DIN CERURI
PLANETĂ DE OLTEAN

29 februarie 1936-8 decembrie 1996

Acad. D.R. Popescu
Marin Sorescu a fost un scriitor genial.

Nicolae Dan Fruntelată

OLTENI PÂNĂ-N PRĂSELE

PRO

La viaţa mea (am 75 de ani, pot zice asta!), am întâlnit (în vis ori în realitate) câţiva olteni „până-n prăsele”. Aşa le zic eu oltenilor supremi. Primul e
Constantin Brâncuşi, gorjeanul care a modelat lumea
după chipul şi asemănarea Dumnezeului său valah. Al
doilea, Marin Sorescu, magicianul doljean, un shakesSAECULUM 1-2/2021

pearian total care a adus istoria şi viaţa în Bulzeşti, la
el acasă. Al treilea, D.R. Popescu, prozatorul şi dramaturgul mehedinţean care ne-a luminat durerea în trecerea Anastasiei antice. Olteni până-n prăsele... O revistă
luminoasă cum e Pro Saeculum face sărbătoare la
amintirea unuia dintre ei, marele, unicul, Marin Sorescu.
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Titus Vîjeu

Flash-back

SINGUR PRINTRE PICTORI

„Știam că pornind de la mine o să ajung la restul lumii și
la problemele cele mai acute. Cine pe cine
înghite, unde s-a mai găsit o vână de petrol, unde dai și
unde crapă. Așa mi se întâmplă întotdeauna.”
Marin Sorescu: Extemporal despre mine

La începutul lunii noiembrie 1989 am primit o
invitație călduroasă de a participa la Serbările revistei
„Astra” din Brașov, din al cărei colectiv redacțional făcusem parte la începuturile sale. Noul redactor-șef,
poetul și prozatorul Daniel Drăgan, care semna invitația,
lucra în epocă la ziarul local, găzduit de aceeași clădire
din strada Mihail Sadoveanu nr. 3. Noi la parter, ziariștii
ceilalți la etaj. Ne întâlneam zilnic pe scări și ne salutam,
civilizat, fără a avea prea strânse relații.
Revenirea la Brașov, după aproape două decenii de
existență bucureșteană, îmi făcea o reală plăcere, chiar
dacă momentul în care urma să se petreacă nu era cel
mai fericit. Să mă explic: noiembrie 1989 era luna celui
de-al XIV-lea Congres al Partidului Comunist Român și,
ca și cum ar fi simțit că scaunul i se clatină, Nicolae
Ceaușescu părea hotărât să obțină un suport general
din partea organizațiilor de partid și, de ce nu? – din partea întregului popor...
Astfel încât rezerva mea (și, fără îndoială, și-a
celorlalți invitați) era să nu fim angrenați în acea campanie propagandistică prin expunerea în întâlniri cu publicul la care s-ar fi putut pune în circulație diversiunea
candidaturii unice la conducerea PCR.
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Ne-am temut degeaba. Daniel Drăgan s-a dovedit
un organizator abil. Profitând de poziția pe care o
deținea încă din anii ‘60 ca libretist al operei Trandafirii
Doftanei a lui Norbert Petri el încerca să refacă tradițiile
faimoasei Asociații Transilvane pentru literatură și cultură a poporului român, fondată în 1861 la Sibiu de intelectualitatea română ardeleană și al cărei acronim
(ASTRA) îl păstra revista brașoveană pe frontispiciu.
În cele câteva zile petrecute la Brașov împreună cu
ceilalți invitați (între care îi voi aminti deocamdată doar
pe Marin Sorescu și pe Laurențiu Ulici) ne-am întâlnit
cu locuitorii marelui oraș industrial ce păstra vie amintirea revoltei din noiembrie 1987, de care știa toată țara,
dar și a unor gesturi de rezistență individuală, precum
cel al autoincendierii pe pârtia de schi a lui Liviu Babeș,
despre care ne informase „Europa Liberă” cu câteva
luni în urmă. Cert este că niciunde, în instituțiile culturale și în școlile în care ne-am aflat, nu s-au rostit vreodată sacrosanctele nume ale partidului și
conducătorului său mult iubit. Cu atât mai mult cu cât
din grupul de oaspeți făcea parte și fostul traducător de
engleză și rusă al președintelui Ceaușescu. Căzut în
dizgrație, domnul Sergiu Celac (redactor la acea dată
într-o editură bucureșteană) înregistra un mare succes
în momentele de destindere când, în grup restrâns fiind,
îl imita pe Nikolai Trofimovici Fedorenko, ambasadorul
URSS la ONU, pe care avusese ocazia să-l audă de
multe ori vorbind de la înalta tribună new-yorkeză. Acest
respectabil orientalist, autor al unor notabile lucrări despre culturile chineză și japoneză, avea, în mod paradoxal, un discurs calibrat pe dimensiunile „doctrinei
Brejnev”. Fapt ce-l așezase sub proiectorul satiric al lui
Sergiu Celac, un om fermecător și care după doar două
luni avea să devină ministrul de Externe al României...
Au fost multe ceasuri plăcute în acele zile de
toamnă, dar marea surpriză avea s-o constituie
expoziția de pictură a lui Marin Sorescu, vernisată pe
9 noiembrie la Muzeul de artă. Era prima ieșire în public
a lucrărilor sale născute în liniștea casei din strada
PRO

„Începe să fie târziu în mine. Uite, s-a făcut întuneric
în mâna dreaptă și-n salcâmul din fața casei.
Trebuie să sting cu o pleoapă toate lucrurile care au mai
rămas aprinse, papucii de lângă pat, cuierul, tablourile.
Restul agoniselii, tot ce se vede în jur, până dincolo de
stele, n-are niciun rost s-o iau, va arde în continuare. Și-am
lăsat vorbă în amintirea mea, măcar la soroace mai mari,
universul întreg să fie dat lumii de pomană.”
Marin Sorescu: Iona
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Ce știa el și nu știau ceilalți, inclusiv Leonardo da
bucureșteană botezată cu numele lui Grigore Alexandrescu. Pentru prieteni nu era un secret faptul că Marin Vinci, un „lămâi încruntat și stors” ce „a rodit acel inepicta și desena cu fervoare, dar puțini îi văzuseră opera puizabil mister planând pe buzele Giocondei, precum
plastică vegheată – ca și literatura sa, de altminteri – de cuvântul de demult, deasupra apelor”? Păi știa că „linia
e bâlbâiala unui punct în mișcare. Acțiunea unui punct.”
devotata doamnă Virginia Sorescu.
La Brașov s-a produs „ieșirea în lume” a unor lucrări Dealurile Toscanei nu-ți oferă acces la această descoîn care avea loc, cum ar fi zis exegetul său Mircea Scar- perire. Probabil că pentru a o dobândi trebuie să
lat „tatonarea unui alt fel de expresivitate”. Peste patru- străbați într-un car molcom drumul prin Câmpia Olteniei,
zeci de tablouri agregau prin culoare această lume de la Bulzești la Craiova. Ori invers. Leonardo era un
nouă a celui care crezuse în polisemantica liniei și a for- erudit, fără-ndoială, și emisese „teorii despre perspecmei. În Viziunea vizuinii (Albatros, 1982) era un desen tivă, ambiguitate, mișcare și repaus”. Dar nu Leonardo
la pagina 186, cred, înfățișând „două galaxii fugind spre îi va fi model. Poate, mai degrabă, Paul Klee, cel ce-a
roșu; galaxia noastră fugind spre roșu, galaxia lor fugind avut „șocul viziunii integrale a lumii”. Marin, ca pictor,
spre roșu”. Numai că sensul celor două fugi diferea. s-a dorit el însuși „integralist”. Și el va dori să
I-am mărturisit atunci cu sfială, căci era un foarte califi- „țâșnească spre cer, călare pe o săgeată” aidoma acelui
neamț din Elveția care consimțise
cat cunoscător al literaturii ruse,
că „desenul e doar o linie plecată la
că Viktor Sklovski identificase în
plimbare” și care-l cucerise cu
opera lui Gogol șaptesprezece tiOrașul plutitor și Peisajul cu păpuri de roșu, de la cel al sorgului
sări galbene. Când l-a descoperit,
la cel al flăcării, să zicem. Știam
puiul de oltean a simțit că zărește el
că și el descoperise „cele douăînsuși „într-o clipă de iluminare un
sprezece nuanțe de alb/ Și niște
mecanism imens, în care energiile
mușcate galbene,/ la trandafirii
circulă prin vine de aer și de stele,
galbeni”. Mă temeam că-mi va
iar energia degajată de picioarele
răspunde cu alt vers al lui: „Ai neunui înotător cade și dezechilibunia culorilor, totul să fie mov./
brează balanța judecății de apoi”.
Totul să fie d-un fel, eu abia deIar toate aceste energii se conosebesc roșu de carmin”, chiar
vertesc subtil în culoare, absolvind
dacă lucrul n-ar fi fost decât,
universul de cenușiul unui praf de
vorba lui Octavian Paler, rodul
origine necunoscută și care are
unor „polemici cordiale”.
prostul obicei ca odată absorbit de
Și totuși, când i-am văzut tapământeni să li se așeze pe
blourile reunite în acea sală de
circumvoluțiuni.
expoziție, n-am putut să nu mă
Prin culoare, Marin propunea, aigândesc la uluitoarea sa poezie,
doma unui șaman modern, vindecape care o știam și-o iubeam încă
rea celor bolnavi de excesele
din lecturile mele de licean din
Volumul de versuri cu dedicaţia poetului
civilizației prin „voluptatea priveliștii”.
Singur printre poeți. Am avut
datată 9 nov. 1989, ziua vernisajului
În timp, tablourile sale au fost exconvingerea că paleta sa
primei sale expoziţii de la Braşov
puse de multe ori, cel mai adesea în
îndrăzneață își avusese corescapitala Olteniei, pe care cândva o
pondentul într-un poem din Sărbători itinerante (Cartea Românească, 1978): „Fructe văzuse din car, la Muzeul de Artă de aici și la Teatrul
mici, roșii, multe, multe,/ Ca păducelele, ca niște arbori Național ce avea să-i poarte numele. Cât despre desetârâtori/ Și gheața roșie (e vorba de floare) și acei nele sale, am putea spune că au avut o circulație și mai
bănuți? Albaștri-mov, ca ochii nordici, care se întâmplă intensă prin tipărirea lor în pagini de carte, ca însoțitoare
să/ Fie și mov, și verdele ferigei, pajiștea de gura-boului/ ale textelor lirice ori dramatice.
Așa s-a întâmplat cu Iona (editura Fundației Marin
Roșie, înaltă pajiștea de cer.”
Cred că asta-și doreau a fi tablourile lui Marin: o Sorescu, 2000) ori cu Desfacerea gunoaielor (Editura
pajiște de cer pe care sufletul să alerge așa cum aler- Expansion Armonia, 1995), cu Viziunea Vizuinii (Albagase copilul din Bulzești în copilărie. Dacă o bună parte tros, 1982), cu alte cărți apărute în țară și în străinătate.
a poeziei sale se născuse, cum observase demult Mir- Astfel încât putem spune că această dimensiune a artei
cea Iorgulescu „prin mijlocirea reprezentărilor infantile soresciene a devenit cunoscută din Italia unde volumul
conservate în memorie” pictura sa își avea originea în trilingv (română, italiană, engleză) apărut la Torino în
1995 (Poezii, Poesis, Poems) conținea și treizeci de
energia acelorași reprezentări.
Expoziția de la Brașov fusese „botezul focului” pen- reproduceri color ale tablourilor autorului, până în Sintru pictorul Marin Sorescu. Originalitatea gândirii sale gapore, unde în același an apărea o antologie în limba
vizuale – de care era, cel dintâi, conștient – îi va fi dat chineză cu câteva ilustrații ale aceluiași.
Lui Sorescu i se potrivesc foarte bine rândurile pe
sentimentul că așa cum, la debutul poetic din 1964, fusese Singur printre poeți acum devenise... singur prin- care el i le-a consacrat cândva lui Geo Bogza despre
contribuția „la democratizarea versului, lărgind marginile
tre pictori.
SAECULUM 1-2/2021
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inspirației admise îndeobște”. Dar și cele consacrate de
el lui Henri Michaux, pictorul-poet (sau poetul-pictor):
„Stihul lui Michaux e prozaic și nici nu prea seamănă a
stih. Această proză supără și derutează pe ceilalți cititori, care nu sunt nici măcar filozofi și nu văd în poezia
lui Michaux chiar nimic. Însă e doar o pojghiță, sub care
distingem cel puțin trei straturi masive de poezie: stratul
fantastic, halucinant și cel magic”. (Ușor cu pianul pe
scări, Cartea Românească, 1983, p. 261)
Ori, poate și mai bine i s-ar potrivi pasajul de la pagina 269 a cărții citate: „O experiență întreruptă de milenii își găsește din nou vrăjitorul care s-o exprime și
s-o tacă. Michaux va intra în Academia Franceză călare
pe mătură. În orice caz, în nemurire astfel va intra”.
La două decenii după scrierea acestui superb profil,
Marin Sorescu intra el însuși în Academia Română. Şi,
puțin timp după aceea, intra și în nemurire, urcând undeva pe pajiștea din cer pe care o pictase nesățios, cu
gândul la locul numit pe Pământ La lilieci și pe care-l
poartă cu sine acolo, la locul numit cu simplitate La îngeri. Ce-ați zice de-o carte a lui Marin cu acest titlu și
ilustrată cu imagini din cer?

Portret semnat de poet, colecţia Titus Vîjeu

Ion Andreiță

CU MARIN SORESCU LA ULTIMA
CEAȘCĂ DE ŢUICĂ AMARĂ

…Acum – ca și atunci – îmi ard pe masă două ceşti
pline ochi cu ţuică – ultima licoare din sticla lăsată de
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Poet – şi Marin Sorescu nu mai este. Beau din ceaşca
mea. Beau şi plâng şi scriu – şi lacrimile au gustul sărat
al ţuicii din dragoste. Parcă se subţiază şi ceaşca lui. O
fi bând sufletul lui – că nu degeaba punea bunica un
pahar cu apă la striga casei: „Vine sufletul mortului,
maică, şi timp de 40 de zile aleargă pe unde-a călătorit
în viaţă, şi când oboseşte din alergătură, vine acasă şi
bea din apa asta, pe care i-o schimbăm noi în fiecare
dimineaţă”. Aleargă sufletul lui Marin Sorescu – şi poate
i-ar trebui încă o viaţă să poată cuprinde alergătura celui
PRO

Scriu – acum, ca și atunci – în timp ce pe masă ard
două ceşti de ţuică. Este/era ploconul cu care Marin Sorescu venise la Paris să se caute de boală. „Doctorii
ăştia nu sunt învăţaţi cu aşa ceva, mă Ioane – zice –
aşa că mai bine o bem noi”. Apoi, după o clipă de meditaţie: „Adică, bea-o tu, că aduc eu alta data viitoare,
şi-oi bea şi eu”.
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dus, ori mai multe, să poată încăpea vieţile de gânduri
neîmplinite încă ale Poetului prea devreme plecat.

*

...La Paris, venise cu una din ultimele speranţe.
„Dacă nici aici…” – zice – şi nu-şi mai continuă gândul.
Am fost la el la spital şi – în ciuda condiţiilor materiale
excelente; ca ale mai tuturor clinicilor din Occident –
m-a înfiorat „detaşarea” cu care era tratat. Nu tu un universitar, o somitate, un specialist mai acătării; doctori
simpli, adesea imberbi, ca-n ultimul spital raional, în
care se ajunge prin repartiţie obligatorie. Halate albe,
inconştiente în naivitatea lor că au în faţă o somitate a
culturii universale. De altfel, cred că nici nu ştiau bine
complexa identitate a pacientului. Care, încrezător ca-n
steaua de pe urmă, murmura: „Dacă nici la Paris”… –
uitând, poate, că el însuşi scrisese: „Numai noi, naivii,
mai umblăm pe la policlinici”. Căci nu de la spital i s-a
tras. El se îmbolnăvise de ceva într-o zi, când s-a
născut. Dar cine a apropiat atât de repede, de brusc şi
de tragic, acel ceva de fiinţa lui?

*

...Stăm de vorbă în odaia în care locuim temporar la
Paris, eu și nevastă-mea, diplomat la Ambasadă – şi
din fereastra odăii se vede Turnul Eiffel. Poetul e uşor
obosit. Făcusem o plimbare prin oraş. Criticul de artă
Dan Hăulică, ambasadorul României pe lângă
UNESCO, îi oferise maşina; „Să-i arăt nevestei Parisul”
– se scuzase Poetul –, dar eu cred că el voia să revadă
locuri pe unde hălăduise cu nişte ani în urmă. Mă invitase şi pe mine – şi, în maşină, tot drumul mă pisa cu
întrebări: „Aici ai fost?”. „Dar acolo?”. La Turnul Eiffel
oprise maşina. „Ştii că unul din picioarele turnului e
făcut cu oţel de la Reşiţa?” „Are şi o plăcuţă pe care
scrie” – completase imediat, ca un elev cuminte, şoferul
Ştefănică. „Uite, vezi, el ştie?! Dar că Eiffel a făcut şi
Hotelul «Moldova» din Iaşi, mai ştiţi?”. Nu ştiam.

*

PRO

…În fereastră apare, luminat, Turnul Eiffel. „Unde
este? Unde este?” – întreabă Marin – şi-n cadrul ferestrei, în seara ce se lasă tot mai albastră, Poetul, adus
puţin de spate, arată ca un imens semn de întrebare
proiectat în Univers. Fără să vreau, îmi vin în minte
nişte versuri vechi: Tata-ntre ferestre-aşteaptă/ Gol şi
singur ca un zeu/ Tata n-o mai ţine dreaptă/ Linia lui
Dumnezeu… Dar Marin Sorescu se scutură din reverie
– şi exclamă: „Frumos, al dracului de frumos. Şi cum
zici că l-ai botezat?” „Mitică – zic – după popularul erou
al lui Caragiale”. „Potrivit nume” – zice.
Poetul e bine dispus şi-l tot cercetează, cu ochi jucăuş, pe Mitică. La un moment dat, mă întreabă: „Ai
nişte hârtie albă?” Îi dau. „N-am mai tras o linie – zice –
de şase luni. Stai, stai aşa, nu-ţi scoate ochelarii. Nu te
ştiam cu ei, îmbătrâneşti şi tu”. Şi, fără ochelari, Marin
Sorescu îmi schiţează portretul, cu mâna stângă. „Cu
stânga desenează, pictează” – subliniază soţia sa, Virginia, spulberându-mi nedumerirea. „Să-l ai de la mine,
amintire”… – mi-l întinde, după ce se iscăleşte. „Pe MiSAECULUM 1-2/2021

remember

tică – adaugă – o să-l desenez acasă, din memorie.
Hârtiile astea albe le iau cu mine.”
…Doamna Virginia îmi spune că a doua zi, Poetul a
stat câteva ceasuri pe terasa apartamentului,
jucându-se cu plaivazul pe hârtie.

*

...Marin Sorescu n-a fost un bigot; dar nici necredincios n-a fost. Soţia sa îmi mărturiseşte cum, cu oarece
timp înainte – când simţea tot mai aproape rotindu-se
aripa neprevăzutului – a cerut Biblia; împreună au citit
Cartea lui Iov. Suferinţa se aşeza, zeghe groasă, pe
trupul şi sufletul său.
Aici, la Paris, soţia l-a îndemnat: „Închină-te, Sorine,
şi roagă-te mai cu sârg la Dumnezeu”. I-a urmat sfatul:
s-a închinat şi s-a rugat – şi i-a spus, a doua zi, cum s-a
rugat: „M-am rugat aseară la Dumnezeu să-mi dea un
somn bun şi liniştitor, din care să nu mă mai trezesc. Şi
uite că nu mi-a ascultat ruga…”.

*

...Citesc primele ziare sosite din ţară, care vestesc
intrarea în veşnicie a Poetului. Necrologuri de
circumstanţă, multe nesemnate, înşiruiri de titluri, date
uneori imprecise („Cotidianul” din 9 decembrie, anunţă,
în modesta capsulă consacrată, că s-a născut la…
Băileşti). Mai generoasă – presa franceză. „Le Monde”
din 12 decembrie 1996, sub titlul „Marin Sorescu –
moartea unui poet care a sfidat tirania”, îi consacră, sub
semnătura lui Edgar Reichmann, o veritabilă cronică
bibliografică, neuitând să menţioneze, într-un P.S., principalele opere traduse în limba lui Balzac (tălmăcite de
pene luminate: Alain Bosquet, François Cayla, JeanLouis Courriol). „Liberation”, din aceeaşi zi, titrează şi
el: „Marin Sorescu îşi încheie munca sa de român; poet
şi ţăran, disident şi ministru, acest romancier ameţitor
a murit la 60 de ani” (alăturând şi o fotografie mai puţin
cunoscută). Mathieu Lindon, autorul articolului,
comentează – pe îndelete şi aplicat – opera „Viziunea
vizuinii”, subliniind una dintre laturile personalităţii Poetului, desprinsă dintr-o mărturisire proprie: „Eu nu sunt
specialist în politică; şi-apoi, eu sunt bănuitor ca un
ţăran de la Dunăre”.

*

...Cu sau fără osanale, Poetul Marin Sorescu se
duse discret, ca un ţăran, la soroc. Obosit de toată povara lumii acesteia, se duse pe urma „vărului Shakespeare”, să moară puţin. Pentru că numai aşa, murind
puţin, intri – definitiv şi certificat – în nemurire.

Somn lin, suflete bun la toate. Voi purta totdeauna
în peretele casei mele desenul cu care m-ai regalat –
şi-n rama sufletului, chipul tău iluminat de suferinţă.

*

…Beau şi cana în jurul căreia a palpitat sufletul său
– şi ţuica are gust de prună amară, cum numai în
Bulzeştii Olteniei trebuie să mai crească. Beau şi plâng
şi scriu…
123

remember

Ionel Necula

N-A FOST FIRE MAI ALEASĂ
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de Mircea Dinutz a rămas până astăzi la fel de prăpăstios, şi nici la orizont nu se irizează vreun Godot providenţial. Nu e prima dată când preţuirea unui om vine
prea târziu, când nu mai foloseşte nimănui. Eu l-am preţuit sincer şi-mi amintesc cu plăcere de întâlnirile noastre pline de substanţă, de vervă, de conţinut. Căci,
oriunde într-o grupare intelectuală era şi Mircea Dinutz,
acolo, cu siguranţă că se discuta ceva important.
Mi-ar plăcea să ştiu că la opt ani de la moartea sa
vrâncenii îl vor omagia în vreun fel. Din nefericire, ştiu
că, la vrânceni, candela recunoştinţei a rămas de multă
vreme fără ulei.
Noapte bună, Mircea, şi iartă-ne nevolnicia endemică. E un semn că nu te merităm nici după moarte,
cum nu te-am meritat nici în viaţă.

PRO

Când l-am cunoscut era verde, colocvial şi în plină
maturitate de creaţie. Pentru multă lume trecea drept
un reper al vieţii spirituale vrâncene. Într-o atmosferă
încărcată de patimi, orgolii şi vanităţi nesusţinute, Mircea Dinutz se repliase într-un azimut aşa de înalt, că
săgeţile invidiei nu mai ajungeau până la el. Făcea o
critică doctă cu principii şi cu criterii ferme, inderogabile.
Fără să-şi propună intenţionat, complexa multă lume cu
pretenţii de fineţe intelectuală.
Avea ceva din harul regelui Midas; tot ce atingea cu
pixul său neobosit se transforma în aur şi căpăta valoare referenţială. Dacă Vrancea l-ar fi adoptat ca director de conştiinţă publică, ar fi avut astăzi mai puţini
diletanţi şi una dintre cele mai rafinate istorii ale devenirii vieţii spirituale vrâncene.
La opt ani de la moartea sa constatăm că golul lăsat
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MIHAIL DIACONESCU – UN AN DE ETERNITATE

Marin Toma

SCRIITORUL „CA PREOT PE PĂMÂNT
AL CREAŢIEI DIVINE”

Motto: Pe un plan mai larg, realitatea operei unor
meșteri asemenea lui Pârvu Mutu ne îndeamnă să reflectăm
la faptul că dăinuirea noastră prin timp se datorește în
egală măsură sabiei lui Ștefan cel Mare și verbului înaripat
al lui Eminescu, lancei lui Horia și baladelor lui Coșbuc,
diplomației iscusite a lui Brâncoveanu sau pietrarilor
anonimi care, pregătindu-l prin timp pe Brâncuși,
au cioplit bolovanii vechilor cetăți. Fiecare, în felul său,
dar neprecupețindu-și forțele, priceperea, talentul, și-a făcut
datoria față de poporul român și fiecare a adăugat astfel
ceva durabil la zestrea noastră de comori, cu care ne mândrim și astăzi. (Mihail Diaconescu)

PRO

Motivație
Acum mai mulți ani de zile, într-o vară, am avut bucuria să pătrund în Vultureștii musceleni și să-l întâlnesc
pe marele om de cultură Mihail Diaconescu. Acolo, în
casa de vară, părintească, în care romancierul își construia visele și își scria cărțile, am petrecut câteva ore
memorabile, pictate cu discuții despre cultura și
civilizația românească. Începând din acele momente,
am citit cât de mult am putut și cât de bine și de repede
am găsit cărțile, din opera lui Mihail Diaconescu. Au
urmat câteva întâlniri în București; ore de dialoguri și
volume primite cu dedicația autorului. Câteva dintre lecturile făcute au apărut sub formă de eseuri și recenzii
în revista document Restituiri Pitești. Textul prezent le
continuă și se înscrie unei cercetări mai minuțioase al
cărei scop este scrierea unei cărți despre istorie, literatură și creștinism în opera diaconesciană. O idee mai
veche a noastră, a domnului profesor Diaconescu și a
mea. Trăiesc regretul că acest volum va apărea mai târziu decât mi-aș fi dorit. Timpul însă (admirabil descris
de romancier în romanul Depărtarea și timpul, în care îl
SAECULUM 1-2/2021

portretizează pe Dionisie Exiguul în anii săi de tinerețe)
are planurile sale și se împlinește, iată, un an de la trecerea la cele veșnice a lui Mihail Diaconescu.
Textul de față, dedicat romanului Culorile sângelui
și, implicit, marelui zugrav Pârvu Mutu, are ca rol ilustrarea legăturilor dintre istorie și literatură, precum și
prezentarea romanului din mai multe direcții, toate construite majoritar în jurul viziunii autorului despre istorie,
literatură, creștinism, românism, arta zugrăvelii, puterea
evocării prin scris ș.a. Prin urmare, veți citi mai puțin ce
ne imaginăm noi că a vrut să transmită Mihail Diaconescu și mai mult din ce scrie autorul însuși despre lucrarea sa. În afară de culegerea materialelor și redarea
lor către cititori, ne-am dorit să scriem studiul prezent
prin prisma sentimentelor trăite de noi la citirea textelor.
Ce urmează este, așadar, o istorie sentimentală a romanului istoric Culorile sângelui. Fără a-l descrie; lăsam
aceasta pe seama dvs., cititorii, nevrând a vă răpi
această bucurie.
Cum a fost scris romanul Culorile sângelui?
Într-un text, Istorie și eroi, apărut în „Scânteia tineretului”, în anul 1976, Mihail Diaconescu mărturisește
câteva dintre ideile care stau la originea romanelor sale
istorice și, mai ales, la caracterul și valorile pe care le
nutresc personajele sale:

La întâlnirile cu cititorii Culorilor sângelui, ca și la
serile literare la care am citit fragmente dintr-un roman
(Adevărul retorului Lucaci, predat Editurii Eminescu,
unde urmează să apară), între multe alte discuții, pe cât
de pasionante, pe atât de revelatoare, o întrebare a revenit de câteva ori: Care sunt motivele ce m-au determinat să înfățișez drept eroi pentru romanele pe care
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le-am scris niște personalități artistice sau culturale din
istoria noastră, e drept, mai puțin cunoscute decât marii
domnitori sau demnitarii de stat, care, prin clarviziunea
lor politică, prin fermitate în atitudine și puterea de a
acționa în sensul nobililor aspirații de libertatea
națională și socială ale românilor, au asigurat evoluția
continuă și ascendentă a poporului nostru, în ciuda unor
aspre încercări interne și externe.
Trebuie să spun că asemenea discuții, păreri și aprecieri din partea publicului nostru sunt deosebit de utile
pentru preocupările mele, și cred că pentru ale tuturor
acelora care scriu, compun, pictează, realizează piese
de teatru sau filme. În ce mă privește, am dat întrebărilor ce mi s-au pus următorul răspuns: Într-adevăr, atunci
când am conceput romanul Culorile sângelui, și în mod
special evoluția eroului principal, pictorul Pârvu Mutu,
eu am acordat cea mai mare atenție unor medii,
personalități și situații din afara curții domnești sau, în
orice caz, a ceea ce se consideră a fi prim-planul în ierarhia unei epoci istorice. (...) Dincolo de încercările la
care sunt supuși, eroii cărții mele păstrează ca pe bunul
cel mai de preț aspirația fierbinte spre libertate și demnitate, spre împlinirea lor umană printr-o creație perenă,
în stare să vorbească urmașilor și lumii de sufletul lor
frumos și pur.
Mihail Diaconescu evocă personalitatea zugravului
Pârvu Mutu în discursul rostit în ziua de 28 martie 2004
la Galeria Senso din București, cu ocazia lansării ediției
a II-a a romanului „Culorile sângelui” (apărută la Editura
Alcor Edimpex), intitulat „Un artist al epocii
brâncovenești într-o evocare epică și simbolică”. Cităm
din autor câteva fragmente din discurs, pentru a
înțelege mai bine viziunea sa asupra romanului:

Îmboldit de ideea că este posibil ca între înaintașii
mei pe linie maternă să fie și cei din familia pictorului
Pârvu Pârvescu Mutu, am început să citesc cărți, studii,
articole, comunicări științifice despre personalitatea și
opera sa, îndeosebi despre strălucita epocă brâncovenească în cultură. Am mers pe urmele lui Pârvu Pârvescu Mutu, pe unde a pictat el. (...)
Umblând cu mare râvnă după strămoșii mei pe linie
maternă, am adunat date documentare, am desenat
scheme genealogice, am stăruit în biblioteci și în descoperirile de pe teren. Din păcate, eforturile mele n-au
dus la rezultatele dorite. N-am reușit să aflu dacă între
strămoșii mei pe linie maternă se află și cei din familia
pictorului Pârvu Pârvescu Mutu. Unele dintre datele culese nu se potriveau. Altele erau incerte. Altele – prea
puțin semnificative. Așadar, nu pot spune cu certitudine
dacă eu sunt sau nu urmașul peste secole al pictorului
Pârvu Pârvescu Mutu. Singura mea certitudine era doar
faptul că personalitatea și opera lui Pârvu Pârvescu
Mutu mă obsedau. Mă obseda și epoca lui dramatică și
tragică, de o violență politică și socială extremă. Și mă
obseda și ceea ce văzusem prin locurile pe unde a lucrat el, îndeosebi bisericile cu frescele pe care le-a pictat. Obsesia aceasta s-a manifestat la un moment dat
ca dorință de a scrie ceva despre Pârvu Pârvescu Mutu.
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Poate... un studiu. Poate... o nuvelă. Poate... chiar un
roman.
Între iunie 1968 și decembrie 1970 am scris la acest
roman. Unele capitole, respectiv variante, au fost aruncate la coșul de hârtii. Nu este ușor să prefaci în materie
epică, respectiv într-o narațiune coerentă și atractivă,
viața și opera unui artist, mai ales a unuia care și-a dominat epoca.
În prefața celei de a doua ediții a romanului, intitulată
„O mărturisire necesară”, Mihail Diaconescu evocă momentul întâlnirii sale cu Marin Preda și decizia acestuia
din urmă de a-i publica romanul:

În cele din urmă, Marin Preda, directorul editurii, dorind să vadă ce mai are prin portofoliu, a dat și peste
cartea mea. Așa se face că într-o zi din toamna anului
1972, înainte ca eu să plec la Berlin – unde urma să țin
cursuri și seminarii de românistică la Universitatea din
Humboldt –, m-am trezit cu un telefon de la Cornel Popescu: Marin Preda dorește să aveți o discuție, mi-a
spus el laconic. N-am dormit toată noaptea. Eram hotărât ca, în caz de eșec, să nu mai scriu proză în viața
mea. A doua zi, Marin Preda m-a primit în biroul său.
Am observat că pe marginea unor file ale manuscrisului
meu, pe care îl răsfoia neglijent, făcuse câteva însemnări. M-a întrebat cu o voce moale, aparent indiferentă,
dacă în istoria artei românești există, într-adevăr, o personalitate ca Pârvu Pârvescu Mutu. Dorea să știe dacă
romanul meu pornește de la un personaj real și are o
documentație istorică. I-am răspuns că pentru acest
fond documentar garantez cu toată autoritatea mea profesională.
Cu ce te ocupi, ce învârtești?, m-a întrebat Marin
Preda pe un ton care mi s-a părut indiferent. Sunt lector
universitar, doctor în filologie, am răspuns eu bățos.
Aoleu, ești și doctor? a exclamat el mucalit. A ținut să
îmi spună că un roman poate porni de la documente,
dar că desfășurarea lui epică ține de alte legi și alte
țeluri decât reconstituirea istorică. M-a atras într-un dialog despre raportul între estetic și inefabil în roman. Și
pentru că el mă asculta cu atenție, încordarea
copleșitoare cu care venisem în biroul lui s-a risipit pe
măsură ce vorbeam. I-am spus că pe mine nu fondul
documentar al cărții, ușor de verificat oricând, mă preocupă, ci vocația mea narativă.
Marin Preda mă privea în ochi; avea un fel de uitătură rece, aparent nepăsătoare, sub lentilele groase ale
ochelarilor, care mă incomoda și mă neliniștea. M-a întrebat: Mon cher, știi chestiile alea din parabola cu
talanții? I-am răspuns că sunt fiu de preot și știu foarte
bine semnificațiile sacre ale parabolei biblice. Vezi ce
faci cu talantul dumitale, a rostit el cu o voce înceată și
cu aceeași calmă distanțare. În cele din urmă m-a întrebat cu multă delicatețe, dacă accept cele câteva sugestii stilistice pe care le făcuse pe marginea textului
dactilografiat. I-am spus că le accept. Și abia în clipa
aceea am înțeles, în sfârșit, că se atașase sufletește de
romanul meu, de vreme ce lucrase pe text.
Recunoștința față de el m-a invadat ca un val.
PRO
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Cine a fost Pârvu Mutu? Scurtă biografie
Pârvu Mutu Zugravul este unul dintre cei mai
importanți pictori ai Evului Mediu târziu românesc. S-a
născut la Câmpulung-Muscel la jumătatea secolului al
XVII-lea. După moartea mamei sale, a mers împreună
cu tatăl său, preotul Ioan Pârvescu, la Mânăstirea
Negru Vodă (acolo unde tatăl s-a călugărit), învățând la
școala mânăstirii primele taine ale meseriei de zugrav.
Pe durata șederii sale la Mânăstirea Negru-Vodă beneficiază de aportul bătrânilor tipografi din vremea lui
Matei Basarab, de școala de pictură (activitatea școlară
a mânăstirii data din vremea lui Antonie Vodă) – aici
Pârvu ținea scoica, cel mai probabil monahului Evgheni,
cel care i-a pus în mână pensula și l-a aflat ocoș. În
acele vremuri se folosea scoica pentru că ținea mult mai
mult timp umede culorile de apă, realizate din diferite
plante. La 18 ani pleacă în Bucovina, unde studiază cu
un meșter rus, iar după cinci ani se întoarce din Moldova, devenind pentru scurtă vreme pictorul de curte al
boierilor Vlădești. Anii următori lucrează la mânăstirile
Aninoasa, Negru-Vodă, zugrăvește mai multe ctitorii ale
Cantacuzinilor și Brâncovenilor: Cotroceni, Mărgineni,

Sinaia, Berca, Schitul Poiana, Schitul Lespezi, Bordești,
Filipeștii de Pădure, Călinești, Filipeștii de Târg și multe
altele. Autoportrete ale sale se regăsesc la Filipeștii de
Pădure, Măgureni, Berca, Bordești. În partea a doua a
vieții devine dascăl la propria sa școală din București.
După moartea soției, pleacă în pelerinaj la Ierusalim și
la întoarcere, în 1718, se călugărește împreună cu fiul
său cel mic, primind numele de Pafnutie. În 1731, după
moartea fiului său, cuviosul Pafnutie se mută la Robaia,
unde primește marea schismă călugărească. A trecut
la Domnul în 1735. Pârvu Pârvescu a primit supranumele Mutu pentru că picta fără să vorbească și fără să
mănânce, adică în post și rugăciune.

Dionigi il Piccolo, il personaggio ricreato dall’autore del libro „Lo spazio e il tempo”*

tore pressoché sconosciuto in Italia, ma ben noto all’estero, tanto che nel 2013 fu proposto per il premio Nobel.
Pubblicato a Bucarest nel 1986, fu salutato dalla critica
locale come il migliore dei romanzi di Diaconescu.
Mihail Diaconescu nasce a Priboieni, piccolo centro nel distretto di Argeş, nel 1937. La sua vastissima
cultura in campo filologico, filosofico, storico gli consente di affiancare all’attività di pubblicista quella accademica. Si è anche occupato di cinema (una serie di
documentari sulla Dobrugia cristiana). Le sue pubblicazioni abbracciano diversi campi: la letteratura: Storia
della letteratura daco-romana (1999), la teologia: Lezioni di estetica ortodossa (2009), la narrativa: dieci romanzi e altri scritti.
Muore il 25 marzo 2020.
Molte delle sue opere in prosa sono state tradotte in
tedesco, francese, inglese, russo. Il suo romanzo Lo
spazio e il tempo, nella bella traduzione di Anca Rodica
Similea, rappresenta quindi una novità per l’Italia.

Ida Garzonio

Nell’opera non mancano le dispute filosofiche e teologiche, la descrizione della natura con i suoi spettacoli,
i boschi ora amici e ora ostili e temibili, le avventure in
cui sono coinvolti i protagonisti (persino una storia
d’amore appassionato, che segnerà la vita e le scelte
di Dionigi), la Costantinopoli maestosa e splendente del
palazzo imperiale e quella sordida e insidiosa dei vicoli,
la corte di Teodorico a Ravenna… Insomma l’autore
M. Diaconescu sa tessere con maestria mescolando gli
argomenti senza mai annoiare il lettore. Lo spazio e il
tempo è il penultimo romanzo di questo grande scrit-

La finele anului 2019, în Italia, a apărut, în traducerea
Ancăi Rodica Similea, romanul profesorului Mihail Diaconescu
Spaţiul şi timpul. Reproducem un fragment din recenzia semnată de Ida Garzonio, publicată în numărul din septembrieoctombrie 2020 al revistei „Amichevole”.
PRO
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Închei gândurile de mai sus prilejuite de împlinirea
unui an de la mutarea la cele veşnice a Profesorului cu
un scurt citat, adevărat crez literar al scriitorului Mihail
Diaconescu: Cred că e bine ca măcar uneori, atunci
când se așază la masa de lucru, în fața paginii albe, un
scriitor – oricum ar fi el – să-și amintească de imensa
lui responsabilitate ca preot pe pământ al creației divine.
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Cornel Ungureanu*

CORNELIU VELŢAN
DESPRE AUREL DOBRESCU
(III)

Îmi amintesc de ceea ce a spus Aurel propagandiştilor carolişti: „vreţi să vă aduc pe dracu cu clopoţel muieresc”. El afirma că acest şmecher aventurier imoral
Carol II va aduce multe surprize neplăcute şi păgubitoare. Lui Manolescu care a adus în ţară pe Lupescu
cu paşaportul soţiei sale, nu-i mai întindea mâna.
El cunoştea temeinic şi situaţia politică română externă şi mondială.
Era în legătură cu Mironescu şi cu Vasile Stoica, pe
Titulescu l-a întâlnit la senatorul Păvlică Brătăşanu. Revizionismul îl socotea periculos prin faptul că ţările învinse susţineau mişcarea ungurească şi îndeosebi
atitudinea englezilor oneşti nu o putea înţelege. Nu prea
călătorea în străinătate din cauza obligaţiunilor politice
de partid, dar prin majoritatea ţărilor avea corespondent: Ungaria, Iugoslavia, Cehoslovacia, Italia, Austria,
Elveţia şi USA. În Franţa avea dese invitaţii.
După venirea Lupeascăi în ţară cu paşaportul doamnei Mihail Manoilescu la 12 august 1930, Maniu a cerut
ca M. Manoilescu să fie îndepărtat din Guvern, mai ales
că Regele prin decret regal a numit pe Gabriel Marinescu Prefect al Poliţiei Capitalei călcându-şi atribuţiile
regale.
Lupeasca instalată la Sinaia după scurt timp s-a
mutat în Bucureşti, Alea Vulpache unde grabnic s-a
constituit „Camarila”, centrul intrigilor politice din RomâCu 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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nia. Amintesc pe cei mai însemnaţi dintre membrii ei:
Mih. Manoilescu, Nae Ionescu, Felix Wieder, Gr. Iunian,
Aristide Blank, Nic. Malaxa, Nic. Tabacovici, Em. Haţieganu, Al. Mavrodi, V.V. Tilea, Puiu Dumitrescu (secretarul regelui) ş.a.
Fenomen ciudat a fost că „Garda de Fier” s-a apropiat de Camarilă şi apărea oriunde şi oricând era nevoie
de diversiuni, dar faptele lor reprobabile nu erau sancţionate. După venirea Lupeascăi relaţiile între rege şi
guvern erau încordate. Garda de fier se lansează într-o
critică virulentă împotriva partidelor „burgheze” recurgând şi la numeroase acte teroriste. Cu toţii însă sunt
achitaţi de justiţie. Cazul preotului Dumitrescu-Borşa,
G. Beza, Em. Socor care critica purtările condamnabile
legionare fusese atacat etc. Întreaga viaţă a partidelor
politice fusese avariată prin evidenta dorinţă a Regelui
de-a guverna. Astfel de abia trecuse un an de când el
s-a întors se socotea necesar să fie realizat un „guvern
de uniune naţională” la conducerea lui a fost înstrăinat
marele savant şi patriot Nicolae Iorga. PNŢ-ul la începutul guvernării a adoptat o poziţie de espectativă faţă
de această formaţie compusă din oameni cu ciudate antecedente politice. Dar observând că tendinţa era să se
învenineze climatul politic din ţară numeroşi deputaţi,
printre care şi Aurel Dobrescu, au depus un proiect de
lege din iniţiativă parlamentară care preconiza distribuirea mandatelor după numărul voturilor. Guvernarea
Iorga-Argetoianu era într-o continuă neînţelegere şi fricţiune. După un an acest guvern slab demisiona iar în
demisie Iorga spune regelui sincer „că a avut dureroasa
sarcină de a guverna”.
Cumplita decepţie a lui Nicolae Iorga a dovedit opiniei publice cât de dificilă este adunarea forţelor politice
într-un guvern de „tehnicieni” iar regelui i s-a demonstrat
că ţara nu este pentru o dictatură. În această situaţie el
căuta pe o cale mai îndelungată să-şi realizeze scopul.
PRO
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Primul lucru care voia să-l obţină era pedepsirea lui
Maniu pentru „purtarea lui cu ocazia restauraţiei aducându-l la respect”. A admis că tot PNŢ-ul să conducă
treburile politice dar având ca prim ministru pe Al. VaidaVoevod. Astfel se încerca o sciziune în PNŢ, şi în acelaşi timp „luminau” drumul care i se fixează lui
Vaida-Voevod şi partizanilor săi pentru viitor. Totodată
în întreaga ţară începe o campanie de ponegrire a tuturor partizanilor lui Maniu fiind socotiţi oameni veroşi,
îmbogăţiţi prin politică. S-a mers până acolo că unii dintre cei mai de seamă luptători să fie chiar şi arestaţi.
Guvernul lui Vaida avea sarcina de-a face viitoarele alegeri „libere şi cinstite”. Maniu declama în calitate de preşedinte a PNŢ că guvernul are misiunea strict limitată
să nu angajeze întru nimic PNŢ. Aurel, care ajunsese
la rol important prin activitatea lui politică, s-a aruncat
cu toată energia în apărarea principiilor de partid prin
care comportare a devenit ţinta adversităţii „Camarilei”.
Această poziţie îi va aduce multe supărări şi suferinţe
în viaţa sa politică viitoare. El va susţine cu tărie şi pretutindeni declaraţia lui Maniu că „nu se va putea construi nimic durabil atâta timp cât nu va fi înlăturată
Camarila”.
În timpul scurt cât Aurel Dobrescu a condus Directoratul Ardealului, a cutreierat toată provincia, documentându-se asupra realei stări a ţăranilor de toate
naţiunile: români, saşi şi unguri, interesându-l cei care
aveau până la 10 ha şi cei peste 10 ha. A contribuit la
realizarea legii de conversiune agricolă votată la 6 octombrie 1932 care cerea debitorilor şi creditorilor să se
înţeleagă între ei şi în 18 luni. Timp de 8 luni, debitorii
agricoli nu puteau fi urmăriţi pe cale de execuţie silită,
toate creanţele fiind prelungite. Debitorii agricoli sub
10 ha erau obligaţi să plătească 4 % iar cei peste 10 ha
5 %. Neplata în termen a dobânzilor atrăgea după sine
pierderea dreptului de a beneficia de prevederile legii
conversiunei.
Harnicul şi curajosul deputat PNŢ din Făgăraş, susţinut în toate alegerile cu cel puţin majoritate simplă,
sprijinea alegătorii cu perseverenţă alăturându-se sau
iniţiind acţiuni de sprijinire a celor în gravă suferinţă.
Pentru a înfrunta fiscalitatea excesivă a contribuit la votarea legii degrevării de impozite, de la 1 octombrie
1932 impozitul agricol se diminua cu 50 %; impozitul pe
clădiri se reducea de la 12 la 10 %; impozitul profesional
de la 8 % la 6 %; se suprima impozitul pe cifra de afaceri pentru micii meseriaşi (dacă lucrau singuri sau cel
mult 3 persoane). Una dintre iniţiativele PNŢ la care a
participa cu energie A.D. a fost depunerea la 20 septembrie 1932 a proiectului de lege pentru controlul averii
şi apărarea onoarei. Maniu, ca preşedinte al PNŢ şi Şef
al majorităţii parlamentare pretindea lui Vaida ca orice
proiect de lege, orice jurnal al Consiliului de miniştri sau
decizie să aibă prealabila sa aprobare. Însă fiind hărţuit
de Maniu şi în special de Titulescu şi prin înrăutăţirea
situaţiei economice, Vaida a căutat să se „elibereze” de
sub tutela neplăcută depunându-şi mandatul la 17 octombrie 1932.
SAECULUM 1-2/2021
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Maniu a fost solicitat de rege să formeze guvernul
acesta prin acţiunea credincioşilor săi confraţi ca A.D.
şi mulţi alţii şi-a consolidat o puternică poziţie moral-politică în ţară.
Maniu a primit sarcina guvernării declarând că acceptă numai dacă regele se angajează a-i da mână liberă în conducerea ţării. Apoi a cerut ca Puiu
Dumitrescu şi oricare alt funcţionar de la Curte, să
poată fi îndepărtat dacă atitudinea sa contrazice politica
guvernului. Carol să-şi reia căsătoria cu soţia sa Elena
(ceea ce însemna alungarea Lupeascăi din ţară); încoronarea lui Carol II, la Alba Iulia; respectarea condiţiunilor constituţionale; „mână liberă” pentru şeful
guvernului a numi sau destitui orice funcţionar de stat
(inclusiv Siguranţa, Poliţia Capitalei, CFR). Neavând ce
face regele a acceptat, în prezenţa lui Titulescu şi
Gh. Mironescu condiţiile. Titulescu a fost numit la Ministerul de externe unde va sta fără întrerupere până în
august 1936. Situaţia economică grea obliga guvernul
la introducerea contigentării exportului şi raţionalizarea
importurilor (Madgearu). La sfârşitul anului 1932, relaţiile între Maniu şi Rege s-au deteriorat grav deoarece
regele nu voia să îndeplinească angajamentele luate.
Deoarece nici Regina Elena nu voia să reia căsnicia cu
Carol II, guvernul a semnat o convenţie prin care Elena
obţinea dreptul de a şedea în ţară cât doreşte (nu numai
patru luni cât fusese înainte stabilit), obţinea lista civilă
de la guvern şi nu din lista civilă a regelui şi că se va
obţine de la orice declaraţii de presă sau publice, direct
sau indirect la statul român şi la membrii dinastiei şi a
familiei regale române. Regelui nu-i convenea să trăiască în climatul moral şi de legalitate care îi era impus
de P.N.Ţ. prin Maniu şi Mihalache, se plângea tuturora
că nu este lăsat să acţioneze în libertate. Însăşi Regina
Maria – mama iubitoare – i-a mărturisit doamnei Cella
Delavrancea că: „Maniu tratează pe Carol ca un profesor pe elev, şi aceasta Carol nu o suportă”, permanent
aţâţat de Camarilă, regele caută să scape din această
stare. Ocazia i-a procurat-o indecenta comportare a generalului Constantin Dumitrescu, Comandantul Jandarmeriei şi a lui Gabriel Marinescu, Prefectul Poliţiei.
Ambii au spus că ei au fost numiţi prin Decret şi vor
pleca numai prin decret regal, deci nu supuşi ordinii administrative. Ministrul de Interne, sfătuit de Maniu şi-a
înaintat demisia. Regele i-a acceptat-o preferând pe
acei doi aventurieri faţă de încercatul bărbat politic Ion
Mihalache. Atunci Maniu, ştiind că singurul partid politic
care poate constituţional să vină la conducere era PNŢ,
a înaintat demisia întregului guvern. Din acest corn de
capră regele a ieşit chemând pe Vaida-Voevod însărcinându-l cu formarea noului guvern. Şi s-a întâmplat
marea minune pe care nimeni nu o credea, că Vaida l-a
părăsit pe Maniu trecând cu Em. Haţieganu şi V.V. Tilea
în tabăra Camarilei. Adevărată „lovitură sub centură” a
cărei urmări vor fi foarte păgubitoare însuşi viitorului politic al ţării. Această victorie à la Pyrus a avut urmarea
că regele a dispus o acţiune împotriva acelora care îl
criticau. În cazanul satanei de la camarilă se împleteau
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cele mai neomeneşti acţiuni pentru a distruge „concepţia Maniu”. Spre ruşinea noastră, acestei acţiuni imorale
i s-a aliniat Partidul Liberal din plin (Tătărăescu,
Mit. Constantinescu etc.). În acest timp s-a tulburat şi
situaţia mondială cu apariţia forţelor fasciste şi naziste.
Această scurtă digresiune din viaţa politică şi socială
am făcut-o deoarece în acest interval Maniu şi Mihalache au folosit deosebit de des persoana lui Aurel Dobrescu pentru obţinerea informaţiunilor importante
pentru judecata reală a situaţiei politice şi ambii au avut
dovezi că el este cel mai capabil şi potrivit acestei grele
misiuni. Ataşamentul şi devotamentul lui Aurel pentru
aceşti doi oneşti şi înţelepţi bărbaţi de stat a fost deplin
şi definitiv, sacrificându-şi chiar şi viaţa.
Relaţiunile între Maniu, Mihalache şi Aurel Dobrescu
deveniseră atât de strânse încât Maniu a primit să fie
naşul fiicei Aurelia a lui Aurel Dobrescu.
În cursul guvernului lui Vaida camarila considera că
Maniu este definitiv învins şi deci PNŢ-ul şi-a găsit alt
conducător el nu va mai fi decât o slugă ascultătoare şi
spuse a regelui. Mulţi au fost acei carierişti politici care
au fugit grabnic să-şi găsească locul cel mai potrivit în
eşichierul ambiţiilor. Regele această stare caută să o
folosească pentru a nimici nu numai pe Maniu dar şi pe
oricare va mai încerca să se opună îndrumărilor regale.
Maniu consecinţă a acestei fapte a regelui timp de cinci
ani nu a mai încercat vreo legătură cu el continuându-şi
atitudinea sa critică împotriva imoralităţii Curţii Regale
şi a faptelor condamnabile ale Camarilei. Fenomen îmbucurător a fost că trădarea lui Vaida nu a atins decât
neînsemnat unitatea şi moralitatea luptei PNŢ urmând
cu hotărâre pe Maniu. Înlăturarea lui Maniu din viaţa politică a avut efect mare descumpănind întreaga viaţă politică. Acţiunile camarilei crescură grabnic şi fuga către
ea de cei doritori de onoruri şi bogăţii creştea. La scurt
timp după „victoria lui Carol” veşnicul oscilant politic Nicolae Lupu, manipulat de camarilă, anunţă în parlament
ruşinoasa afacere SKODA. Aspectul politic în prim plan
consta în compromiterea lui Maniu, a PNŢ-ului şi înlăturarea lui de la guvernare. Cei care vor studia istoria
politică a acelor vremi vor putea vedea cât de mult s-au
înjosit oamenii şi chiar şi partide politice pentru orchestrarea acestei mârşave înscenări. Îndeosebi Partidul Liberal după ce a fost asasinat I.G. Duca de legionari.
Odată cu instalarea guvernului Tătărăscu unealta camarilei, urmează anii ruşinoşi ai guvernării care s-a acoperit de ruşinoase fapte prin urmăriri nelegale, înscenări
de crime etc. Prin faptele Partidului Liberal care a scormonit prin toate murdăriile economice şi sociale în speranţa de a găsi vinovaţii. Partidul lui Ionel Brătianu
ajunsese să fie numit „partidul şobolanilor”.
Regele urma sfaturile camarilei sale căutând să fărâmiţeze şi să slăbească partidele politice şi în special
PNŢ. În acest scop Gr. Iunian ministru din Cabinet, jurist
eminent şi remarcabil politician este pus să vorbească
în Parlament criticând politica oficială a partidului său şi
apoi în scurt timp va face sciziunea în PNŢ înfiinţând
Partidul său Radical Ţărănesc. Regele pentru a câştiga
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simpatia conducătorilor armatei a socotit de potrivită atitudinea pe care au avut-o un grup de generali faţă de
Constantin Stere la 27.03.1930, cu ocazia aniversării
unirii Basarabiei. În al doilea rând camarila căuta să discrediteze pe Iuliu Maniu şi pe toţi aceia care se alăturau
atitudinei sale, şi de aceştia se înmulţeau cu repeziciune pe măsură ce începea să se cunoască conţinutul
imoral al guvernării lui Tătărăscu.
Când a fost numit guvernul Iorga, Maniu demisionează din toate funcţiile din PNŢ evident pentru a nu
complica poziţia politică a PNŢ.
La începutul anului 1933 Maniu hotărăşte să plece
în străinătate cerând ca Mihalache să fie ales preşedinte al Comitetului Central Executiv. A fost însă ales
Vaida. Acesta se străduia ca să realizeze o colaborare
cu regele, acţiune care nu i-a reuşit. Zaharia Boilă, directorul ziarului „Patria” – Cluj a scos un articol-manifest
intitulat A bătut ceasul împotriva camarilei în urma căruia el împreună cu Aurel Leucuţia au fost excluşi din
PNŢ inspirat de Vaida. Împotriva acestei decizii protestează „sovetiştii” parlamentari PNŢ.

(va urma)
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SERTARUL CU AMINTIRI
Veronica Porumbacu*

seara fatală în vizită la Baconsky, semnând cu numele satului
transilvan unde se născuse doica sa, Veronica Porumbacu a
rămas în istoria literaturii române drept poeta eroilor naţionali
ai clasei muncitoare, dar şi autoare de literatură pentru copii
şi traducătoare. Iat-o în două ipostaze epistolare, adresantul
fiind poetul Radu Cârneci (1928-2017), redactorul-şef al publicaţiei băcăuane „Ateneu”. (RL)

„Scriem, deci existăm!”

Poete Cârneci!

PRO

Născută Schwefelberg, la 24 octombrie 1921, licenţiată în
filozofie, redactor-şef adjunct la „Viaţa Românească”, redactor
la „Gazeta literară”, şef de secţie la Uniunea Scriitorilor, căsătorită cu criticul literar Mihail Petroveanu, moartă sub dărâmături la cutremurul din 4 martie 1977, cei doi soţi fiind în
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Am primit scris[oarea] d-tale şi înainte de toate, ţin
să-ţi mulţumesc pentru rândurile din „Pro amicitia”1, apoi
îţi spun că mă bucur sincer pentru călătoria care te aşteaptă. Locurile sunt f[oarte] frumoase, chiar dacă serbarea propriu-zisă e oarecum naivă. Te-aş sfătui să
trimiţi de pe acum, comitetului organizatoric (acum doi
ani preş[edinte] era Ante Popovski2), versuri în franceză
sau germană, pe atunci se cereau inedite, pentru ca să
fie timp a le da careva acolo la tradus. E şi un Român
care o poate face, dar nu e poet. Ar fi bine să fii cu un
„Ateneu” în care ai publicat câte ceva jugoslav şi macedonean. Uite ce îţi trimit, spre a-ţi fi de folos: În primul
rând o schiţă a lui Blagoe Ivanov (el e de obicei „ataşat”
românilor: un prozator delicat, lucrează la radio şi la revista tinerilor, şi poate la rândul lui difuza şi publica versurile voastre. Deci „utile dulci”). Dacă e nevoie de
rafistolat ediţia românească a prozei, slavă domnului,
aveţi specialişti la „Ateneu”. Ca poezii, îţi trimit un
Vasco, un Miodrag Pavlovici (sârb), şi îţi copiez alţi doi
macedoneni în engleză, pe care ar fi bine să-i traduci
chiar d-ta. Îţi trimit, de asemenea, o Dora Gabe3 (Bulgaria). Într-un cuvânt, cred că ţi-am împlinit rugăminţile.
Mă bucur şi de volume, şi le aştept. Ca şi de Sen131

ghor. (În fond, noi am putea spune, după un cartezianism propriu: Scriem, deci existăm!) Trimite-ni-le, îndată
ce apar. Şi răspunde-mi dacă îţi e de folos materialul.
Mi-ar părea bine să apară Blagoe, care ţi-ar fi realmente
de folos acolo!
Îţi voi trimite şi eu o tentativă de proză: fantezia e
cea mai exactă memorie, aş putea scrie pe ea.
„Pălăriile” Elisabethei Borchers4 s-au demodat?
Cu bune salutări,
Veronica Porumbacu
Trimit şi un Szasz János. Poate îl includeţi în vreun
număr. [adăugat de mână]

1. „Pro amicitia” e o rubrică în cadrul căreia Radu Cârneci
a recenzat cartea „Hristiana” de Veronica Porumbacu („Ateneu”, nr. 6, iunie 1968, p. 9).
2. În nr. 8, august 1968, p. 19, pe o pagină de „Lirică macedoneană”, Veronica Porumbacu traduce trei poezii (fără
titlu) de Ante Popovski.
3. Ceilalţi autori menţionaţi în scrisoare n-au apărut. Abia
peste un an (în nr. 8, august 1969, p. 19), sunt traduse două
poezii de Dora Gabe şi Vasco Popa.
4. Elisabeth Borchers (27 febr. 1926-25 sept. 2013, scriitoare şi poetă germană) nu apare în indexul de nume al revistei.

„Un «tur» al Iugoslaviei”

[nedatat]5

Poete Cârneci,
Îţi scriu cele dorite, înainte chiar de a-ţi trimite traducerile. La Ohrida, Struga şi Skopje, nicio grijă cu cazarea. Macedonenii sunt oameni extraordinar de
ospitalieri. Drumul (biletul) ia-ţi-l însă în circuit. Ei îţi plătesc numai ruta Belgrad-Ohrida-Belgrad. La Skopje,
însă, poţi să-i rogi să-ţi preschimbe biletul pentru Dubrovnik, distanţa e aproape egală cu cea spre Belgrad,
deci nu au de pierdut nimic, şi o fac (mai ales dacă vii
cu ciclul…). Circularul – cu trenul deci, trebuie să ţi-l iei
(Bacău)-Bucureşti-Belgrad-Dubrovnic-Split- (poţi face,
dacă vei avea putere şi fonduri, o zi şi la Liubliana)-Bucureşti. Distanţa Dubrovnic-Split – cu vaporul: 9 ore, o
frumuseţe, printre insulele coastei Dalmate. Adresa la
Dubrovnic: Dna Ana Morič strada Marinovici 11, foarte
central, adică unde te lasă autobuzul care vine de la aeroport, fiindcă de la Skopje la Dubrovnic trebuie să vii
cu avionul, altfel, prin munţi, faci trei zile! Adresa am căpătat-o de la biroul de turism, e o casă particulară. În
caz că e ocupată, la acelaşi birou de turism din centrul
Cetăţii Vechi, poţi căpăta altă adresă, dar eu am fost
foarte mulţumită, şi, întrucât începutul lui sept. e sfârşitul
sezonului, preţurile sunt modice. Cu biletul plătit, nişte
salam în traistă şi un mic onorariu pentru versurile d-tale
traduse, poţi să-ţi plăteşti o noapte două aici şi una la
Split. Caută să pleci din Skopje cu primul avion, ca să
soseşti ziua, la Dubrovnik şi să câştigi o zi. S-ar putea
să mai fie festivalurile în aer liber. Cu atât mai bine. La
Split, mergi direct la oficiul de turism, oricine ţi-l indică,
pe strada principală. În general, limba turiştilor, în Dalmaţia (mai ales la Split), e germana. Şi aici ceri cazare
particulară (hotelurile sunt foarte scumpe). În oraşul lui
Diocleţian, „musai” să vezi palatul acestuia şi muzeul
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Mestrovici. Atenţie! Deşi se spune în ghid că e deschis
şi în timpul prânzului, la 12 se închide, şi se deschide
la 4. Deci: întâi la Mestrovici, cu timp mai mult în faţă,
apoi la palat, în centru. La Belgrad, neapărat du-te la
muzeul naţional, galeria icoanelor (e formidabilă, chiar
pentru un moldovean) şi la muzeul de artă modernă. Îl
poţi căuta pe Aurel Gavrilov (eu nu îi am numărul, dar
Uniunea Scriitorilor, cu siguranţă că-l are). Ştie româneşte, şi e amabil. O idee, dacă ai timp: un ocol pe la
Novi-Sad unde e o galerie de artă particulară, se pare,
excelentă, şi Florica Ştefan, acum mai mult mamă absorbită de copil (făcut târziu, deci…), decât poetă, dar
care va fi cred, ca de obicei, extraordinar de amabilă cu
orice român.
Cum vezi, ţi-am oferit un „tur” al Iugoslaviei. În Macedonia, te vor duce singuri la Mănăstirea Sf. Naum. Iar
la Skopje, să ceri o excursie la măn[ăstirea] Nerezi. E
de neuitat. Şi, neapărat, CEAIRUL lor, cartierul târgului
vechi. De asemenea, caută să te duci într-o zi la târgul
din Struga. Sunt filigrane vechi, ţărăneşti, foarte frumoase, şi nişte opinci (sandale) pentru doamnele familiei, foarte comode şi plăcute la vedere.
Îţi voi trimite şi eu două poezii, dar te rog, încă o
dată, să-mi comunici precis dacă intră notele „Pe marginea volumului lui Ivănceanu”6 în septembrie.
Miercuri mai suntem în Bucureşti, şi m-ar bucura să
luăm o cafea împreună.
Cu bune salutări,
Veronica Porumbacu

5. În „Ateneu”, nr. 9, sept. 1968, p. 9, Radu Cârneci descrie festivalul de la Struga, la care a participat la sfârşitul lui
august 1968. Prin urmare, scrisoarea datează din vara lui
1968, cel mai probabil din iulie sau primele zile ale lui august
1968.
6. Ivănceanu (Vintilă? 1940-2008, scriitor, poet, eseist, regizor şi editor originar din România) nu apare în indexul de
nume al revistei.
*
Mulţumim doamnei Liliana Cioroianu, de la Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza” Bacău, pentru amabilitatea cu
care ne-a pus la dispoziţie informaţiile ce constituie notele la
cele două scrisori.

Radu Cârneci
PRO

restituiri

SAECULUM 1-2/2021

Cristina-Mihaela Botîlcă
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ETICA EXPUNERII CORPULUI UMAN
POST-MORTEM:
CAZUL BODY WORLDS

PRO

Etica reflectă consensul schimbător asupra unei opinii, valori, sau practici din interiorul unei anumite
societăți1. Plecând de la această afirmație, putem aplica
fluiditatea normelor etice într-un spațiu delicat, care începe să fie din ce în ce mai analizat în secolul XXI:
mișcarea death-acceptance/death-positivity2. Articolul
de față se va concentra pe un caz particular, care mi-a
atras atenția în una dintre cărțile lui Caitlin Doughty3.
Expozițiile Body Worlds – ale căror exponate sunt
trupuri reale trecute prin procesul de plastinație – au început în 1995. La prima vedere, ideea de a trata chimic
un trup neînsuflețit – din alt motiv decât cel al îmbălsămării – pentru a-l expune sună carnavalesque. Există
cercetători care ar refuza vehement ideea propusă de
Gunther von Hagens – inventatorul plastinației. Hedley
Swain afirmă cu certitudine că „un curator de expoziții
muzeale care ar expune public, într-un borcan de sticlă,
rămășițele unui copil care tocmai a murit, ar fi respingător din punct de vedere moral”4. Dar tot el susține că
„scheletul uman ne ajută […] să empatizăm cu oamenii
din trecut”5. Se pare că aici intervine legătura
emoțională cu trecutul îndepărtat – mai slabă decât cea
cu trecutul recent – și imaginea scheletului în cultura de
consum. Ne simțim mult mai atașați emoțional de o tragedie ori de o moarte recentă, cu atât mai mult cu cât
s-a petrecut în spațiul nostru familiar (în satul nostru, în
țara noastră, în cercul de prieteni sau în familie), iar tragediile care ne sunt îndepărtate (și temporal, și spațial)
nu le resimțim emoțional aproape deloc. În ceea ce
privește cultura craniului și a scheletului în contemporaneitate, aceasta a devenit mai mult un produs de consum, un kitsch pe care să îl așez pe post de obiect
decorativ în sufragerie, pe un raft, sau pe care să îl
transform în breloc pentru chei. Din păcate, craniul încărcat de simbolistică (așa cum sunt ñatitas din La Paz,
Bolivia, folosite ca linie directă către divinitate) dispare
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în societatea de consum modernă, fiind înlocuite de
simboluri extrase din trupul uman, dar goale de orice însemnătate.
Alți specialiști în domeniul funerar – și literar, totodată – nu găsesc nicio încălcare a regulilor etice în
expozițiile lui von Hagens. Doughty ne oferă o perspectivă nouă, care ne încurajează să interacționăm cu
moartea prin astfel de experiențe. Plastinația a fost
inițial creată pentru a oferi studenților de la Medicină
materiale de lucru. Mai apoi, cu puțină „finețe artistică”6,
acest procedeu ar putea transforma un trup într-o sculptură. Autoarea ne explică ce este și cum are loc
plastinația. Pe scurt, trupul este păstrat în formaldehidă,
apoi mutat în acetonă și, într-o cameră vidată, ea se
evaporă și este înlocuită de plastic, ce pătrunde în celule, fixând apoi corpul într-o anumită poziție. Dar Von
Hagens a fost acuzat că profită de pe urma traficului de
cadavre, cumpărându-le de la spitalele din China și din
Kîrgîzstan care nu aveau dreptul să le vândă, chiar
dacă anatomistul ne asigură de existența formularelor
de donație, prin care doritorii își dau acordul ca trupurile
lor să devină piese de expoziție. Până acum, în jur de
18.000 de oameni, majoritatea germani, și-au dat
consimțământul.
În interviuri, von Hagens susține că medicina modernă ascunde trupurile în spitale și universități, iar el
le dă înapoi publicului. Trupul uman, spune el, trebuie
să fie accesibil tuturor, nu doar Bisericii, medicilor și
pompelor funebre7. Argumentul este valid. Mișcarea
death acceptance militează pentru implicarea celor vii
în „treburile” morților. Pe scurt, apropierea de trupul
neînsuflețit poate genera introspecție față de propria
mortalitate. Nu este o soluție care să funcționeze imediat, și nu este pentru toată lumea, însă literatura contemporană de acceptare a morții, prin descrierile crude
și realiste, vrea să stârnească această curiozitate față
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de trup, această implicare din partea familiei în ritualurile funerare. Se pare că von Hagens a transformat
această apropiere de trup într-un demers științific.
Într-un articol din Daily Asian Age, Monowara Begum
Moni îl descrie pe inventator ca fiind un „traficant german de cadavre”8, care ar fi colectat trupuri ilegal din
Siberia, închisori și instituții psihiatrice din Kîrgîzstan, în
unele cazuri fără să anunțe familia celui decedat. Iată,
deci, elementul consimțământului, extrem de important
aici. Deși broșura oficială9 – și declarațiile oficiale – ne
arată că există un formular pentru consimțământ, moralitatea practicii este încă pusă la îndoială în unele
comunități10.
Normele etice care fac referire la expunerea trupurilor umane în astfel de situații sunt rar discutate în utilitarism, kantianism și în etica virtuții. Posibilele datorii pe
care le avem către morți cad în trei categorii: „datorii formale”11, adică: „tratăm trupurile în felul în care decedatul
sau decedata și-ar dori în funcție de cultura din care
provine, presupusele valori pe care le are și dorințele
sale”. „Datoriile substanțiale” țin de simbolistica
acțiunilor întreprinse, care trebuie să fie susținute de
intenția „de a onora și de a aduce un beneficiu decedatului”12. Dar apare întrebarea legitimă: cum definim
onoarea? Nu este oare o chestiune culturală, care diferă de la un popor la altul? Spre exemplu, în societatea
occidentală modernă, canibalismul nu este văzut ca un
act onorabil. Din contră, el este prezentat – mai ales de
media – ca o anomalie comportamentală. Însă există
societăți în care canibalismul nu numai că este încurajat
în anumite situații, ci este văzut ca un act de onoare
adus celui ce a murit. Tribul Wari’ practică un astfel de
canibalism mortuar. Trupul este descărnat și consumat
de apropiați și de familie. Practica nu este dictată de
sălbăticie, ci de credința pe care ei o au în ritualul mortuar. Membrii tribului ar fi îngroziți la gândul că cineva
i-ar îngropa și le-ar lăsa trupurile intacte după moarte.
„Doar canibalismul produce fragmentarea și distrugerea
pe care o doresc”13. Onoarea este un concept relativ.
La fel, ne spune Montaigne, fac și oamenii din Tupinambá, care văd canibalismul ca pe un soi de „răzbunare extremă”. Tot Montaigne trage concluzia – justă,
de altfel – că „îi putem numi pe acești oameni barbari
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în privința regulilor rațiunii; dar nu în privința noastră,
căci noi îi depășim cu mult în barbarism”14. Barbarismul
societății vestice de consum ne este cunoscut și nouă,
celor care facem parte din ea. O societate care nu tolerează nimic din afara sferei sale culturale, o societate
care etichetează necunoscutul ca fals sau fabricat, o
societate care își pierde ușor-ușor din valorile de bază,
nu doar din cele mortuare. Cei care și le urmează cu
sfințenie sunt barbarii. Datoriile lor există doar în relație
cu ceva mult mai mare decât ei, cu o spiritualitate care
atestă echilibrul și pacea din interiorul comunităților respective. Un firesc ce nouă a început să ne lipsească.
Așadar, datoriile despre care vorbește Barlian sunt
relative. Însă mai există o cale: nicio datorie. Presupunerea este că cei vii nu au datorii față de cei morți cu
privire la trupurile lor – John Harris justifică utilizarea cadavrelor pentru transplant15. Am putea spune că, în fața
unei necesități semnificative, putem invoca această datorie, pentru că datoria pe care o avem față de cei vii
este mult mai importantă din punct de vedere etic decât
cea pe care o avem față de morți. Această cale presupune transformarea metaforică a trupurilor neînsuflețite
în obiecte. Nu avem datorii față de o masă, un scaun
ori o mașină. Conștientizăm că trupul este gol de orice
ființă și îl tratăm ca atare. Însă această alegere poate
să distrugă, în timp, lungul proces de acceptare a morții
cuiva drag. Tocmai de aceea folosim îmbălsămarea, ca
să negăm până la capăt moartea. „E mort, dar pare viu!”
Atunci, nu este cu adevărat mort. Există o linie extrem
de subțire între negare și acceptare, iar până acum, cel
puțin în ultimii zeci de ani, omul modern fuge în spatele
unui zid de negare, de uitare forțată și voită.
Anatomiștii ca von Hagens pot șterge granița dintre
uman și neuman printr-o singură operațiune semantică:
„transformarea trupurilor neînsuflețite în cadavre”16.
Atunci, ele sunt înlăturate din sfera umanului, a durerii,
mourning, și sunt transformate în obiecte de știință, însă
tot cu scopul de a ne a face pe noi, privitorii, să revenim
la uman, la o formă de umanitate introspectivă care să
ne pună, în sfârșit, față în față cu propria moarte. Rebecca Scott menționează două afișe pe care le-a văzut
în 2007, care invitau publicul la expoziție. Afișele aveau
următorul text: „Gândurile referitoare la moarte nu erau
întotdeauna considerate tabu, ca astăzi.”17. Într-adevăr,
societatea contemporană este caracterizată de teama
în fața morții, death-phobia, pe care Occidentul nu a mai
trăit-o până acum. Dacă sexul era considerat un subiect
exclus din sfera publică în secolul al optsprezecelea,
astăzi, moartea și ritualurile mortuare au devenit noul
taboo18. În conversații, apar eufemisme ca „a plecat la
cele veșnice” sau „nu mai este printre noi”, fiindcă „a
murit” ni se pare mult prea dur. Când mor bunicii, copiii
sunt trimiși de acasă, la rude, ca să nu ia parte la înmormântare. Cei care sunt în pragul morții și pentru
care se știe că nu se mai poate face nimic sunt ținuți în
spital, ca să moară printre străini, departe de mediul lor
familiar, de casa lor și de familie. Așa, credem noi,
moartea este ținută sub control.
PRO
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Expoziția Body Worlds nu face altceva decât să ne
reamintească într-o manieră necesar de crudă și de
dură că moartea există, că trupul este doar o carcasă
menită să ne găzduiască pentru o vreme. În 2017, California Science Center a conchis în raportul de etică referitor la Body Worlds că „exponatele sunt afișate în
contextul științei, sănătății și al educației medicale, și
creează un cadru ce impune respect”19. Ceea ce nu a
menționat este impactul cultural și personal pe care îl
are asupra fiecăruia. Ceea ce alții consideră pe moment
dezgustător și revoltător se va întoarce mai târziu sub
forma firescului și iminentului. Din punct de vedere etic,
dacă luăm în considerare cadrul mișcării death-acceptace, de acceptare a morții și de apropiere de ea prin,
bineînțeles, apropierea de trupurile pe care le seceră,
atunci putem aplica etica utilitaristă. Apropierea și
interacțiunea cu un trup uman pot duce la împăcarea
cu ideea de mortalitate? Dacă răspunsul este afirmativ,
atunci putem constata că – atât timp cât există
consimțământul celui ce este „expus” – expoziția, dincolo de fluiditatea eticii, este fără îndoială revoluționară.
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lumina românească din voivodina

Ioan Baba

IOAN BABA – 70

„NU ÎMBĂTRÂNESC,
CI AVANSEZ ÎN TIMP!”
- Interviu de Teodora Smolean -

– Aproape 26 de ani ați redactat revista de literatură,
artă și cultură transfrontalieră „Lumina”. În ce perioadă
considerați că lucea cel mai puternic?
– E o întrebare enormă prin care puneți la încercare
virtuțile mele pe care mi le-aș dori să rămână generoase și integre, aparent și critice, cum sper că s-au dovedit în tot ceea ce am făcut și am scris! Intensitatea
lucirii o vor elucida cu timpul exegeții. Munca mea onorifică la „Lumina” s-a desfășurat în paralel cu peste
1500 de emisiuni culturale realizate la Radio Novi Sad,
anii în care mi-am pus amprenta pe micul ecran la RTV.
De „Lumina” m-am ocupat cu dragoste și dăruire precum de cele 43 de volume de autor, 15 tălmăciri în cărți
și vreo 900 de unități bibliografice traduse prin reviste.
Am lăsat în urmă 100 de volume de revistă; portre136

tele biobibliografice exhaustive ale celor opt predecesori
– redactori-șefi și responsabili. În cadrul a 26 de proiecte: evenimente, Ateliere Artistice Alternative – botezate astfel de Nicu Ciobanu, unele ca interconexiuni cu
alte culturi și dialoguri europene, la școlile medii din Alibunar și Vîrșeț sau în fața studenților de la Novi Sad și
Vîrșeț; 15 colocvii și simpozioane internaționale; 16 matinee și serate literare în diferite localități și orașe;
15 numere speciale, 10 prezentări de carte (fără cele
din România), 5 prezentări ale membrilor „Cercului Lumina – Honoris Causa”; 12 omagieri; 4 expoziții; prima
și a doua placă evocativă „Lumina”, plăcile evocative
Mihai Eminescu și Vasile/Vasko Popa; „Sala cu portrete”. Amintesc „Compendiu biobibliografic. Scriitori”
(Colecția „Lumina” 1997), apoi „Antologia literaturii și
artei din comunitățile românești. Banatul iugoslav” cu
prof. univ. dr. Cătălin Bordeianu (INSCR, Iași 1998),
„Contribuții monografic-bibliologice – Lumina” (Ed. Libertatea, 2016), precum o hermeneutică a culturii literar-spirituale la noi, pentru românii din Serbia, pentru
lume și memoria colectivă, precum și panorama lirică a
unui secol „Banatul în memoria clipei” (Libertatea,
2017). Concomitent, a fost asigurată continuitatea
„Colecției Lumina” inițiată în 1955, reluată de Simeon
Lăzăreanu în 1982 și continuată din 1997. Personal
m-am ocupat de îngrijirea a 30 de volume; am revigorat
Cercul Literar, acesta devenind „Cercul Lumina – Honoris Causa”. Istoricii literari vor depista că unele idei
de la „Lumina” au încolțit pe tărâmul multor reviste literare și în antologii, multiculturalitatea și interculturalitatea din și în vreo 35 de limbi fiind încă o latură. Multe
dintre recunoștințele revistei situate la scară națională
și internațională sunt îndemn și obligație față de spiritualitatea românească. Amintesc selectiv: Premiul Special al Academiei Internaționale „Mihai Eminescu”
(Craiova, 1997), Premiul „Eminescu” (Drobeta Turnu
Severin 2002 și 2005), „Premiul presei” la Salonul
PRO

Între personalităţile asociate cu presa figurează la
un loc de cinste apreciatul
poet, jurnalist, publicist și
om de mare responsabilitate,
Ioan Baba. La cei 70 de ani
ai săi ne-am propus să
facem o incursiune în îndelungata şi rodnica sa activitate jurnalistică și culturală. În
peste 25 de ani a lăsat
posterității 100 de numere
ale revistei „Lumina”, numeroase reportaje și interviuri
la Radio și Televiziunea Novi Sad, dar și texte publicate
în paginile săptămânalului nostru, precum și în alte reviste de specialitate. Această aniversare este un emoţionant prilej de venerare şi omagiere a distinsului om pe
care îl privim cu respect şi-i aducem cuvenitul cuvânt de
laudă pentru toate eforturile consecvente investite în
activitatea practică, în pasiunea şi dăruirea cu care a
slujit şi slujeşte neamul românesc.
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Internațional de Carte Românească (Iași, 2002), Premiul „Revista anului (Iași, 2006) și două cele mai înalte
recunoștințe „Scânteia culturii” (Novi Sad, 1998) și Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Ofițer, Categoria F
„Promovarea
culturii”
acordat
prin
Decretul
Președintelui României (2019). Viitorul își va spune cuvântul dacă se va găsi o echitate justă și lucidă.
– Când ați preluat revista, într-un interviu v-ați exprimat speranța că „Lumina” va deveni o latură a
năzuințelor de proliferare a spiritualității românești de
pe aceste meleaguri. S-a adeverit, până la urmă,
așteptarea dumneavoastră?
– Ceea ce am scris în editorialul-program din 1995
a rămas conduita mea constantă timp de 26 de ani.
„Când începi ceva,/ Imaginează-ți isprava!”. Conform
acestui deziderat paradoxic omul trebuie să vadă
sfârșitul la-nceput. Ctitorind „Lumina”, mi-am dorit ca
aceasta să lucească cu lucruri bune din viața noastră
spirituală, pentru că și sfânta scriptură spune că „pomul
bun se cunoaște după roade”. Roadele însă sunt mai
apreciate în lume decât în cercul nostru strâmt, dar sunt
confirmate în istoriile literare, tezele de doctorat, în antologii, monografii, în bibliografiile publicate, dar și în
elogierile din revistele literare. Din păcate, în lipsa unui
concept, cărțile noastre circulă accidental sau nu circulă
deloc! În ceea ce mă privește, cu doamna Rodica Lăzărescu (pe care nici nu o cunosc la față) deja de șase
ani derulăm o colaborare fructuoasă, benefică și confraternă, cu prestigioasa revistă „Pro Saeculum”
(Focșani) în care sub genericul „lumina românească din
Voivodina” personal am prezentat vreo 25 de scrieri și
autori de-ai noștri.
Despre standardele „europene” de care nu ne-am
bucurat, vitregii și obstacole, bugetul de sobrietate sau
fără vreo lețcaie, invidie și tradiționalele cabale ostile,
deseori malefice, mai bine să nu vorbesc.
În pofida tuturor obstacolelor, pe măsura în care „Lumina” a înflorit în ochi și după lecturile pasionaților și iubitorilor de artă și cuvânt scris, dar și după numeroasele
premii și recunoștințe sau mărturisiri și ecouri – la plecare par a fi mulțumit.
– Neliniștile lăuntrice, enigmele, precum și bucuriile
pe care le creează viața sunt elementele definitorii ale
poeților. Ce predomină în scrierile dumneavoastră?
– În scrierile mele sunt plecat într-un pelerinaj poetic
exprimat prin dimensiunea magică sau mistică a imediatului, într-o nonficțiune creată. Rămân convins că
această lume nu este numai a mea, ci și a altora, care
poartă zi de zi în sine și-n propria rațiune compătimiri și
întrebări față de aerul pe care îl inspiră cu Lacrimi, Dor
și cu Iubire. Poeziile îmi sunt tălmăcite în 14 limbi. Antologatorii din Serbia, România, Suedia, Slovacia, SUA,
Franța, Belgia, Republica Moldova, Tunisia, Liban m-au
inclus în peste o sută de antologii, iar 180 de prezentări
critice și eseuri sunt publicate în cărți.
– Sunteți un poet matur, un om de cultură dedicat
creației. Duceți lipsă de subiecte sau încă mai sunteți
condus de farmecele inspirației?
– Nu duc vreo lipsă, deși farmecul artistic și cel lingvistic al inspirației mereu se derulează în diferite
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forme, etape și genuri, în care mereu caut să rămân imprevizibil-aluziv sau „inconfundabil”, cum au precizat
exegeții acad. Mihai Cimpoi și dr. Catinca Agache.
Acesta este, să-l parafrazez pe Antonio Di Benedetto,
– „izvorul din care caut să beau apa limpede a
înțelegerii, apa dulce a dragostei față de om” în
ambianța contorsionatelor aspecte tragico-hazlii, la răscrucea secolelor în care mi-a fost dat să trăiesc.
– În paginile revistei „Lumina” mereu ați accentuat
tinerii creatori (poeți, pictori, scriitori), artiști în perioada
de afirmare. Ducem oare lipsă de creatori noi în
comparație cu ultimii zece, douăzeci de ani sau, dimpotrivă, sunt mai mulți ca atunci?
– Mă bucur și mă înspăimânt în același timp când
privesc, de exemplu, fotografia de la prima Colonie Literară (1973), văzând acolo doar trei persoane, atunci
tinere, care mai sunt în viață. Am respectat opera, pe
unii i-am și omagiat, căutând ca praful să nu se sedimenteze peste trecutul național și cel spiritual fără de
care nu ne vom putea re/găsi viitorul. În vigilența lor nobilă, predecesorii au semănat în urmă pentru ca noi să
găsim în față. De aceea scriam într-un distih paradoxic:
„Viitorul este în mâinile noastre, / Iar noi nici nu știam!”.
Tot așa am ținut și la tinerele vlăstare literare, la
artiștii plastici care și-au manifestat curajul de a fi
inserați în paginile revistei. Mă bucur că vor avea un
punct de reper în bibliografiile lor. Din lipsă de curaj performant mulți s-au regăsit doar în paginile revistei pentru tineret. Concomitent trebuie înțeles faptul că
„Lumina” s-a prezentat în pupila ochilor precum o
complezență servită cu evlavie având un caracter logic,
firesc și comprehensibil pentru fiecare creator, Om
conștient de sine. Dar, câți creatori conștienți de sine
avem!? Câți tineri citesc și percep ceea ce au făcut
marii predecesori, câți dintre aceștia vor înțelege că literatura nu este un joc simplu sau câți acceptă un mentor în lipsa de cenacluri literare!? De aceea, pe prima
clapetă a numerelor redactate de mine scrie: Fiecare
contribuție – reprezintă autorul!
– Mai putem vorbi azi de un spațiu poetic modern?
Mai are perspective poezia românească în Serbia în
aceste momente de dezarticulare totală?
– Da, atâta timp cât vor exista creatori performanți
cu amprenta originalității care poate supraviețui dacă
este la o scară valorică națională și internațională.
– Ca un jurnalist care a realizat numeroase interviuri,
cu un număr însemnat cu personalități din afara țării,
cum vedeți astăzi, în acest secol al tehnologiei digitale,
dialogul dintre oameni? Mai avem nevoie de dialog?
– Celor publicate în cartea „Mărturisiri – Confluențe”
(Tibiscus – Ando Tours, Timișoara 1997) aș putea
adăuga alte interviuri realizate ulterior cu mari
personalități spirituale, astfel încât ar fi o altă ediție,
carte nouă... sau poate le-aș asambla cu ceea ce am
vorbit personal, precum în cazul de față.
Recent i-am răspuns la o asemenea întrebare domnului Nicolae Băciuț în interviul apărut în două continuări în numerele de iunie și iulie ale revistei „Vatra
veche” (2020, Târgu-Mureș). Cred că indiferent de mileniul tehnologiei și al transumanului în care am intrat,
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indiferent de dialogul virtual existent și benefic pe care
ni-l facilitează brevetele moderne de invenție, nevoia de
dialog între oameni, cu lumea și printre lume, a fost și
rămâne crucială.
– Angajamentul dvs. din toți acești ani a fost răsplătit
prin diverse premii și recunoștințe. Au venit ele la timpul
potrivit? Satisfacția sufletească este mai mare când
obțineți premii sau, totuși, când un text publicat sau o
emisiune este apreciată pozitiv de public?
– Fiecare din cele 70 de premii primite a venit nechemat și rar când am știut în prealabil despre vreo propunere sau nominalizare. De regulă am fost înștiințat și
am aflat despre ele prin surprindere. Ciudat că numărul
premiilor s-a egalat cu anii de viață cu care avansez,
urcând pe cea de a șaptezecea treaptă a timpului meu!
Din respectul față de instituțiile din România, Serbia,
Republica Moldova, Bulgaria și Liban care mi le-au
acordat, voi spune că sunt o mândrie care îmi amintesc
despre clipele decernărilor (uneori evitate de presa
scrisă), iar acum le privesc ticsite într-o vitrină specială.
Mărturisirile sincere și de la inimă, după ecourile unui
articol, reportaj, ale unor emisiuni radio și TV – rămân
întipărite în dosul frunții. Unele izbânzi jurnalistice au
fost bine sintetizate și apreciate de prof. dr. Brândușa
Juică.
– Sunteți unul dintre zeloșii colaboratori ai săptămânalului „Libertatea” și ale altor compartimente ale acestei instituții care anul acesta sărbătorește 75 de ani de
existență. Dumneavoastră sunteți în pragul vârstei de
70 de ani. Ce înseamnă această vârstă pentru un om
și ce înseamnă pentru o instituție?
– Da! Cinci decenii la rând am rămas un colaborator
statornic al octogenarei Case de Presă și Editură „Libertatea” din Panciova și al compartimentelor ei, neavând nici măcar o zi de stagiu ca angajat-profesionist
în câmpul muncii la CPE „Libertatea”, totul din dragoste
față de publicațiile Casei pe care le-am citit din fragedă
copilărie, cu care am crescut și care s-au dovedit a fi
un liant al unității naționale, un educator al populației
românești de-a lungul anilor, cultivând limba română literară, promovând multiple elemente ale conștiinței
naționale și un registru verosimil al vieții, dar și al statului în care au trăit și trăiesc generații de români.
Aș risca să mă avansez într-o mare lingvistică și spirituală cu multe trăsături ale mentalității formate în
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tinerețea mai multor generații și în anumite condiții istorice care s-au schimbat de la o formație și concepție
politică la alta, de la un caracter obștesc al luptelor din
viață care au fost și lupte de idei și persoane și care în
definitiv țin de istoria și sociologia culturii sau istoria literară în care unii vor intra mai falnic, alții mai prost.
Vorba lui G. Călinescu: „O cultură conține în sine toate
notele posibile precum un individ, toate aspectele caracterologice”; iar omul adevărat este unitatea de măsură a tuturor timpurilor, după cum spune milesimul
stră-străvechi canon de la Memfis.
În agenda-supliment „Libertatea. Memoria și oglinda
timpurilor noastre” (2015) la dăinuirea înțelepciunii de
70 de ani, am scris că unica noastră instituție după biserică este Oglinda noastră. Când omul privește în
această Oglindă, poate vedea cum au fost timpurile
descrise în ziar, reviste, în cărți – care sunt și lucruri de
limbă și artă. Desigur, putem vedea în oglindă și propriul
chip cu Bucurie, Lumină, Tinerețe și Libertate, [este o
trimitere la denumirile revistelor: „Bucuria copiilor”, „Lumina”, „Tinerețea” și hebdomadarul „Libertatea” care
apar sub egida CPE Libertatea din Panciova, n.n.], dar
și chipul mulțimii înconjurătoare. Odată cu anii, omul
percepe că în oglindă sunt vizibile și ridurile vieții și ale
vremurilor trecute care au fost și vitrege, dar va înțelege
că „Libertatea” de a privi a fost și este Mașina timpului.
Omul, hamletian vede – „Cine este?” și „Cine suntem?”.
Ar fi de dorit să învățăm din filele trecutului pentru viitor,
să nu spargem Oglinda! De sus poate ne privește Hyperion, iar de pe tâmpla de bronz a lui Mihai Eminescu
de la Coștei, Uzdin sau în incinta Casei „Libertatea” din
Panciova citim și ceea ce sublinia în „Fragmentarium”:
„Libertatea este facultatea de a dispune, după
inspirațiunea propriei noastre judecăți, de puterile noastre mecanice și intelectuale”. „Mărginirea libertății e paguba...” pe care am putea să ne-o aducem nouă înșine.
După ce m-am zidit în atâtea fapte și lucruri în paralel, acum văd că în „Popasul în timp” am trăit două vieți
în una. Din această perspectivă, observ că fiecare dragoste are timpul ca „dușman”, după care urmează
pacea lăuntrică sau o altă viață. Din perspectiva proiectelor scriitoricești personale, cărora urmează să le dau
viață, obișnuiesc să spun că nu îmbătrânesc, ci avansez în timp!
Vă îmbrățișez – la modă și de la distanță.

PRO

lumina românească din voivodina
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Ion Bâcu
(Ucraina)

lumina lăcrimează

lui Grigore Bostan

în acea dimineață de ieri
se copseseră verbele pe grătar
ultimul drum solzos se alipi
la reconcilierea creșterii
alfabetul morse atinse o știre punctată
pe rugul de amintiri
lumina mai lăcrimează
vorbe dulci în miez de noapte
pentru veșnicia poetului
îngerii întâmpină moartea cu pâine și sare
acea frumoasă chemare din adâncurile
eului plin de gesturi
ecoul alintă căderea frunzelor
gândurile poetului despre Bucovina
lumina lăcrimează
sub roca literei
stoluri de seri se lasă peste alunițe fertile
mireasa verbului va deveni tăcerea
ce soarbe roua pe sângele poetic
atât de incitantă chemarea
hrănită cu samurasla astrală

ah! mirosul de moarte mă îmbată
răpirea rămâne gândită
cucule, cucule
verdele din verb

lui Grigore Vieru

verdele din verb clipește din secundele desfrunzite
aplaudă absolventul taina basarabeană
îndurerată ești metaforă în ziua fatală
pe raftul ceresc ultimul volum de lacrimi
culese din lacul durerii Bugeacului
în cocioaba verdelui din verb
se-ascunde dragostea dăngănitului
litere cu miros de busuioc
bei apă din peștera ochiului de cuvinte
în care sihaștrii spală lumina torțelor verbale
adânc, tot mai adânc
suflă stana de singurătate
ziua rănită de verdele din verb
se zbate în plasa istoriei
strălucesc dureri pe bolta Basarabiei
te-au chemat la ele

dați-mi o coală de vis

în iesle

ți-am propus cucule să-mi scoți câte o zi
la împletit vremuri
să nu irosești adâncimea eresului mițos
mi-ai dat o coală de vis și anii
răsăriți după penele
ca singurătatea Carpaților
hora vieții umblă în vârful degetelor
să nu-mi trezească amorul carpatic
nu-mi luați coala de vis
la Crasna pe mormântul poetului
va crește cetina de dor veșnic verde

în iesle se năștea singurătatea teiului
prin pâlnia ceață
arșița slobodă din copilăria versului
culori de fulger rupe odgonul
urzit de senin
în iesle scâncește dorul de tei
lacrimi seci transformă cuvântul
în stană de amurg
anotimpurile Te iubesc!
și infinitul încălzit de Luceafăr
în iesle Doina descoasă

PRO

poetului Ilie Motrescu
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lui Mihail Eminescu
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Adormirea Maicii Domnului
visul bătătorit până la glezne
vindecat cu seu de refugiu
vine liniștea
copilul florilor de tei și depărtările
își fac cuiburi în amorul trist
de doină sângerândă
noapte bună îi spun zilei din eden
noi nu vom ști nicicând
durerea ce somn are
și nici plăcerea de a mă crede surd
s-ascult tăcerea rădăcinilor din Copou
îngeri deshămați

spunea poetul că-n cealaltă viață a sa
Valeriu Cojocaru a deshămat
toți îngerii de la Carul Mare
i-a deshămat de setea gustului de azur
dintr-o mâhnire adâncă și rece
construită din piatră rară de amurg
strămoșii noștri săpau în anotimpuri
când frunzele nu mai erau frunze
doar niște lumini ascuțite
sulițe în al treilea ochi plâns
printr-o înviere mult mai ierboasă
îngerii deshămați legau cu benzi marcatoare
împrejurul soarelui
întâmplarea se zvârcolea în libertate
izvoare din scrisul meu
hrana îngerilor pentru o viață simplă
o contopire între idei

la intrarea visului de Basarabie
răni blânde, burniță de taină
divinizează a doua venire
developăm soarta Zimbrului
împotrivă au fost doar îngerii alpiniști
cățărați pe secundele noduroase ale existenței
copitele de la distanță par
răni mai albe ca zăpada
o mișcare pe orbita cuvântului
va însoți viața la veșnica promenadă
mustoasă precum anotimpurile de ceară
Bătrânul Zimbru își adulmecă rănile
la grădinița de stele dispărute
unde să mă ascund de răzbunarea literelor
mă întreb unde să nu audă inima
fiindcă e geloasă
ce se va întâmpla cu versul meu
când durerea va fi foarte fericită
e surplusul urii
ce urmări va avea un cuvânt dacă
întâmplător
va orbi poetul de atâta verb
unde să mă ascund
de răzbunarea literelor

(Din volumul în curs de apariție Strigătul tăcerii)

povara infernului

dezbracă-te de umbră
întri în ritmul tăcerii
fii atent, nu te împiedica
de pragul tinereții
de intestinele evenimentelor
adoarme psalmistul
spânzură simfonia cu ritualuri nisipoase
nu se deschide atât de ușor
povara infernului
suflă învrăjbirea până la viitorul schilod
tristețea pornită la drum
cu desaga săracă
fără niciun cuvânt de binecuvântare
răni mai albe ca zăpada
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developarea umbrei de tăcere
printre semnele de punctuație zgârcite
se lingușește precum
unduirea izvorului de milostenie
slobozit din nările bătrânului Zimbru
îmbrățișează eseul plăpând
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Victor Ravini
(Suedia/Franţa)

CRASTAVEŢIA
SAU BALAMUCUL VESEL
(VI)

Motto: – Aveți castraveți?
– N-avem castravem.

PRO

Scrisoarea de dincolo
Îngrozit, am pus jos telefonul. Victor, tizul meu, prietenul meu cel mai bun, cu care mă cunoșteam din copilărie... El, căruia îi scăpărau ochii după fete pe litoral
la Costinești. Tizul meu s-a dus pe drumul întregii lumi
și a fost îngropat ieri. Îmi aduc aminte cum s-a luat după
una pe plajă, să o ajungă din urmă. I se părea mai
atractivă decât toate. Nu mai tăcea ce forme avea aia.
Și, când aia s-a întors, el era să leșine. Aia era tocmai
nevasta lui, care îl căuta, nu știa unde dispăruse el. El
și-a revenit în fire și a zis că și el o căuta pe ea. Prietenul meu mult îndrăgit a redevenit pământ.
„Prietenul meu pe care îl îndrăgeam mai mult decât
orice, care cu mine a înfruntat toate greutățile.” Aceste
cuvinte mi-au fulgerat prin cap. Rânduri tăioase ca un
cuțit, din epopeea Gilgamesh. Se zice că ar fi cea mai
veche operă literară din lume, mai veche decât piramidele egiptene. Nu s-a schimbat nimic de atunci. „Noi
care aveam numai succese... Prietenul meu Enkidu s-a
dus pe drumul întregii lumi! Înspăimântătoare e moartea
și de neclintit!”
Victor a murit după ce s-a întors dintr-o vizită la prietenul nostru comun Năstea, octogenar, fost ofițer de jandarmi, însă om cult. Acolo, la Năstea, a băut tizul meu
un păhărel de whisky și apoi s-a dus acasă și a murit. A
doua zi a fost găsit pe patul său, mort, îmbrăcat în pijama și cu plasă pentru păr.
Hm! Nu se moare dintr-un păhărel de whisky, el care
era psihiatru și director de spital, un om zdravăn, în cei
mai buni ani ai săi. Altceva trebuie să-i fi cauzat moartea. Pe Năstea oricum nu îl pot suspecta. E văr cu tata.
Dar mai știi? El își primea pensia de la MAI. Les amis
de mes amis sont... les amis de MAI. Psihiatrul a murit
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singur în locuința sa de vară din Carpați, prin munții
Bistriței, pe undeva, nu mai știu care Bistriță, că sunt
mai multe. E mult de când am fost acolo și nu mai țin
minte pe unde era.
Cine a deschis ușa lui și a constatat că era mort?
Cum de i-a venit cuiva ideea să deschidă ușa? Și cum
au descuiat-o? El se fereca pe dinăuntru cu mai multe
încuietori și cu zăvoare, pentru că suferea de hoțofobie.
Așadar?
Peste vreo săptămână am primit o scrisoare de la
el. Locuiam în Suedia, uitasem să vă spun. Era cu totul
altceva decât plăcut să deschid o scrisoare de la tizul
meu, de dincolo, de pe partea cealaltă a gropii:
„Dragă Victore (adică eu)! Aici e îngrozitor de frig și
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lugubru. Tocmai am sosit și sunt mort de oboseală după
atâta drum. La intrare era un pachet care pesemne că
o fi stat acolo o veșnicie. Probabil de la vreunul din bolnavii mei. În pachet era tabloul acela dispărut, știi tu,
care se spunea că intrase în pământ. Acuma e în posesia mea! Mă grăbesc la bătrânul nostru prieten. Ce
păcat că nu ești aici cu noi. Ne lipsești. Când vii și tu
aici? Să mai stăm la un păhărel de vorbă cu bătrânul
nostru idol nemuritor, care o să ne îngroape pe toți.
Sper să ne vedem aci în curând. Al tău devotat Victor
(adică el).”
Nu mai știam despre ce tablou vorbise el cu mine.
Oricum, ce importanță mai avea? Era ca și cum mortul
mă chema la el.
Prietenul meu a murit în împrejurări de nelămurit, oricât am încercat eu să aflu adevărul asupra morții lui. De
la Năstea nu am putut afla nimic. Și alți colegi de-ai lui,
psihiatri, de-a lungul anilor au murit în mod suspect.
Cum ar fi celebrul Dan Arthur, cu picioarele atrofiate,
imobil într-un cărucior mobil. Vorbisem cu el în ziua precedentă, spre seară, iar a doua zi dimineața mi s-a spus
că s-a sinucis. Mă dusesem la el, la spitalul de la Timișul
de Jos și i-am cerut un eseu, despre ce o vrea el, pentru Caiete de literatură, la care lucram în Asociația Scriitorilor de la Brașov. A zis că o să caute prin sertar și mi-l
dă mâine la prima oră.
A doua zi, la prima oră, am bătut la ușa cabinetului
lui. Niște medici sau infirmieri, ce erau, mi-au spus că
se spânzurase de cârligul lămpii din tavan, chiar acolo
în cabinet, unde vorbisem cu el. Cum așa? De ieri seară
până azi dimineață? Cum se spânzurase el din tavan,
când abia putea să se dea jos din căruciorul în care
ședea? Ieri îmi spusese, într-un exces de exuberanță,
de optimism și de sinceritate, cu o bucurie nelalocul ei,
hodoronc-tronc și neîntrebat, că potența și viața sexuală
se ameliorează cu vârsta.
Ce i-a venit între timp să se sinucidă? O fi fost așa
de bucuros și exuberant pentru că o fi luat ceva prafuri
îmbucurative? Prafuri cum știa el, de la dulăpiorul spitalului, unde numai el avea cheia și putea prescrie prafurile de rigoare? De ce o fi luat prafurile? De frică și
neliniște? Bănuia că i se pregătea ștreangul? De ce i
se pregătea? Că știa prea multe confesiuni, în calitate
de psihiatru? Sau că dăduse prafuri unor ștabi, cărora
nu mai putea să le dea cât cereau ei? Sau găsiseră pe
altul și nu mai aveau nevoie de el? Prin prietenul și tizul
meu, mai cunoscusem un neuropsihiatru, am uitat cum
îl chema, care a murit internat la nebuni, unde îl îndopau cu medicamente cu de-a sila, cum sunt îndopate
gâștele cu boabe, cu pâlnia.
Chiar și unii sau alții dintre neamurile tizului meu au
fost loviți de morți ciudate, încă neelucidate și la care
nu se mai gândește nimeni. Vom face cunoștință îndeaproape cu câțiva din familia Răcoveanu. Nu citesc ei
cărți, așa că n-o să am cine știe ce neplăceri cu vreunii
din ei. În general se spune, așa cum mi s-a spus și vi
s-a spus: De mortuis nihil sine bonum (De morți, nimic
altceva decât de bine). Eu însă aici, în aceste memorii,
îmi iau libertatea să modific dictonul latin și zic De mor142

tuis nihil sine veritas (De morți, nimic altceva decât adevărul). Ceea ce desigur că nu deranjează morții, însă îi
deranjează pe unii dintre cei vii.
Cât despre Răcovenii supraviețuitori, n-au decât să
iasă pe interval și să se manifeste direct sau prin intermediari, că și-au recunoscut aici morții. Înseamnă că se
demască pe ei înșiși și deci să spună cum au rezolvat
problema juridică referitoare la aurul morților, uciși și
îngropați cu succes. Oricât de perfecte ar fi unele crime,
ies cândva la iveală. Un proverb suedez zice: det som
göms i snö kommer upp i tö (ce ascunzi în zăpadă se
ivește la topeală).
Când crimele ies la iveală după moartea criminalilor,
nu știu cum rămâne cu bunurile jefuite de ei și lăsate
moștenire urmașilor. N-au decât să se arate singuri cu
degetul, din cine se trag. Să se demaște singuri că au
moștenit ceva de la niște criminali, care au ucis pentru
a își însuși acele bunuri. Eu cred că moștenitorii unor
bunuri furate printr-o crimă, se fac părtași la furt și la
crimă. Dacă nu au știut care e proveniența bunurilor
moștenite, au circumstanțe atenuante. Dar dacă sunt
conștienți de proveniența frauduloasă a bunurilor, eu
unul nu știu ce să mai cred. Dumneata, dragă cititorule,
ce crezi?
Spre luare aminte, cui trebuie să ia aminte: Aici,
spun adevărul și numai adevărul, dar încă nu întreg
adevărul. Iar eu știu despre ei mai multe decât știu ei
că știu eu. Eu știu și ceea ce ei nu știu. Să ia aminte și
să stea pe craca lor. Găinile care tac le lasă uliul să mai
trăiască. Să-și trăiască traiul lor și să-și mănânce
mălaiul, adică aurul. Libertate nu înseamnă libertatea
unora de a face rău altora și a fura, fără să fie
demascați. Aștept să își dea arama pe față careva din
ei, dacă își închipuie că este ceea ce nu este, și va
vedea. Dacă va mai apuca să vadă.
Pas cu pas ne vom apropia de infern. Veniți cu mine,
dragi cititori, dacă aveți curaj să coborâm împreună în
iad. Poate că n-oți fi avut ocazia asta așa des. Vă duc
eu de mână, să vedeți unde șade dracul și ce îi poate
pielea. Eu cunosc bine drumul și locurile. Dante Alighieri
ne învață că drumul spre paradis trece prin infern. Dacă
eu am izbutit să parcurg cu bine întreg drumul prin iad
aici pe pământ, la fel ca mulți dintre dumneavoastră,
atunci și cei mai tineri dintre noi vor putea ajunge să își
făurească propriul lor rai personal pe pământ, așa cum
mi l-am făurit eu, cam cum și-l dorește fiecare. Atât raiul
geografic, din jurul nostru, cât și cel lăuntric, din sufletul
fiecăruia.
Spovedania lui Totoșu
Bunicul lui Victor, preotul, sau protopop mi se pare
că era, avea trei fii: Totoșu, Alecu și Duță. Așa am auzit
că îi chema. Așa li se spunea. Tot neamul lor, toți aveau
moșii și conace, cu cramă, cu petreceri, cu lăutari.
Aveau de toate, aveau. Aveau cum nu mai aveau alții.
Le moșteniseră din moși-strămoși, de la facerea lumii,
ziceau ei. Tot județul îi știa că se trăgeau din neam de
popi și protopopi, din totdeauna. Careva din strămoșii
lor fuseseră sudiți, adică supuși austrieci, scutiți de imPRO
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pozite și cu privilegii speciale, pentru că se dăduseră
bine cu stăpânirea. Cine se dă bine cu stăpânirea, își
vinde sufletul. Diavolul îi cumpără sufletul și urmașii,
până în a patruzecea spiță.
N-au crezut în existența iadului, așa că au avut parte
de iad chiar în timpul vieții. Viața fiecăruia din ei a fost
într-un fel sau altul un iad, așa cum și l-a așternut fiecare, după pofta inimii sale, am cam putea să zicem.
Totoșu și Duță locuiau în Castravechia, iar Alecu în Castranova. Pricepeți dumneavoastră. Mai mult nu e bine
să spun.
Se auzea că ar cam fi fost pinguini, mai ales Totoșu.
Însă Duță nu era pinguin. Cum pinguini? Da, pinguini.
Cum ziceam, mai mult nu e bine să spun. Oricum, nimic
nu e sigur pe lumea asta. Sigur este numai că gura lumii
o umple doar pământul. Toți din neamul Răcovenilor
aveau virtuți active de toate felurile, mai ales speculative, operative și reproductive. Spre deosebire de frații
săi mai mici, Totoșu avea oareșicare înclinații intelectuale și citea din Voltaire, în original și cam fără
dicționar. Pe lângă virtuțile celorlalți frați, el era cu
virtuțile speculative. El aprecia speculațiile filozofice ale
lui Voltaire cât și virtutea acestuia de a specula la bursa
valorilor. Voltaire specula la bursa grâului din Spania și
la bursa comerțului cu sclavi din Africa în America. De
aceea și vocifera împotriva comerțului cu sclavi. El știa
mai bine decât oricine că vorbirea i-a fost dată omului
ca să își ascundă gândurile și faptele. Tocmai de aceea
vorbea și scria așa de frumos.
Totoșu spunea mereu că virtuțile operative și virtuțile
speculative au dus la perfecționarea speciei umane. Iar
el a ajuns la perfecțiunea umană și iată cum. El de mic
copil a iubit banii mai mult decât orice. S-a auzit în tot
orașul că el, când era mic a furat o monedă mică de
aramă, numită băncuță și a ascuns-o bine, să nu o găsească nimeni. Muștruluit de doica sa, să spună unde
a ascuns băncuța, el a scos-o dintre bucile popoului și
a zis: „Na-ți-o, fă!” Când îi mai dădeau părinții o
băncuță, să-și cumpere bomboane, aduna băncuță cu
băncuță peste băncuță, ca să facă fișicuri cu băncuțe
și să le depună la bancă. Știa el ce știa. La bancă, îl îndrăgeau să vadă un copil atât de inteligent, încât venea
singur să depună banii și gândea bani. Bani și iarăși
bani.
Cu ce a mai moștenit de ici și de colo, și cum a mai
învârtit banii sau ce învârteli a mai făcut, iată că a izbutit
să înfiripeze propria sa bancă personală, cu un tezaur
propriu de aur. O mică bancă locală, însă oricum bancă,
pe care lumea o numea băncuță, în amintirea băncuței
pe care o ascunsese în popou. Ba chiar, ca o garanție
internațională, mica lui băncuță locală, îndesată cu aur,
a fost recunoscută de o bancă elvețiană, la care s-a afiliat. A ciocnit șampanie cu noii săi colegi barosani de la
Geneva, iar aceștia l-au felicitat în semn de bun venit:
Qui s’assemble se ressemble et... rassamble. Ziceau
așa în semn de bun-venit, întrucât banca lui Totoșu le
aducea un bun venit. Avea contract cu banca elvețiană
că le plătea nu știu câte procente din beneficiul lui
anual. Le plătea în aur, nu în hârtii colorate, cum suntem
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plătiți noi, muritorii de rând. Și mai ales că banca
elvețiană putea face rocada banilor, dintr-o țară în alta,
ca să îi spele și să se piardă trasabilitatea lor.
Totoșu era de acord cu Voltaire că „ceea ce este util
societății îi e util și individului”, însă el a nuanțat filozofia
acestuia și a formulat axioma invers: „ce îmi este folositor mie îi e folositor și societății”. El ținea Voltaire pe
noptieră, cum țin alții Biblia sau un pahar cu apă. Îl aprecia pe marele gânditor, în special ca om de afaceri. Era
fascinat că Voltaire a fost dat în urmărire pentru escrocherii bancare în Berlin. Eu, care scriu aceste rânduri,
prefer să cred că acuzația era falsă și avea mai degrabă
un substrat politic. Un om de valoare ca Voltaire desigur
că își atrăsese invidia celor mai buni prieteni pe care
și-i făcuse la curtea de la Potsdam. Treaba lui.
Acesta era un subiect palpitant și plin de învățăminte
pentru Totoșu. Atât de folositor, încât s-a băgat și el în
speculații financiare de același fel. El n-a făcut aceleași
greșeli ca Voltaire, să se pună bine cu vreun cap încoronat sau cu alte mărimi, care să-l distrugă din invidie,
și nici nu și-a cumpărat vreun palat la Ferney. Și bine
făcea. Pentru că în fața oamenilor importanți și în spatele cailor, nu e bine să stai. Oamenii cu funcții înalte
știu să te folosească mai mult decât ți-ar putea fi de
vreun folos. Cei ajunși sus nu dau, ci iau. Nu lucrează
în pierdere, ci numai în câștig, pe seama celor ce vin
singuri la ei. Filozofia lui Voltaire, banca și tinerele femei
angajate la bancă îi acaparau… nu banii, întrucât nu ar
fi fost posibil, ci timpul liber. N-avea niciun timp liber și
nicio altă libertate, decât aceea de a acumula bani, prin
orice libertăți pe care și le lua. Nu a avut timp să se însoare. Cineva a scris o epigramă în care îl numea
cocoșul de aur cu puicuțele lui pe grămada de galbeni.
Epigrama asta venea de la faptul că Banca
Națională emisese niște monezi de aur cu inscripția „Ardealul Nostru”, numite cocoșei. Banca vindea cocoșeii
ca o alternativă pentru economii sigure, în vremuri nesigure. Intraseră rușii în țară, iar Banca Națională știa
ce o să pățească. Singura șansă ca să nu pună rușii
mâna pe aurul Băncii Naționale era să vândă aurul, să-l
disperseze la oameni și să își ascundă fiecare aurul
cum poate. Totoșu a cumpărat cantități enorme,
cocoșeii se simțeau bine la el, au clocit ouă, au făcut
pui și s-au înmulțit zi de zi. Înfășura cocoșeii cu hârtie
în fișicuri, își măsura fișicurile cu rigla, cu echerul și cu
compasul. Pricepeți dumneavoastră ce vreau să spun;
ca să nu zică cineva cumva că am spus, ce n-am spus.
Își ținea contabilitatea cu abilitatea și dexteritatea
unui prestidigitator. Nici nu putea fi plăcere mai mare pe
lume decât să numere bani și iarăși bani, grămadă. Ce
să facă cu atâția bani, asta era o întrebare pe care
numai sărăntocii și proștii și-o pot pune. Nu ca mine sau
ca dumneavoastră, care bineînțeles că nici nu avem nevoie de bani. Și tocmai de aceea încredințăm banii
noștri la o bancă de încredere, unde suntem sfătuiți cum
să îi plasăm, ca să nu-i mai vedem. Își păstra grămada
de aur la banca unde el era unul din cei doi directori.
Cum de s-au făcut doi? La fel ca și cu capitalul, prin dublare.
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Încă de pe când cu dezastrul bancar din 1929 și
1932, Totoșu speculase à la baisse și a câștigat ceea
ce alții au pierdut prin speculații à la hausse.
Speculațiile à la baisse erau interzise pe atunci. Sunt
interzise și acum, dar numai pentru cine vrea să se
amestece în treabă fără să aibă chemare. Nu chemare
de la bancă, ci chemare-chemare. Eh, cum de la cine
chemare? De la Dumnezeu. În privința asta, sfatul lui
personal era cam așa: „Ca să poți juca la bursă, trebuie
să ai mulți bani. Dar, dacă n-ai bani, atunci ce să faci?
Nu-ți rămâne decât să joci la bursă, ca să câștigi bani!”
Totoșu era unul mic dintre cei mari, ce aveau pe
conștiință catastrofa financiară a regelui chibriturilor
suedeze. Totoșu a citit în ziarul Universul despre sinuciderea lui Ivar Kreuger în Paris – dacă sinucidere o fi
fost, întrucât nu se știe cum și-a luat zborul prin fereastra hotelului. Parisul e un oraș civilizat, acolo sinuciderile
importante se fac elegant, asistate, nu de pe trotuarul
celălalt ca în Sicilia sau la Kiev. Cu conștiința încărcată,
Totoșu s-a dus la străvechea biserică din curtea școlii
noastre să aprindă o lumânare. Nu în stânga la morți,
pentru Kreuger, ci în dreapta la vii, pentru el însuși.
A vrut și să se spovedească, dar s-a temut că preotul, care nu era rudă cu el, o să ia spovedania lui drept
un sfat sau o informație din interior de la un expert bancar. Și nu cumva să-l pună păcatul să facă și popa la
fel. Așa că s-a dus să își ușureze sufletul la directorul
băncii concurente, prietenul său din copilărie Boțoganu,
de care se auzea că și el ar fi fost pinguin. Dinaintea
venerabilului coleg de breaslă se putea spovedi ca la
un frate, fără risc că o să-i fure ideea. Pinguinii nu se
fură între ei. Boțoganu era un om cinstit, de o onestitate
ireproșabilă, cunoștea desigur procedeul, dar nu făcea
el așa ceva. Era prea prudent ca să riște să i se descarce revolverul în ceafă, din propria sa mână, neavând
chemare. Da, e posibil așa ceva.
De exemplu, dacă nu știați, în ultimii ani ai mandatului lui Mitterand, unii miniștri s-au sinucis cu revolverul
șoferului lor sau al gardianului personal. Și-au tras cu
propria lor mână două gloanțe în ceafă. Experții în balistică de la autoritățile franceze ne-au explicat convingător, cum se face că și-au tras două gloanțe, nu numai
unul, și că era tehnic normal ca unghiurile de penetrare
a gloanțelor să fie diferite. François de Grossouvre,
mâna dreaptă a lui Mitterand, cu care se ștergea la
spate, din nebăgare de seamă, și-a fracturat mai multe
oase și chiar umărul, când s-a ținut singur ca să nu se
zbată, în timp ce se auto-împușca în ceafă. Tot cu două
gloanțe, ceea ce confirmă explicațiile experților în balistică.
Boțoganu era și directorul camerei de comerț și era
în toate comitetele și comisiile din oraș și din județ. Era
cel mai de încredere om din oraș, ba chiar și din tot
județul. Și-a mângâiat părul albit înainte de vreme și a
spus că lui Dumnezeu nu-i plăceau speculațiile à la
baisse.
– À la baisse atrage așa ca un magnet după sine
blestemele celor care au pierdut, zise el clătinând din
cap. Lacrimile lor o să picure ca picăturile de aur topit
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pe țeasta ta în iad! avertiză el și îi dădu generos câteva
sfaturi duhovnicești importante:
Lui Dumnezeu îi plăceau speculațiile à la hausse.
Ca să-și salveze sufletul, Totoșu trebuia de acum încolo
să speculeze à la hausse, în sus, în direcția raiului.
Boțoganu a propovăduit întotdeauna pentru pachete de
acțiuni etice. El însuși făcea numai speculații etice și explica mereu că etică de dragul eticii era scopul lui suprem. El iubea cuvântul etică și îl folosea la fel de des
cum folosea popa cădelnița cu tămâie în biserică. Părul
alb și etica strictă a directorului de bancă inspirau mai
multă încredere chiar și decât odăjdiile aurite ale popii.
Însă, pentru ca Totoșu să aibă posibilități să facă
speculații cât mai etice, trebuia mai întâi să își dubleze
puterea la bursă, a fost de părere expertul în etică. Vechiul prieten din copilărie era dispus să îl ajute pe
Totoșu să speculeze cât mai etic la bursă, așa că i-a
oferit sprijinul său nelimitat, sub forma unei fuziuni. Propunerea era ca banca Federala Romanați (a lui Totoșu)
să se unească cu banca Federala Dacia (a lui
Boțoganu), la fel ca strămoșii la care se refereau numele lor.
– Din daci și romani am ieșit noi românii, cea mai
cinstită și mai perfectă națiune de pe lume. La fel și
banca noastră unită Dacia-Romanați o să fie cea mai
cinstită și mai perfectă din lume. Va fi perfectă, compusă
din noi doi. Va funcționa la modul mai mult ca perfectul
compus, a zis Boțoganu și i-a întins o țigară havană.
Din motive alfabetice și istorice, Boțoganu considera
că numele băncii sale să fie la începutul numelui firmei
lor comune. Logica lui era la fel de cristal-clară ca și
etica lui.
Totoșu a aprins havana și s-a ridicat din fotoliul de
spovedanie cu inima ușurată. Și-a făcut trei cruci mari,
lungi cât apuca cu mâna, și a mai cumpărat alte kilograme și kilograme de aur sub formă de monezi de aur
sau cum știa el. S-a alăturat cu toți acești cocoșei de
aur ca o garanție, care să cotcodăcească în ziarele de
industrie și comerț. Ziare ce aveau să moară în curând.

Noaptea cu pricina
Când cu naționalizarea mijloacelor de producție și a
băncilor, la 11 iunie 1948, a fost cum prea bine știm.
Totoșu și Boțoganu au fost avertizați frățește de careva
din pinguinii lor de la București, cam târziu, dar nu prea
târziu: în seara precedentă. Și au făcut ce au apucat să
facă. Totoșu a apucat să-și transporte aurul său personal de la bancă acasă. Nu și-a trezit șoferul, fiindcă
acesta băuse. Și nici nu a luat mașina. Una că era cam
riscant fără permis de conducere noaptea, când polițiștii
dorm și nu e nimeni pe stradă, iar al doilea ca să nu deranjeze bunul somn al vecinilor. A cărat singur aurul în
găleți de apă. Fără apă, numai aur. A trebuit să facă mai
multe drumuri, dus-întors. Că el, bancher, căra găleți
noaptea, nu putea fi așa ciudat pentru vecini, și-a zis el.
Cineva mi-a spus că în noaptea aceea a fost o furtună cu ploaie, fulgere și trăsnete. Alții zic că furtuna a
fost în altă noapte. Cum-necum, strada era pustie,
numai el cu gălețile pline de aur, cât îl țineau brațele.
PRO
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Dumnezeu, sau nu știu cine, i-a dat o putere
neobișnuită, a făcut mai multe drumuri și a cărat tot
aurul, singur-singurel. Tot aurul. Tot. Asta a fost tot ce a
putut salva, abia mai răsufla, frânt de oboseală și cu oasele deșirate de efort. Argintul n-a mai apucat să-l care,
era prea mult, peste puterile lui, iar bancnotele și hârtiile
de valoare nu mai aveau nicio valoare a doua zi
dimineața. Registrele, nici nu s-a mai gândit la ele. Cum
să le care, unde să le mai depoziteze și la ce bun? Au
rămas în bancă și, din păcate, așa au putut constata
comuniștii cât aur avusese și cărase de acolo. De aici,
de la asta i se trag toate, atât lui, cât și altora. Dar nu
numai de la asta.
Fratele lui Boțoganu, am uitat cum îl chema, avusese cazinou, hoteluri, restaurante și câteva din cele
mai mari clădiri din oraș. Adică desigur că tot Boțoganu
îl chema. Clădiri în care s-a băgat comandamentul Armatei Roșii, ARLUS (Asociația Română pentru Legături
de Prietenie cu Uniunea Sovietică), securitatea, miliția,
partidul, sindicatele și ce mai era. Boțoganu-fratele
ținea cazinou într-una dintre aceste clădiri, nu mai știu
în care din ele, cu ruletă, niște săli de joc și niscaiva discrete chambres séparées. Dacă nu mă înșel, cazinoul
mi se pare că era când mergi pe Strada Mare spre biserică, apuci a doua stradă la dreapta și e cam între
fântâna Susurul și locul ăla viran, unde s-a prăbușit
casa aia. O vezi, fiindcă e cea mai somptuoasă clădire.
Dacă n-or fi demolat-o.
În noaptea aceea, când a fost furtuna sau poate că
n-a fost, când a cărat Totoșu aurul, Boțoganu-bancherul
și fratele său au jucat poker la cazinou, ei care nu jucaseră niciodată. Însă în săli diferite. Fratele bancherului,
proprietarul cazinoului, a pierdut la poker clădire după
clădire, toate clădirile, una după alta. Contabilii lui sau
supraveghetori de sală, ce erau, chiar și funcționarii oficiali, ce înregistrau pierderile unora și câștigurile altora,
l-au avertizat, au încercat să-l oprească, dar degeaba.
El pierdea mereu și se bucura, oferea la toți șampanie.
Era clar că înnebunise. Cică unii ar fi și strigat: Opriți-l!
Duceți-l la doctor! La balamuc cu el!
Mulți s-au bucurat de nebunia lui, au profitat și s-au
îmbogățit mai mult și mai rapid decât în visul visurilor
lor. Ăia din personalul cazinoului au căutat-o pe soția lui
s-o cheme, să-l împiedice, să nu mai joace. Au găsit-o
în cealaltă sală și tot așa pierdea și ea la poker sume
mari și era fericită. Râdea cu toate gușile ei duble și cu
gura până la urechi, de i se clătinau cerceii. Boțoganu
bancherul, altfel, însă tot așa. El i-a alungat pe toți sfătuitorii săi, juca și pierdea, însă își menținea o mutră impasibilă, ca și cum ar fi fost un pokerist profesionist, el,
pe care nu-l mai văzuse nimeni jucând poker. Ambii frați
au pierdut toate clădirile, chiar și cazinoul, ba chiar și
banca cu tot ce era acolo sub boltă la subsol.
Boțoganu bancherul nu scosese nici măcar un galben din bancă, nu ca Totoșu. Îi spusese lui Totoșu să
nu facă prostia asta. Să nu scoată aurul din bancă.
„Lasă aurul acolo și o să mai vedem noi! O să vină americanii. Mi-a spus mie om sigur. Pinguin de al nostru.”
Însă Totoșu nici n-a vrut să audă. Și-a luat aurul său
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propriu de la bancă și l-a dus acasă. Cei doi frați
Boțoganu au pierdut totul la cărți, toată averea lor agonisită din moși strămoși, plus încă alte plusuri, la care
se mai opintiseră ei. Pe la miezul nopții, când angajații
cazinoului își smulgeau părul, disperați că nu știau ce o
să se aleagă de ei după acest dezastru, Boțoganu proprietarul cazinoului, fratele lui Boțoganu-bancherul, s-a
urcat pe masa de ruletă și a cerut liniște în sală. Era o
înghesuială și o hărmălaie, un vacarm ca niciodată în
cazinou, în toate sălile, de nu se mai auzea nimic, se
înghesuiau mai rău ca la bâlci sau la pomană. A scos
ceasul său de aur din buzunar și a strigat cât îl țineau
bojogii:
– Doamnelor și domnilor! Liniște! Liniște!!! Aceasta
este cea mai mare cacialma din viața mea.
Dumneavoastră, stimați cititori, recunoașteți aici replica lui Sergiu Nicolaescu din filmul făcut după romanul
Enigma Otiliei, parcă, sau nu-mi aduc aminte ce film.
I-a sugerat-o chiar Năstea, care la vremea respectivă
era de față acolo, în cazinou, în acea noapte. Văzuse
cu ochii lui ce fusese acolo, la cazinoul fratelui lui
Boțoganu bancherul. Cică așa pierdea el vremea pe
acolo. Cum el era ofițer de jandarmi, eu cred că și își
făcea rondul, în misiune secretă. Și mi-a spus că fratele
lui Boțoganu, ăla care era proprietarul cazinoului, a zis
cam așa, cam cum i-a spus Năstea și lui Sergiu Nicolaescu să zică, dar nu chiar așa, ci cam așa:
– Tăcere, vă rog! Toți banii și toate clădirile pe care
mi le-ați câștigat... Tăcere! ...vor trece peste un minut
în proprietatea statului. Tic-tac, big-bang, zdrang! Din
clipa asta, nimic din tot ce ați câștigat nu mai are nicio
valoare. Puteți să vă băgați banii și casele în popou.
Urrraaa! Eu sunt cel mai sărac om din oraș. Ha, ha! Trăiască Stalin, eliberatorul care ne-a eliberat de tot ce
aveam.
Cică ar fi strigat de asemenea: „Stalin și poporul rus,
libertate ne-a adus!” sau „Stalin și Gheorghiu-Dej, a
băgat spaima-n burgheji.” Eu nu l-am contrazis pe Năstea, fiindcă nu e bine să contrazici pe nimeni. Când contrazici pe cineva, ți-l faci dușman. Ce ai vrea? Să se
bucure că îl contrazici? Adică o să fie de acord că tu
ești inteligent și știi mai bine, iar el e prost și nu știe?
Dar cred că lozincile astea erau obligatorii ceva mai târziu, când am văzut eu că oamenii trebuiau să strige așa
și să aplaude ore întregi. Năstea și mai multe persoane
mi-au spus că toți acolo în cazinou strigau și urlau
disperați, plângeau și își sfâșiau ochii cu unghiile. Unii
s-au repezit să-i sugrume pe alții. Băcanu și-a scos pistolul și s-a împușcat în cap. Nu știu dacă era băcan sau
îl chema Băcanu. N-are importanță. Câțiva s-au bătut
să ia pistolul din mâna mortului. Unul, ăla care se ținea
cu Procopopoaia, s-a aruncat pe fereastră, dar cazinoul
era la parter. A căzut pe o mașină fără roți, fără motor,
era un Ford, și-a frânt piciorul, i s-a rupt haina de la costumul nou-nouț și a pierdut un nasture. N-a venit nimeni
să-l ajute să se ridice. Unul și-a mâncat pălăria, alții s-au
dus să se spânzure.
Bancherul Boțoganu a rămas pe scaun, și-a netezit
părul său alb, cu cărarea pe mijloc, a aruncat calm piep145

tenul și a aprins o țigară havană. A suflat în chibrit, cam
la fel cum a suflat Dumnezeu viață în Adam, și l-a aruncat pe covorul persan, la fel cum i-a aruncat Dumnezeu
pe Adam și Eva din rai. Am aflat că fratele lui, dacă o fi
adevărat, a cântat și a dansat pe masa de ruletă. Cică
ar fi dansat cazacioc pe masa cu ruleta. Pe când soția
lui se agățase de candelabrul de cristal și se legăna de
parcă era la circ, la trapez. Cică i s-au văzut chiloții de
la Paris. Însă zvonul s-ar putea să fie exagerat. Nu cred
că era posibil să i se vadă chiloții tocmai de la Paris. Nu
i se puteau vedea nici măcar de la Belgrad.
Boțoganu bancherul, fratele său și soția acestuia, cu
chiloții ei cu tot, au scăpat și nu au mai fost trecuți pe
lista de bogătași care să fie naționalizați și băgați la închisoare. Pe liste au nimerit noii proprietari, cacialmizați,
dacă pot să mă exprim așa, si je puis m’exprimer ainsi,
cum zicea Fernandel într-un cântec. Alde Boțoganu au
trăit mult și bine, chiriași la stat, într-o căsuță care le
aparținuse și unde înainte locuiseră niște slugi de ale
lor. Strigătul acela de urrraaa, în cinstea lui Stalin, a
căzut bine în urechile cui nu s-ar fi așteptat nimeni. I-a
scutit de inconvenientul de a muri prin închisorile comuniste.
Totoșu a răcit în noaptea aceea nenorocită, când
și-a cărat aurul de la bancă. L-o fi cărat pe ploaie sau
nu, oricum a transpirat din abundență și a răcit. O fi băut
apă de la gheață, cum era așa înfierbântat. Avea
ghețărie sub magazia din curte. Nu erau frigidere pe
atunci. Iarna, oamenii spărgeau gheața de pe lacul din
parc și umpleau ghețăriile cu bucăți mari de gheață. N-a
vrut să-l asculte pe Boțoganu, să lase dracului aurul
acolo. Și uite că a răcit. A făcut o pneumonie galopantă.
Și ce i s-a mai tras din asta. A trimis-o pe bătrâna servitoare, care se ocupa de casa lui, să-l cheme pe fratele
său Duță, că era doctor, ditamai director de spital, iar
nevasta lui era farmacistă. Era chirurg. Duță, nu nevasta. Totoșu le fusese naș la nuntă și le botezase băiatul, tizul meu. Servitoarea a alergat cum a putut mai
bine, așa cocârjată de vârstă cum era și cu pantofii
scâlciați, să îl cheme.

Aurul zăcea acolo unde zăcea
Duță nu avea virtuțile speculative ale lui Totoșu, nici
filozofice și nici financiare. Și nici nu era pinguin, cum
credeau unii. Parcă v-am mai spus. Nu-l interesau nici
cărțile, nici banii și nici aurul. Își pierduse verigheta și
nici nu i-a păsat. Prioritatea la el erau virtuțile reproductive. Se reproducea cu cine se nimerea, fără să facă
vreo deosebire de la una la alta. Se făcuse chirurg, cum
vă spuneam, meserie în care era nevoie de virtuți operative. Era directorul spitalului, iar nevasta lui era farmacistă, dacă nu v-am spus, parcă. Deci era cum nu
se putea mai bine, că Totoșu l-a chemat pe el și nu pe
altul, la patul său de bolnav. Dacă ar fi știut ce greșeală
a făcut...
Duță era mult mai tânăr decât fratele său Totoșu, iar
acesta se ocupase de el ca de propriul său copil îndrăgit, cum tot nu avea el copii. Duță, chirurg, a venit cu
stetoscopul, l-a ascultat pe Totoșu la plămâni, i-a luat
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temperatura, tensiunea, pulsul și cam asta. Între timp,
Totoșu i-a povestit că salvase aurul de la bancă și îl pusese în siguranță. I-a mai dat niște prafuri, să le ia cu
apă, însă temperatura nu i-a scăzut. Dimpotrivă, starea
lui Totoșu s-a agravat, cu toate că Duță era tot timpul
acolo la el. Dar ce putea face ditamai directorul de spital
la o pneumonie galopantă?
Nu existau antibiotice pe vremea aceea, nu exista
nimic. Febra îi creștea tot mai mult, situația i s-a agravat, cum spuneam. Totoșu a simțit că i s-a strâns funia
la par. Trebuia să-și facă testamentul. Notar? Nuuu. Era
exclus să cheme vreun notar, când lichelele și bandiții
de comuniștii, susținuți de armata rusă, alergau după
aurul din bănci și după cocoșeii de la oameni. Nu puteau încredința secretul familiei vreunui notar. Fratele
Alecu era magistrat, dar locuia tocmai la Castranova și
era grabă mare. Nu existau niciun fel de complicații juridice, iar în tradiția multiseculară a familiei lor, era suficient cu un testament verbal. Martor a fost bătrâna,
credincioasa servitoare. Ea era o țărancă analfabetă și
superstițioasă, care întotdeauna zicea că aurul era
ochiul dracului.
Duță a trebuit mai întâi să jure cu mâna pe Biblie.
Era o Biblie în franceză, dar tot Biblie era, amândoi
cunoșteau franceza cât de cât și oricum nu aveau de
citit din Sfânta Scriptură tocmai acuma. A jurat cu mâna
pe Biblie și cu ochii la portretele părinților lor, ce atârnau
pe perete. Aceștia se uitau din tablouri la Duță, îngenunchiat lângă patul muribundului, smerit și cu coatele
pe marginea patului. Duță a jurat să împartă aurul cu
fratele Alecu. Apoi, Totoșu i-a spus unde ascunsese
aurul. În ghețărie. Acolo o fi răcit. Doctorul a trebuit să
facă mai multe transporturi cu gălețile pline de aur în
noaptea aceea. Cum făcuse și Totoșu. Servitoarea a
adormit în fotoliu, lângă patul lui Totoșu, deși nu era obiceiul ei să adoarmă când trebuia să stea de veghe. Nu
i se mai întâmplase.
Când s-a trezit, se simțea rău și a vomitat. Doctorul
a vrut să o ajute, să-i dea ceva prafuri, însă ea a refuzat
orice ajutor, s-a dus în curte, a continuat să vomite și a
mâncat pământ sau iarbă. Vreun leac băbesc, ca pisicile. Cât dormise ea, Totoșu închisese ochii pentru totdeauna și era rece. Fusese un om zdravăn, în putere,
iar servitoarea dormea în fotoliu lângă patul lui, când el
murea. Barim să-i fi aprins o lumânare. Totoșu a închis
ochii fără lumânare. Duță a scris certificatul de deces,
iar doi din subalternii lui de la spital au semnat fără să
mai fie nevoie să vină și să vadă cadavrul. Au spus
condoleanțele de rigoare cuvenite și a fost suficient. Au
semnat pe neverificatelea. Cum să verifice ei spusele
directorului lor?
Mormintele Răcovenilor erau răspândite prin mai
multe localități din județ, pe unde aveau moșiile și conacele. Cei care fuseseră popi și protopopi erau îngropați
chiar lângă zidul bisericii unde slujiseră. Nevestele lor
nu putuseră beneficia de aceeași onoare, ci zăceau prin
mormintele neamului, pe ici și pe colo. Totoșu nu se
gândise niciodată la moarte și nu își cumpărase vreun
loc de veci, cum mereu cumpărau cei din neamul lor și
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se luau la întrecere cu cavouri de marmoră sau de granit. Unde să-l înmormânteze? Duță i-a găsit în toată
graba doi metri pătrați, mai încolo, în fundul cimitirului,
unde era mai ieftin, de la Podașcă tăbăcarul mai încolo,
când treci de teiul ăla, treci și de nuc și cârmește drumul. Te duce drumul drept acolo. Cam prea departe de
intrare și prea aproape de cimitirul catolic, dar n-are a
face.
La înmormântare, servitoarea abia se ținea pe picioare. I-a spus lui Alecu de jurământul cu aurul și cu
testamentul verbal. Duță nu apucase să-i spună de aur,
în tevatura aia cu înmormântarea. Uitase. Servitoarea
nu știa cât aur era. Nu văzuse și nu îi spuseseră despre
cât aur era vorba, mult sau puțin. A murit la scurt timp
după aceea. Ultimele ei vorbe au fost că aurul era ochiul
dracului.
Alecu a venit de la Castranova la Duță într-o noapte,
ca să nu-l vadă nimeni. Și i-a spus că în orașul lui Securitatea făcuse arestări masive. Se aștepta să fie arestat și el. Desigur că urma să îi vină rândul și lui Duță să
fie arestat. Alecu vorbise cu un om de încredere, un fost
vameș, să-i treacă Dunărea cu o șalupă în Iugoslavia,
unde Tito o rupsese cu Stalin. Să fugă amândoi din țară,
cu nevestele și copiii. Aveau fiecare câte un băiat. Duță
îl avea pe Victor, tizul meu, iar Alecu îl avea pe Dumitru.
Să ajungă la Geneva, unde Alecu cunoștea câțiva din
prietenii lui Totoșu, de la banca elvețiană, unde își făcea
el mișculațiile necesare. Cu aurul de la Totoșu, puteau
fugi în Elveția și să înceapă o viață nouă, departe de
dezastrul din țară.
– Vai ce păcat! zise Duță. Vai, de ce ai venit așa târziu? Vai, să fi venit mai acum câteva zile! Vai, și eu
m-am temut că o să mă aresteze, vai de soarta mea.
Ajută-mă Doamne, Isuse Cristoase și Maica Precistă,
uite că îmi fac și cruci! Am făcut și eu ca toți ceilalți care
aveau pistol, decorații din război, steagul tricolor și ce
mai aveau. Am luat trenul la București, vai și amar, mai
alaltăieri. Și am aruncat de pe pod aurul în apă! a explicat Duță și l-a asigurat pe fratele său Alecu că în felul
acesta, o să-i fie mai ușor să reziste la cazne și să nu
le spună bandiților ăștia de comuniști unde e aurul. Iar
dacă nu va rezista și le va spune unde l-a aruncat,
n-aveau comuniștii cum să-l mai scoată din apă. Barim
să nu se aleagă jigodiile alea cu aurul lor, de la fratele
lor. Vai, dacă ar fi știut, n-ar fi aruncat aurul în râu.
Nu mai era nimic de făcut. Aurul zăcea acolo unde
zăcea.
Alecu s-a întors acasă la Castranova. Peste câteva
zile l-au arestat. Chiar și nevasta lui a fost arestată.
Ceea ce mai rar se întâmpla. Iar băiatul lor, Dumitru, a
dispărut. Ultimii care l-au văzut ziceau că el alerga și
urla că se aruncă înaintea trenului. Alții l-au auzit că se
aruncă în apă să se înece. Nu l-au găsit tăiat pe șinele
de tren și nici înecat. N-a ieșit nicăieri la suprafață. L-au
căutat de la Zăcătoare și până la Grătare. Nu știu ce
sunt alea, dar așa se vorbea. Gata, dacă s-a înecat, s-a
înecat. Au uitat de el și prietenii și Securitatea și ăia cu
luatul la armată. A ieșit la iveală tocmai la București, fără
să mai afle nimeni din orașul lui. Uitaseră de el. Și nici
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la București nu știa nimeni de el ce și cum, de unde
până unde.
Cum, necum, a ajuns de s-a întreținut jucând rugby
și pictând decoruri pentru la teatru sau portretele lui
Marx, Engels, Lenin și Stalin pentru parăzile și defilările
comuniste. El însuși mi-a spus că cel mai ușor îl făcea
pe Marx. Îi punea acolo barbă multă. Însă el acum
neagă cu strășnicie că ar fi pictat portretele alea și că
mi-ar fi spus mie așa ceva. Cică el e un om onest,
dintr-o bucată, și nicidecum nu a făcut concesii comunismului, ca alții. Așa e el: te face să te îndoiești de ce
știi bine și să te îndoiești de tine însuți.
(va urma)
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Nicolae Dan Fruntelată

noapte De SeptemBrie

În noaptea asta o să explodez pe străzi
voi sparge gardul la Tei, voi intra
spre Brotăcei, tărâmul interzis
cu baterii de corăbioară voi trage
asupra armatei de amintiri ce năvăleşte
în patria tinereţii mele
primul rănit va fi Fane, ţambalagiul ştirb
care cânta sfâşietor
La bolta cu trei capace
unde toţi şmecherii zace
şmecherii din tot raionu’
şi din Gran Pantelimonu’
El va fugi către Plumbuita
se va călugări lângă prietenul meu
Părintele Tatu, regele vinului roşu
sânge de iepure, amin, zic vouă
pe urmă eu, părăsitul de prieteni,
de îngeri şi de femei închipuite
voi fugi spre Sud, spre Zahanaua Bran,
raiul momiţelor, al tuslamalei calde,
al căruţarilor bolnavi de melancolie
şi de pierderile la barbut
şi mai departe, spre Andronache
acolo unde înfloreşte oceanul de porumb,
unde copiii de ţărani din Ilfovul etern
vin să privească spre Oraş
acolo unde, într-un cântec cinstit,
lăutăresc, negru până-n cerul gurii
Lina Malina, amanta verii
se vinde tuturor păcatelor noastre
Doamne, Dumnezeule, într-o noapte de septembrie
sufletul meu a fugit din poarta raiului
Colentina, paradisul promis
prin care am intrat în istoria bolnavă
a marelui oraş, Bucureşti...
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De unDe vine toamna

În oraşul meu levantin, călător
toamna vine dinspre Obor
se târăşte ca o şopârlă uriaşă din Bărăgan
din mările de colilie unde treierau
cu caii, tătarii sălbatici ai Hoardei de Aur
şopârlă şuierând şerpeşte ca un vânt
traistă-goală îi ziceau bătrânii mei
intră printre tarabele ţăranilor eterni,
ale ţiganilor şi mai eterni, printre buticurile chinezeşti
ca nişte minione ieşite la produs
răstoarnă toate principiile economiei de viaţă
se scutură de solzi, năpârleşte leneş
pe Calea Moşilor unde s-a rătăcit
ca un vis de fum Tramvaiul Unu
abia pe urmă vede oraşul cel mare
hlizindu-se spre Centru
abia într-un târziu ajunge la mine
în Grădina Icoanei, acolo doar
se cuibăreşte cuminte în iarbă
lângă neliniştile mele
de bucureştean venetic
Hei, hei, domnule, doamnă
la al cincilea semnal am simţit
că e târziu de tot, că e toamnă...

Sângele Brâncovenilor

În acest oraş sudist
balcanic, turcit, franţuzit,
grecizat, nemţit, apoi
învăţat să cânte în pipa lui Stalin,
în acest oraş minunat şi abject,
gata oricând, ca pionierii,
să se predea Orientului, Occidentului
ca un zar de barbut făcut din
coapsă de curvă,
Doamne, în acest oraş, deci
unde se petrece viaţa mea
există, totuşi, un punct din care
universul românesc s-ar putea naşte iar
un kilometru zero al tuturor jertfelor
al Voievodului Sfânt şi al puilor lui
despicaţi, unul după altul,
doar-doar se va găsi într-unul
inima poporului român
dar ea era, dar ea bătea
numai în pieptul bătrânului Voievod
Sfântul Brâncoveanu,
kilometrul zero
al sângelui care face
un altar din păcătosul, balcanicul,
turcitul, rusitul, nemţitul oraş,
Bucureşti...

PRO
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elegie la BucureSci

Pune-un lăutar pe capră
și-un moscal de bicigaș
vreau să văd iar Bucurescii
să hălădui prin oraș
s-amiros Oborul verde
Podul Mogoșoaiei naș
la Caimata să văd fete
să hălădui prin oraș
Doamne, ce destin turcit
chisnovat și elegant
suferind ca o romanță
cu aromă de Levant
Iată, dar, caleașca vremii
Vlașca-ntr-un poștalion
Dă-mi, Măria ta, firmanul
să mă-nalț într-un amvon
și să cânt nebun maneaua
Marelui aed Anton
O, bolnav sunt de lungoarea
viersului autohton
Bucurescii au paloarea
unui veac pierdut, aton
Mână caii, bicigaș
Vreau să văd iar înserarea
Cum coboară pe oraș...

BalaDă Brună

Spre dimineaţă se închide totul
şi cârciuma, şi ochiul, şi beţia
doar la poliţie mai e lumină
ca să ne priponească veşnicia
mai adu vin, sergent, mai pune votcă
în condamnarea mea de vechi nebun
dezleagă-mi sufletul de Colentina
în care tânăr orb şi beat şezum
Să vină însuşi comisarul mare
să mă trimită grabnic în exil
la Poarta Albă, cârciumă pierdută
în Dorobanţi, pe când eram copil
să vină mama mea şi scutierii
şi lăutarii negri de prin Tei
cei ce îmi dezmierdară tinereţea
în parcul cu barbut, la Brotăcei
Dar dimineaţa se închide totul
şi cârciuma, şi ochiul, şi beţia
doar la poliţie mai e lumină
ca să ne priponească veşnicia

care e patria?

PRO

Mai demult, când încă visam
Mă închipuiam elev la Liceul Traian
Sus la tablă, la ora de geografie
Şi profesorul meu, Tanchistul,
Papa Rogoveanu cerea graseiat:
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„Băiatule, de unde până unde e patria ta?”
Puneam mâna pe un băţ de trestie
Şi arătam de la mare la Nord şi la
Vest, la Sud, ca un bezmetic,
Peste tot era patria mea
Şi profesorul mi-a urlat o dată
fără să mai asculte cuvintele mele
„Băiete, patria ta e doar limba română,
geografia e o mare minciună,
eu sunt plătit să te mint,
dincolo de Dunăre e tot România,
dincolo de Prut, de Bug şi de Nistru,
dincolo de Panonia ierbii, tot România,
dincolo, în Moravia, în Silezia
e tot ţara ta, veche, furată
de vânturi, de înţelepţii lumii,
de împăraţi, de golani,
du-te în Sud până la Mediterana
şi numără cu miile de ani!”
Dom’ profesor, nimeni nu mi-a spus
că asta ar fi ţara lui Iisus,
Grădina Maicii Domnului, luminata
Eu credeam că harta cu graniţe
e singura lege, adevărata
şi, în vis, prieteni, doar în vis
Profesorul mi-a arătat adevărul
Apoi, totul s-a uitat, s-a închis
El a plecat, eu am fost interzis...

vin oltenii

Vin oltenii!
strigau cocoanele excitate
de pofta smântânii proaspete,
a verdeţurilor înmiresmate de vară
şi chiar a prazului dulce ca păcatul
– Doar nu vă gândeaţi la altfel de pofte! –
Vin oltenii!
strigau ele din casele oraşului
înecat în Sud ca într-o groapă a istoriei
şi năvăleau pe străzi, frumoase, flămânde
ca nişte păsări ale cerului
cu banii în cioc, cu pofta în ochi
Ehei, zilele începeau altfel cu acest strigăt
veacul de vis se termina altfel
Ehei, cocoanelor, pierdutelor,
Veneau oltenii...

romanţă

Ce-o să fie fără mine
Toamna dulce din Obor
Cântecul din Colentine
De beţie şi amor?
Ce-o să fie fără mine
Calea Moşilor din veacul
Cu biserici şi grădine
Eu, bogatul şi săracul?
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Ce-o să fie fără mine
O frumoasă din fereşti
Ca muşcata cu lumine
Din Parisul Bucureşti?
Doamne, uită-mă-ntr-o crâşmă
Poa’ să fie şi Focşani
Lasă-mă să urlu-n urmă
Ca la douăzeci de ani
Doamne, tată, ce-o să fie
Când nu vom mai fi la rând
Fără nicio nebunie
Noi, uitaţi, alunecând?

L-am închipuit şi în iernile răsăritene
muşcat de crivăţ, plângând
ca un copil pierdut de ţâţa mamei
auu, auu, îngropat în zăpezi
oraşul meu urât şi iubit
ca însăşi viaţa aceasta
Şarpe fantastic, zeu scitic, soare get
într-o istorie renegată
Micul Paris al amintirii mele
când nicio Franţă nu mi se arată
valahul simbol, naştere şi moarte
din Colentina până-n niciodată...

Şarpele vechi

tatăl meu
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Tatăl meu, ieri,
a fost ofiţer de grăniceri
într-un război început
noaptea, dincolo de Prut
Acum e doar amintirea mea
risipită în iarba unei mânăstiri
de lângă Bucureşti, de lângă Dumnezeu
de lângă lacul cu nuferi subţiri
Tatăl meu îmi povesteşte rar
când ne putem vedea acolo-n veac
îmi arată rănile şi păcatele lui
de învăţător valah, cinstit şi sărac

(Din volumul în pregătire
Baladele Micului Paris)

PRO

Ca la un şarpe fantastic
m-am gândit la el,
oraşul cel mare tolănit
în marginea Bărăganului vechi
L-am închipuit în verile incendiare
nemişcat, mort aproape, şuierând rar
ca un vânt obosit al deşertului
pe spinarea lui, insectele-oameni
toţi veneticii, ca mine, ca tine
beţi de căldură, anesteziaţi
de mirosul grădinilor de vară
ciorbă de burtă, mici cu mujdei,
cântece de ţigani parşivi,
sclipiri de femei galeşe,
păcatele noastre
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Şerban Codrin

DOUĂ CÂNTECE

cântecul DeSpre DiFeriţi purtători De vorBe În poeZie

Dintre atrocităţile poeziei, precum urmează,
Homer vede războiul Troiei cu superbii săi ochi de orb; Sappho devine o îndrăgită sau hulită
lesbiană din Lesbos; iată-l pe Vergilius, veneratul bard de curte imperială, cum moare
într-un roman de Hermann Broch; mărunţii poeţi alexandrini se lasă plagiaţi de marele
Horatius şi ard în cenuşa bibliotecilor, prevestitoare a rugului hulitei Jeanna d’Arc;
printre altele, pe lângă mulţimea fetelor, lui Ovidius îi place să degere pe ţărmurii
Pontului Euxin, în minunat exil; creştinii demolează teatrele şi distrug poemele unor
demoni diabolici Eskil, Sofocle, Euripide, astfel salvând omenirea de nişte sinistre
tragedii; beat, pe Li-Tai-Pe îl ademeneşte luna din lac; numitul vagabond Villon
e căutat cu ştreangul; Shakespeare compune de trei ori Hamlet cu propriile puteri
Sau semnează peste puterile altora; Shelly se îneacă în mare, în ciuda profeţiei lui Marx
la o halbă de bere cu guler, lăsând „puterea, faima, pacea, măreţia” cu un revoluţionar
mai puţin; Hugo scrie prea mult, maniacul şi sfiosul şi obsedatul Mallarmé se preface;
Byron trage cu puşca, slăvind numele sfânt al libertăţii până este împuşcat de alţi închinători
la sacralitatea libertăţii; Petöfi moare în luptă şi învie în Siberia, soldat cu puşca la picior,
unde păzeşte o închisoare; nu abuzul de whisky otrăveşte corbul, sufletul şi moartea lui Edgar
Poe, ci nenorocitul gaz pentru iluminatul public; Whitman se cântă pe sine însuşi
„Şi în ceea ce zic despre mine vă puteţi încrede”; lui Maiakovski stiloul îi pune la tâmplă
Poemul lui Octombrie şi trage; cu drapele şi strigăte de rămas bun, adoratorii umplu
peronul gării şi-l împing pe Verhaeren sub roţile trenului; judecătorii îl condamnă pe
Pound la recluziune în cuşcă, noapte şi zi în bătaia reflectoarelor şi a soarelui, cu gratii,
purificându-l de morbul ucigaş al fascismului; după chinurile dincolo de uşi blindate,
ajuns pe moarte, rugat să se împărtăşească, Voiculescu se supără: „Nu am păcate,
părinte!”; unul rămas singur printre poeţi ratează Premiul Nobel de dragul Sfintei Treimi
a delatorilor, o persoană întâia plural, un democrat al naturii şi un mistreţ cu falnici colţi
de argint,
Atrocităţi şi dejecţii cum nu se poate mai binevenite, continuu adeverite.

Sutra nepriceputului

PRO

Nepriceput mânuitor de carte, dar mai ales cititor, eşti dat afară din Biblioteca lui Dumnezeu şi trimis la arat,
semănat, plivit şi secerat ogorul;
Neisprăvit în treieratul grâului, ori în culesul rodiilor, smochinelor, în presatul măslinelor, eşti dat afară din singura
pâine ştiitoare să fie fierbinte, şi trimis oriunde în lumea păcătoşilor;
Neajutorat jucător de poker, crupierii te alungă de la masă, o dată mai mult să te calce roata norocului printre
scaune;
Degeaba săpător în albia râului, în zadar ageamiu căutător de aur, în cele din urmă golul ţi-e topit şi aşezat
între lingouri în depozitul de jos,
Atât de jos încât, cu viaţa în cârcă, cedezi poverilor şi preferi să rămâi neajutoratul, neîndemânaticul, neştiutorul,
ignorantul cititor de carte.
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Violeta Craiu

Atrag privirile și clientela
lacomă de cumpărături avantajoase
Străzi largi, aerisite, pastelate
dezmiardă gloria Lisboei

Prezentul triumfă în zare
O presente triunfa no horizonte
cel mai mare pod suspendat din Europa
Vasco da Gama traversează elegant râul Tagos
un mare colos al contemporaneității

Lumi neștiute, pline de secrete Mundos desconhecidos, cheios de segredos
Oceanariul de la Lisboa, din Parque das Nacoes
trezește emoții, încântare, uimire
pe culoare impresionante explorăm
fără echipament adecvat și fără submarin

Verdeața din pădurile tropicale se mișcă amețitor
ascunde specii de pești viu colorați și corali.
Stele de mare stau nemișcate sau migrează pe stânci
anemonele completând tabloul încântător
Pisicile de mare țin la distanță de păsările de apă,
iar vidrele se opresc să ne admire
Culorile impresionante distorsionează privirea
și corpurile noastre, subțiri sau frânte
de atâta alergătură
Dansăm printre pinguinii cu moț,
rechinii înoată amenințători lângă noi
și tu-mi zâmbești

Totul pare acoperit de un cer transparent
prin care pătrunde lumina artificială
Sub cupola din sticlă
ancorați în porturi legendare

Ne regăsim în poemele nescrise ale oceanelor
Nos encontramos nos poemas não escritos dos
oceanos

triumF

Un oraș modern, un fagure cu ferestre din sticlă,
în mișcare pe ochelarii de soare

Pierd numărătoarea etajelor
firme străine, grandioase își etalează numele
152

Călătorind pe spinarea anilor

Poezia rămâne totuși poezie
în această lume nebună și bolnavă
Poesia ainda permanece poesia
neste mundo louco e doente

malaSaDaS

Temperatura zilei, apăsătoare,
se-ncolăcește pe trupul meu
ca un șarpe,
dar cui îi pasă de zăpușeală!

Cu brațele deschise te întâmpin
într-o țară frumoasă,
când Mileniul trei se clatină
O terceiro milênio se cambaleia
din cauza unui virus ucigaș,
un asasin parcă din altă lume
por causa de um vírus mortal,
um assassino como se fosse de outro mundo
atât de spectaculoase Carnaval do Funcal
și Cortejo Trapalhão din Madeira
cu mască sau fără mască de protecție
Dornici să provoace extazul
cursanții Școlilor de Samba ne întâmpină
cu melodii de dans încântătoare
Picioare musculoase și fese bombate
încing mișcările trupului,
învârtind șoldurile pline energie
Tăiată mult sus de genunchi,
rochia verde, degradé,
saltă sub șalul roșu, cu franjuri albe

Pierduți printre dansatori, figuranți
și carele alegorice
ne alăturăm Paradei Neîndemânaticilor
PRO

cupola Din Sticlă

Murmur un wow prelungit
telegondola suspendată pe cabluri
trece încet, legănându-se peste inima mea
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Pe marginea drumului, distanțați,
spectatorii ocazionali flutură mâinile

Bâtele înălțate și steagul călușăresc
totul e asemănător unui vechi dans portughez
ritual strămoșesc ridicat la rang de artă

Ne potolim foamea și setea
savurând un pahar de Vinho Verde

Prezentul ne impune restricții de sănătate
și bucuria se frânge brusc

Surâzând, un vânzător ne-ntâmpină cu Malasadas
pudrate din belșug cu zahăr

voi Fi aici

Moment romantic plecarea ta,
Momento romântico a tua partida,
sărbătorită cu vin rece pe terasa Rei das Praias
un loc perfect, pe o plajă însorită
În fața oceanului fierb deciziile nesigure
sângele pulsează, pulsează năvalnic
bunătatea și blândețea sunt în schimbare
în adâncul sufletului ne regăsim totuși liniștea,
pentru ceea ce am trăit cândva
Trecerea fiecărei clipe declanșează
Corida Campo Pequeno
și lupta cu propriile noastre sentimente

Te îneci în cuvinte, prezentul te încurcă
regretul este evident
Te afogas em palavras, o presente te confunde
o arrependimento é óbvio
Ziua, un mister claustrofob
încurcă drumurile libertății
realitatea nu mai este o poveste
voi fi aici, dacă te vei întoarce
Estarei aqui se vais voltar

căluŞei, căluŞei!

Un fluieraș cântă cu foc

Melodia îmi este cunoscută
și inima-mi tresaltă, buzele mimând măsura

În fața clădirii modei și a designului din Belem
admirație și uimire pentru iubitorii de artă modernă

Călușarii încing dansul românesc,
panglicile pălăriilor saltă dezordonat
iar clopoțeii metalici și ciucurii prinși de picioare
bat ritmul cadențat

PRO

Un amalgam coregrafic bine regizat
dezlănțuie ceata bărbaților în costume albe
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Spectatorii ocazionali bat din palme
lângă mine doi conaționali dansează

O, dorule, dorule!
O, saudade, saudade!
Păstrează aprinsă lumina vieții,
Mantenha a luz da vida acesa,
îndulcește-mi suferința amară
prinsă într-o cămară a inimii

un copac Special

Primăvara ne îmbrățișează trupurile
cu aromă de flori

Suntem prizonierii timpului
dragoste la prima vedere, cu gesturi subînțelese
Somos prisioneiros do tempo
amor à primeira vista, com gestos implícitos
Lisboa veche, melancolică, plină de șarm,
decăzută cândva în sărăcie,
renăscută după vremuri tumultoase,
înflorește
Mireasma îmi răscolește inspirația trezită
din entuziasmul triumfului

Florile de jacaranda, terapie pentru suflet,
marchează străzile pavate
cu mozaicuri florale și geometrice
În amurg limbi portocalii de lumină
creionează un tablou sublim

Tu strălucești printre puncte cardinale
căutând viitorul
Tu brilhas entre os pontos cardeais
procurando o futuro
Sub un copac special, o scenă emoționantă
ciorchinii violeți ne încunună frunțile
martorii jurămintelor de iubire
Urmele pașilor prind aripi,
drumul vieții ne cheamă Acasă

(Din volumul de poezii în curs de apariție –
Inima vinului verde
Traducere în portugheză Andra Dalcaran)
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...pe cai de vânt speranțele exaltă,
palpitul lor, un gând de tuberoze;
la ușa toamnei paza-i prea înaltă
să nu seducem inimi de mimoze;

Nicolae Cabel

în seri cu măști pudoarea se cabrează,
dojana stelei ne surâde lin,
heralzii ploii încă mai cutează
spre crupa amintirilor ce vin;
iar zorii trec prin curțile pustii,
norocul nu s-ascunde-ntr-un cuvânt
și ne-amăgim cu stele sindrofii,

o logică, noi știm, că e în toate;
chiar în surâs și-n fulgerul-suspin,
în ale rănii purpurii carate
și-n timpul încuiat în bob-succin...

ea e ascunsă-n zbaterea aripei,
în războirea ei doar cu înaltul
când vrei să-noți în unduirea clipei,

să poți învinge cel ce-n tine-i altul...
doar cu femeia-n cine rituale
mai poți găsi norocului o cale...

14.07.20

...scăldatu-s-au în vânt, ieri, mânjii mei...
la potcovar i-am dus întâia oară,
zeul-fierar le-a dat să bea scântei,
nicicând tăișul spaimei să nu-i doară;

rămână-mi ei în țarcul de uimire,
când fulgere se vor ascunde-n plop
iar ploile îi dezmierdau din fire;
exilul lor – înfloritor galop...

în nunta iernii, fără de altar;
fuioarele de abur pe căpestre,
zăpezi m-alintă iar în calendar,

să mă predau iubirilor agreste...
acum sunt oaspe nopților străine,
când mă înfrunt sever... numai cu mine...
1.07.20
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11.07.20

...iubiri ciudate inima o ară,
cu ploi pribege pe-un pictat delir
și-nfiorat pelinul, mai spre seară,
a evadat în dorul-patrafir;

atolul vârstei i-a primit cuminte,
le-a dăruit chiar o albină-paj,
iar un muson, cu sufletul fierbinte,
le ține nemurirea în siaj;
din ecuații, tu, desprinzi mistere,
sub roata sorții, vezi, plătim tribut,
când, din uimire, facem căpistere,

să încifrăm cuvântul de-nceput...
și-n briza lui, peste sămânța vieții,
e nemiloasă spaima tinereții...

4.07.20

...tăcerea, știi, migrează-ntre secunde
și vârstele le-adună-ntr-un fuior,
aripa lunii bântuie pe unde
mai pot luci semințele de dor;
trufașe stele s-ar dori femei,
chiar pe pământul licitat de știme,
când din regrete se preling scântei
și șoldul ploii nu-l dorește nime...

e slobod vântul dezmierdând ninsoarea,
păcatul verii s-a topit cuminte,
se zbate în năvoade chiar uitarea,
o bufniță-n derivă iar ne minte...
ne-au mai rămas doar vise-n capilare,
iar umbra te așteaptă... și o doare...

9.07.20

PRO

...întrebi pământul, uneori chiar cerul,
ce vânător pătrunde-n amintiri,
de-nlănțuie tăcerea cu misterul,
să nu mai poți de moarte să te miri...

și facem cu himere legământ:
ca valuri mici, în ceașca dimineții,
lăstuni să fim... prin curcubeul vieții...
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N-o să credeți, dar bătrânul lăutar
avea aproape o sută de ani
N-o să credeți, dar în fața crâșmei
erau, la fel de bătrâni, patru castani…
Tinerii adunați în jur,
întorși de la serele din Toscana,
înfulecau berbecuț la proțap
și beau vinul cu cana

pe StrăZile cu oDăjDii alBe

Miezul nopții împărțea singurătatea în tain.
Țineam de pulpană aleatoriul destin,
geambașul cailor cu tropot de moarte și viață
Luna se spărsese în așchii ascuțite de gheață
Din surul eter zornăiau fulgi în albe fuioare
La miezul nopții intrase legea zăpezii-n vigoare.

Dincolo de cetate, peste deal,
în păduri osândite de vânt, stejarii scrâșneau
din dinții frunzelor seci cu vaier prelung de metal
Ultimul lup cărunt exilat de lângă stânele goale
urla metafizic și dădea sorții târcoale

Credeam să-mi zdrobesc inima pe hârtie
și să cioplesc din dureri și-ndoieli
o statuie din nea argintie,
s-aduc alinare, ici-colo, într-un veac cu umbletul mic
dar din mâna-n cătușe de ger
n-a ieșit mai nimic...,

Iar râu-n cetate curgea monoton..
Zeus, câinele vecinilor, a ieșit pe balcon
Și-a lătrat mânios la astre
cu hămăit sonor de bas-bariton

Am ieșit pe străzile gătite-n odăjdii albe și încălțări gri
Că, poate, din albu-ancestral se vor ivi
trei păstori, sau magi, sau regi, sau oricine-or mai fi,
să urmăm iar steaua… Bucurie te chem!
Du-mă și pe mine cu ei la Betleem...

Unchiule, cam câți ani mai ai?
Cât timp mai e până departe?
Ei, ia, o țâră, băieți,
daꞌ eu demult sunt gătit pentru moarte!
că azi e soare și bine, dar mâine poate e ceață
și voi, de nu sunteți mereu gata pentru drumul cel
lung,
nu sunteți pregătiți pentru viață!

Au râs flăcăii, gâlgâitul vinului avea, reflexiv, o sincopă
Tata a vrut, cu tot dinadinsul, să mă fac popă
Nu cânta nimeni ca mine pe Glasul al șaptelea
Ce știți voi! Cânt psalmic! „pa vu ga di ke zo ni pa”
Alții, ca să treacă proba la părintele profesor de muzică,
au vândut caii cu tot cu șa. Aliluia!
Dar am fugit c-o măicuță de la Agapia
Avea ochii ca floarea de in. Daꞌ ce nu avea!
Mi-a făcut un raport stareța, fir-ar ea!
Bătrânul lăutar a sorbit și el un pahar
Da, și pe urmă m-au dat afară de la seminar

Și-am plecat pe toate ulițele lumii-ntortocheate
până acum când am ajuns la hotar
ce-o să iau cu mine, banii, vioara, oarece har,
nunțile, horele, cerul senin?
Nimic! N-am cum! Dar duc mereu ici, în rărunchi,
ochii ei cu petale albastre din floarea de in

O să vă zic acum un cântec sprințar!
Un flăcău lăcrima pe ascuns. Vinul se făcuse amar,
castanii își așezau pe umeri, cu mâini de zefir, florile-n
salbe
Soarele, spre apus, i-a pus bătrânului
o coroană de vin rubiniu pe pletele albe…

elegie
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Azi-noapte când hălăduiam
prin hățișul de blocuri, aiurea
mi-a trimis o telegramă
prin sârme de ninsoare, pădurea.
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Vino acum! A murit moșul stejar
care te-a cununat demult sub umbrar
la altarul cu icoane pe trunchiuri
de salcâm și arțar
Am luat iute trenul
holbat la bolta de mucava
și-am schimbat la halta cu guguștiuci
două sănii și-o haraba
Luna stătea într-o rână,
se-mpiedicase de-o treaptă,
Copacii erau strâmbi, scorburoși,
scârțiiau din fluiere sparte

Dar pădurea, ca-ntotdeauna,
era calmă și dreaptă
Nu era prea multă lume la-nmormântare
Lumea din lume juca la ruletă
pe bila roșie-a vieții și pe bila neagră a morții
în vălmășag și vâltoare..
Bătrânul stejar murise,
cum scrie prin cărți, în picioare..
Numai plopul sub promoroacă de doliu alb
i-a aprins o lumânare..

I-am turnat la picioarele reci un strop de licoare
peste giulgiu tărcat de ninsoare
moșului stejar care, mai de departe, îmi era unchi
și-am lăcrimat pe frunzarul cu nasturi de ghindă
încovoiat în genunchi.
Peste deal, în cătun,
răsunau colinde cristaline de Moș Ajun…

o poveSte Din anul 1919

Un militar, întors teafăr din Războiul cel Mare,
povestea, în stânga și-n dreapta,
o nemaipomenită întâmplare:
cum că o tabachere butucănoasă, cu model bont,
dăruită înainte de a pleca pe front
de o neasemuită iubită,
pusă în dreptul inimii în buzunarul de la veston,
oprise un glonț inamic teuton
Și așa dintr-o bătălie înecată în sânge și ceață
Minune! scăpase cu viață.

Canonada războiului trecuse abia de un an..
Istoria se povestea într-un select restaurant transilvan
cu Cafekonzert sentimental, deloc liturgic,
cu văduve vesele, contese de pustă,
din apusul imperiu habsburgic.
Ascultau legenda tabacherei cucoane simandicoase
cu bătăi de inimă când sfioase, când tumultoase.
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Mai apoi, pe o rază de douăzeci de kilometri pătrați,
povesteau alți vreo douăzeci și ceva de soldați
cum că și lor destinul,
printr-o mână iubitoare de muiere,
le-a apărat, pasămite, inima c-o tabachere
Această legendă de circumstanță
o povesteau, mai ales, militarii de la manutanță.

Adia peste câmpuri o boare
cu iz de busuioc și mătrăgună
legănând crengile istoriei, ca peste tot în lume,
între glorie și minciună…
Dar mai încolo, pe cărări surpate sub dealuri povârnite,
o bătrână cu straie cernite
căuta groapa fiului său
pe sub rădăcini de grâu și porumb…
Dormea cu eroii, fără durere, fără tabachere,
fără decorații în piept, numai cu un semn negru de
plumb
În buzunarul din stânga sus al uniformei lui de ostaș
era o poză cu o mireasă
care n-a putut opri un glonț ucigaș

iarna De oDinioară

Iarna aceea de odinioară
își cobora armonios și lin
orchestra fulgilor din cer pe scară…
Eu eram un tremurător violoncel
și tu vioară…

Pădurea-și gătea sala de concert
cu candelabre-n clinchet de cristal,
ghirlandă și beteală argintie,
percuții de stejari în sunete de lemn și de metal
cu ramuri albe – lumânări de cununie
martori – nămeți sculptați din diamante de furtuni
pe urme dantelate de sălbăticiuni…
Trâmbele anilor în veșnică vâltoare
le-au risipit pe toate și pe noi
în hăul de omăt și de uitare
din care n-am găsit nicio cărare
Iarna din toamna mea, cu graiul sur și mic
m-a scufundat într-o genune de nimic…
Uite că nu mai știu ce-am vrut să zic!

Și mă gândesc să mai pun șaua pe-un lunatic cal
să-l caut pe-acel strașnic poet medieval
să cânt cu el pe o lăută plângăcioasă și dezacordată
Unde-s zăpezile de altădată…?

PRO
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Ana Ardeleanu

caSa memorială a lăuntrului meu

Înlăuntrul meu cântă o pasăre,
Înlăuntrul păsării cântă un greier,
Iar înlăuntrul greierului cântă armonica cerului
Şi ceilalţi instrumentişti,
Fiecare şi-a adus familia cu sine,
Pentru a avea pe cine iubi, la nevoie.

Toate casele sunt zugrăvite în verde,
Numai casa lăuntrului meu e vopsită în galben,
Culoarea sentimentală a Domnului
Şi-a tuturor celor ce-i fac Duminica mai frumoasă,
Dar şi joia, atunci când sunt plătite muncile câmpului,
Iar copiii vin să adune, în ochii albaştri,
Ce-a mai rămas.
E timpul să tundem oile triste,
Care au păscut pe câmpia mea lăuntrică.
Ciobanul alunga, cu pietre, lupul hămesit,
Vânător feroce al onomatopeelor
Ce-i ocroteau turma.

Când lucrurile se întâmplă invers,
Adică atunci când vine vremea refluxului,
Lupii tac, greierii tac, pasărea tace,
Ziua rămâne solemnă,
Cum un soldat în faţa drapelului
A cărui ţară, plină de curcubeie,
A rămas captivă
În casa memorială a lăuntrului meu.

cultura veŞtilor triSte
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În ochi disting lucruri ferme,
Apretate, precum gulerul mirelui.
Pentru a le avea, trebuie să trec cu bicicleta prin ei,
Să arunc pachetul cu ziare peste gard, în faţa uşii
tale,
Cu acele ştiri care te-ar putea vulnerabiliza.
SAECULUM 1-2/2021

În fiecare ochi observ o majestate, o excelenţă,
O idee nobilă, cu atitudine protocolară.
Ochiul drept pare a se mişca mai repede
Printre excelenţe,
Le numără de mai multe ori,
Pentru a le securiza copiii pitiţi în florile de crin.

Mă alătur duminicilor ochilor albaştri,
Le rezerv spaţiul reginei, acea trufanda a pământului,
Cu trei rădăcini,
Niciuna potrivită pentru inima mineralelor sale.
Locul între priviri e atât de strâmt,
Încât nu poţi trece cu o metaforă la braţ.
Totul trebuie împăturit între prima şi-a doua zi
Pentru că, în celelalte, sunt vânate ciocârliile
Şi limba lor română,
Atât de plăcută
Celor ce fac, în ziare, cultura veştilor triste.

Îmi ÎmBrac cuvintele

Ca pe nişte păpuşi,
Mă joc cu ele „de-a comedia”,
Râdem împreună,
Bem cafeaua de dimineaţă,
Iar cu rujul lăsat pe marginea cănii,
Amprentăm gulerul zilei.

Vom încadra păpuşile în cercul mic,
Acolo unde se aşază o palmă peste alta,
Pentru a reconstitui poza din tinereţe,
În care se vede, clar,
Impresionantul buchet de flori
Al unui chip fericit.
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Însă nu aş vrea să ne jucăm „de-a drama”.
Încă nu ne-am învăţat rolul,
N-am ales scena, n-am stabilit distribuţia,
N-am scris afişul
Şi n-am îmbrăcat rochia de seară...
E clar că undeva, în timpul viitor,
Se mai lucrează la primul act,
Că începutul e, întotdeauna, greu,
Nu acceptă ideile confuze,
Pentru a trage concluziile aşteptate,
Aşa cum ai trage fermoarul,
Peste lucrurile care
Nu s-au întâmplat niciodată.

Din tine Se văD toate operele lumii

Pentru a putea cumpăra tabloul
Cu actele de sănătate, ale culorilor şi trăirilor, la zi.
– Dar poeţii de ce îşi pun sare pe cuvinte?
Întreb.
– E o tradiţie a caselor mari, pline de musafiri,
Răspunzi,
Care, pentru o bună conservare a memoriei,
Consumă poeme cu o carne pietroasă,
Înlăuntrul căreia musteşte verbul.
Poţi să dai pisicilor ce miaună la uşa inimii tale,
Ce mâncare vrei,
Ele tot cu ghemul poeziei se joacă,
Deşirându-i firul printre picioarele iepurilor

Pur şi simplu, din tine se văd toate operele lumii.
Arta de-a fi mi se pare cea mai importantă,
Felul de-a ţine între degete fluturi,
De-a-ţi întări caracterul
Cu atâtea încercări, ca nişte necunoscute,
Care s-au încuibat în cutia craniană şi în misterul său,
Întotdeauna obligat la atitudini ce au mutat munţii,
Le-au aflat cuiburile de şoimi, apoi au închis paranteza,
Cum ai închide uşa primăriei, în urma ta,
Fără a te simţi constrâns de vreo lege, un ordin,
Doar de steaua ta, aşezată în vârful unui brad,
Precum o miză –
Încât în lumina ei să poţi vedea
Felul cum s-a dezvoltat embrionul vieţii,
Până a devenit ceea ce nu este,
Dar ar fi trebuit să fie.

gloria artiStului

Ai vizitat vreodată, în plină vară,
Galeria de artă, a sufletului meu?
Nu, n-ai vizitat-o!
Pentru că nu ţi-am văzut autoportretul
Sub formă de flori de anthurium,
Care ar fi putut da titlul tabloului.
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– Ce-i aia „gloria artistului” şi pentru ce?
Întrebi.
Cui i se potriveşte?
Căci toţi au perfuzii puse
Între filele operelor de artă.
Nici măcar nu ştim ce conţine perfuzia,
Cum sunt amestecate culorile în ea,
În ce moment al zilei
Şi ce boală tratează,
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Dumitru Velea

LUCIFERA II

VI. Prin tăişul ţipătului simbolul bate la uşă;
(şi flacăra strâmbată de ochii de jos ai fratelui
clatină lanţul legat de-un fir de iarbă,
semn al îndesării nisipului pe faţă,
cine să treacă prin umbră cu ochii nu-i)
tărie de tot şi amuţire rostirea la munte –
se dă de-a dura la vale piatra peste el,
luminat cu focul ţâşnit prin creştetul
cărat în spate lemn necioplit încă,
e timp şi cetele din aer amestecă paşii –
din umbră cu umbra cerută la căderea cortinei
–
şi plânsu-i înecat sub apele noroioase, deasupra,
numai tălpile fecioarei parcă lăcrimează.

VIII. În apele de şarpe vădirile două
dintr-o singură parte, şi-n ele una,
neînecare nici pată sub care gura să fie
sărut de aproape, ci fructe scurse
în mâini neperechi din lacryma jobi
despărţitoare de ochi din clipa vederii,
de-o parte şi alta vălurile apei
peste privirea ridicată de început
trecere şi-ntoarcere numai o dată
spre adierea cuvintelor ce nu sunt,
ştiut reîntors în oglindă, nu în faţă,
alăturare spate-n spate în încercarea
măsurilor străine tălpilor două!

PRO

IX. Anume părerea dată văzutului de ea
cu ochii închişi de degetele rude – suflare
ori iubire? o rostire în larg prin gurile
îndrăgostite şi-un petec de ţol pe orice stâlp
de poartă întins noaptea dintr-o parte în alta
cu mâinile îmbrăţişărilor prin ele, şi sfârşirea
înainte e pedeapsă cu trecerea prin două de-o
dată, el
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cu dunga trasă din strânsorile verigii sfâşie
cămaşa la praguri şi-ntoarce orbitele spre ultima
agăţare de-afară – cu gura la spate
că vorbele intră şi ies răsucite prin poartă
odată cu ochii părăsitului de mumă şi tată
cu ţolul spre purtare din ziuă în noapte!
X. Îndoire în iubire şi loc de doi
flacăra de sânge şi blestemul plecării
ca sarea scursă din oasele mestecate
de vânturile muntelui negru
e o tichie nesfâşiată la naştere
de teama plânsului din care smulgere nu e
până la intrarea sub pietrele călcate –
cu văl pe faţă cel dintre suliţe,
abia aproape de parca din fum se vede
un altul îmbrăţişat cu mâinile sale,
albe ca ale fecioarei neîntâlnite;
aievea spălatul morţilor în nisipuri
nu însenină faţa, o întunecă mai mult!

XI. Pe loc ţin mantia visele sau suflul în
somn?
întârziere, mai scumpă luare din timp,
poate sudoarea să fie piatră despărţirii, visului
întrezărit măr cum moartea e la faţă
din cuvânt tăiată în piaţa profeţilor –
călcători de carte scăpată cu literele în jos;
desprinşii traşi spre orbi, din vechile toarte,
pipăie tristeţile a toate chemările spre nume
pe calea când noaptea e apa lor de sete,
nu ieşiri calde din tâlc şi-ncingere de trup
cu ramura găsită pe urmele din poartă,
prea lângă moarte se usucă şi iarba
de picurii pleoapelor trase pe vârfuri de oţel.
XII. Apa dă fum şi vântul cenuşă feţei văzute
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sub două duceri la vale cu fruntea în ea
adâncită de lacrimi şi de focul din tălpi –
mai dreptul trimis afară urmelor făcute
de alte călcâie neatinse de praf şi nestrăine,
spălate din latura stângă a lacului
căzut între pietre din degetele întinse –
şi înnegrit păcatul pe vasul cu sângele
cândva purtat în pustie a încercare
la sorbirea a treia din coapsa verzuie a dunei,
dar plinitul, tăiată gură ca apa de toiag,
e fir de apropiere a lamei ultime, dinainte
tors dintre aripi de graiurile amuţite?
XVI. Simbol fără urme ce este, în focul de
capăt
formă părăsită, himeră ca floare
şi teroare divină în jos, spre cercul de sânge,
trupul propriu oferit cu semne străine
peste refluxul dorinţei târzii,
vid orb al spaţiului plin, fără chip,
identic cu oglinda şi-acelaşi firii
când tulbure apă sub stânci;
e ochiul asemeni privirii şi faţa nu
urnă zilei de fum, ci roşie stirpe
a părăsirii cu fuga spre mare –
un ultim trup impenetrabil de săgeţi
la faptul serii – şarpe sau noapte?

XVII. Pe fundul văii plină de ceaţă talpa
dă din muşuroi în muşuroi (cârtiţa lucrează!),
mâna taie văl după văl dar dâmbul nu se-arată,
e mersul poticnit de piatra aruncată din zid?
totul pare ca la început, deşi trei brâuri s-au rotit
în adânc de ochiul întors legate:
făpturi se-aprind pe dâmb cu gura răsucită-n spate,
plină de sânge – cine le-aprinde nu se vede,
doar funia trecându-le prin piept le leagă
precum se fierbe fierul fără să ştie nimic
de focul picat de sus în propria-i cămaşă –
se sorb în sfâşiere şi se-mbină, căci răul dibace
în trei chipuri atacă, neputincios să judece.

XIX. La jocul ei se văd privelişti de valuri roşii,
plăceri sub ape, în unduiri de şarpe, pe care
ceara sfârâie fără feştilă până la cântul
venit pe nori – la dezgolire, duhoare şi pietre
sparte de copite, nisip alunecos peste care
un pod de trupuri cu pumnii strânşi şi faţa-n jos;
păşire peste ele, în genunchi, către mormântul gol –
singur şi însoţit: cum se despart şi trup şi abur
la piatra răsturnată! e un fir ce se desface,
ca graiul de pe limbă, când ea singură
ţărână cade-n groapă; curăţă adăpostul
cu varul stins în zori şi lasă doar fuiorul de deasupra
să se vadă cum îşi strânge firul!

XX. Vasul plin de sânge dă peste margini,
se răstoarnă pe clină şi lupoaica flămândă
îl soarbe, un şir de umbre spre metereze şi-n jos
el, singur, se-ncearcă prin apele siberiene –
cenuşa crucii de pe frunte i se spală, insula-i departe
şi-aproape, umbre prin umbre să numere
cu-nsemne negre şi roşii sub greaua pânză de stelniţe
cimex lectularius se pierde-n carne, sporind-o!
departe de moştenire, la miez de noapte, un fluture
îi dă ocol şi dispare odată cu răsufletul –
cine să-l vadă, când trup se-ntinde în sfâşiere
şi-ntoarcere acasă? un sicriu de pe butoaie de peşte
se prăvăleşte-n vale la cutremur de munte.
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XVIII. Umbră după umbră s-aţine, nu poate ceara
să schimbe sigiliul alegerii de pe umărul stâng
presat la sunetul de clopoţei ai tichiei celui din faţă,
flăcările comorii din vale încă le-atinge tălpile
din fum ivite, cu flori înnegrite la glezne
dănţuie după şuierul de şarpe –
păşiri de prag pe lângă cartea-nchisă!
e dreapta sfetnicului încă întinsă
cu degetul arătător spre pecete,
dar lacrimă nu poate să pice
de sub pleoapa căzută ca piatra pe mormânt –
mai sus pe scară împins schilodul
să fluture din umbră tichia umbrelor din vale.
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Străinul
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mă-ntorc în timp:
emoțiile sunt aievea – altcineva povestește
admir dimineți care nu au fost și
nici că ar mai putea fi vreodată,
iar aerul proaspăt lasă urme și
înviorează dihăniile minții

Speranţă

spre ziuă am priceput rostul ploii:
neodihna cerului se întâmplă firesc
între maluri,
împotriva risipei
precum temerea crizantemei sau
pânda fiarei prin iarba uscată,
la vederea celor de necuprins
cu iederă ancorez mansarda
să n-alunece-n hău
cobor și vâslesc în mulțime
s-ajungă strada la țărm

Stare

încerc să uit întrebările
nici că aș vrea un răspuns
– ouă de cuc în cuib străin –
mi-e de ajuns Golgota străzii și crucea amiezii
altminteri, cele ce sunt par întocmai așa cum sunt
nimic altfel

arșița destramă fumul celor cuvenite
pentru triumful zilei de ieri
inventez amintiri și le uit în cartea de istorie

PRO

chem ploaia de toamnă să pot răsfoi
cu degetul pe geam cealaltă față a lumii
cu munții la locul lor și păduri care urcă
apoi aleg poteca și desenez polul nord
celelalte sunt în puterea iederei
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am pierdut licitația:
fac portretul străinului care m-a înțeles
atunci când îmi era familiar,
dar, totuși, eu sunt cel care avea insomnii,
eu am iubit în lipsa lui și am fost fericit,
eu am plâns când înghețau magnoliile
apropiindu-mă neputincios de cuvinte
și pentru depărtări am suferit

mi-am suportat capriciile înainte de a ști ale cui sunt,
iar acum scriu despre el
cu speranța unei biografii romanțate

claroBScur

în măr se-aude un strigăt –
aș vrea să-i deschid, dar
cheile sunt înlăuntru

în spatele cortinei bântuie chipuri cețoase
cu emoții confuze despre hotarele zilei
și vocile umbrelor se furișează pe
lângă ziduri în noaptea cea deasă

văd urme cât mai licăre steaua polară
deasupra mânii care o numește părtașă
mereu, mereu cu aceeași teamă răbdătoare
privind acuarela ploii de toamnă
pe un geam aburit

geometrie

sufăr pentru că lacrimile au formă perfectă
și nu pot fi plânse

nu pricep un chip fără umbră
chemare fără tăcerile din care se naște
și cine să-ți răspundă când nu crezi în ecou?
cercul se întâlnește cu sine mereu și
nu-și amintește,
dar cum să respire el, cercul,
fără linia dreaptă care-l visează?!?

sfera-i nedumerită în jurul axei –
niciun ungher cu suspiciuni
arareori un silogism cu premise perverse
– doar liniștea amăgită cu îndelungi așteptări
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poesis

până se-aude cariul din grinda clopotniței și
pogoară peste adunarea îngrijorată
melancolia lupului alb

polul norD

cioplesc, cioplesc până se tocește dalta
iar bazaltul abia dezvelește o bornă
de care se împiedică mulțimile
când defilează în piața centrală
primăria repetă preavizul și anunță
proiecte de reabilitare a polului nord
până descopăr statuia
regizorul distribuie roluri în
partea nesupusă a târgului

tecile golite le-arunc în manuale
și strada se luminează brusc
începe chermeza cosmică
dezmățul metaforei civile

– oftatul ca primă urgență
alint suferința cu bilanțuri contabile pe scara de aer
în spatele cortinei câteva ecuații pregătesc îndoiala
pentru
marele interviu
și zic:
precum floarea plăpândă își poartă parfumul
speranța-i osândă

așa că voi pleca mâine în zori
să inventez un loc potrivit

peiSaj alpin

ne despart noroaie timp oboseli
și de aceea am chemat Recitatorul

mai întâi și-a schimbat expresia feței
cu minte tulbure și privire de leu hăituit
brusc a înhățat muntele și
l-a întins de la poale spre vârf
întocmai cum scuturi covorul
și storci puhoaie de primăvară

apoi un aer uzat și dresura de nori către piscuri
lângă poza care-i dovadă că am fost pe acolo
– pajiștea se odihnește în colțul camerei
culorile visează pe șevalet
și-s proaspete când se deschide muzeul

lecţia De caligraFie

risc pe cont propriu este plimbarea asta
în amiază când umbra ne părăsește

spre înlăuntru zarea-i neîmblânzită și
din răni istovite picură cerneluri

aluviunile deltei întârzie ieșirea la marele text
fluviul se întoace în alfabet
și clipa se limpezește în timp ce arunc zațul cafelei
peste umăr

triSteţe
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ploaie de vară-n grădina înflorită sunt vorbele mele
polen și iluzii peste forfota mulțimii
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proză

Passionaria Stoicescu

LEGENDA MĂRŢIȘORULUI

PRO

A fost odată ca niciodată o bătrână care trăia la poalele unui munte înalt. N-avea altă avere decât o turmă
de mioare, cu care vara urca pe munte și iarna cobora
acasă. Singurul ei ajutor se dovedise a fi Dulău cel rău,
care-i păzea oile de lupi și le mâna ciobănește, înapoi
în turmă, când se rătăceau te miri pe unde.
Dochia, căci așa o chema pe babă, era ursuză și
deloc vorbăreață, și oricât s-ar fi gudurat pe lângă stăpână-sa Dulău cel rău, tot n-ar fi căpătat de la ea o
mângâiere.
Într-o zi, când turma se întorcea din munte acasă, la
iernat, o oaie capie căzu într-o prăpastie. Dulău cel rău
fugi după ea, și, până s-o ajungă, nimeri cu laba într-o
capcană ruginită.
Pe când chelălăia el și se chinuia să-și scoată biata
labă zdrobită din colții de fier, văzu venind o fată. Deși
Dulău cel rău mârâia și-și arăta colții, Viorica nu se feri
de el. Îi vorbi încet și blând, se apropie ușurel și scoase
din trăistuța ce o avea cu sine un codru de pâine. După
ce-l mâncă hulpav, Dulău cel rău începu să dea din
coadă și o lăsă să-l mângâie. Încet-încet fata îi trase
laba din fierătanie, îi spălă rana și i-o legă cu o cârpă
curată.
Atunci câinele o apucă ușurel de poalele rochiei și o
trase ca pe un musafir spre casa Babei Dochia. Nici
n-apucară să zărească bine poarta, că ursuza de babă
îl și luă în primire, de departe, cu obișnuitele ei sudalme:
– Ai îndrăznit să vii acasă fără oaie, potaie?
Leneșule și puricosule, care leorpăi zerul de pomană!
O să mai vezi tu vreun ciolan, la anu’ și la mulți ani!
Dulău cel rău își vârî spăsit coada între picioare și
se apropie hămăind. Își cerea iertare în graiul lui câinesc, pentru oaia căzută în prăpastie, dar totodată îi
dădea de veste Babei Dochia că i-a adus-o pe Viorica.
Și cum băbătia înțelegea bine limba dobitoacelor, că
doar cu ele stătea de-atâta amar de ani, ieși în pragul
porții și întrebă răstit:
– Da’ tu cine mai ești și de unde-ai venit?
– Sunt a nimănui, că nimeni nu-mi dă nimica și mă
cheamă Viorica. Vin de unde răsare soarele, și tare mă
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mai dor picioarele, zise fata și se repezi să sărute mâna
babei.
Așa se pomeni ea în căsuța bătrânei, cu Dulău cel
rău și cu turma de mioare. Ziua era mică pentru gătit,
spălat, dereticat, oile de muls, lâna de tuns, mieii
de-nțărcat, brânza de strecurat, baba de descântat.
De la o vreme, oile o uitară pe bătrână, care, cât era
ziua de mare, moțăia pe laviță. Nici Dulău cel rău nu-i
mai venea la picioare ca altădată, că și el asculta acum
de fată. Viorica, pe unde călca, locu-îl sfințea.
Când iarna era pe sfârșite, într-o dimineață, babei îi
veni chef de dulce.
– Fată, fetișoară, mi-e gura amară, zise ea. Du-te-n
pădure și află teiul de trei sute de ani... În el își au
urdinișul niște albine sălbatice. Adu-mi un fagure de
miere, că mor, și-un cofăiel de apă proaspătă de izvor!
Hai, fugi repede și până înnoptează, să te și întorci
acasă!
Degeaba îi spuse copila că nu are încălțări, că-n pădure zăpada e până la brâu, Baba Dochia se dovedi de
neînduplecat.
Porni Viorica la drum și dădu peste-o urmă de iepure. Merse pe ea și, după o tăvăleală-n zăpadă, urma
se schimbă într-una de vulpe. Pasămite vulpea mâncase șoldanul și, sătulă, plecase în drumul ei. O ținu
așa pe urmele vulpii, până când zări trei pete mici de
sânge. De aici încolo, zăpada era bătătorită și pe ea se
întipăriseră pași mari, omenești. „Bine că nu sunt singură”, își zise fata și o luă pe urmele acelea până la o
colibă. În prag zăcea o vulpe, de pe coș ieșea fum, iar
înăuntru își curăța pușca un vânător.
– Ziua bună, zise Viorica deschizând ușa colibei.
– Bună să fie, răspunse vânătorul. Dar cine ești și
ce cauți în pustietatea asta, când iarna încă nu s-a
sfârșit și pădurea n-a-nverzit?
– Sunt slujnica Babei Dochia și m-a trimis să-i caut
un fagure de miere, că-i e poftă și apă de izvor, că-i e
dor...
– Dacă-i așa, apoi n-are gusturi rele baba ta. Doar
că milă mi-e de picioarele tale înghețate și de poalele
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rochiei udate. Șezi colea la sobă și să stăm de vorbă.
Eu sunt vânător și-mi spune Mărțișor. Dacă-mi deretici
și mie prin casă și-mi frămânți o pâine gustoasă, m-oi
duce eu în pădure după fagure...
– Bucuros oi frământa și-oi deretica, de te-oi duce
dumneata, zise fata.
– Și nici una, nici două, începu să scuture și să măture, să spele, să cearnă făina și să frământe pâinea.
Mărțișor își luă pușca și tolba și plecă în pădure.
Când se întoarse acasă, mai să nu-și recunoască biata
lui colibă, de arătoasă ce era și plină de mireasmă de
pâine coaptă.
– Hei, fată dragă, asta face mai mult decât un fagure
de miere și-un cofăiel de apă de izvor... Eu sunt vânător
și nu-mi place să rămân dator! Ține bănuțul ăsta și să-l
porți, să-ți aducă aminte de mine, zise Mărțișor și-i dărui
un bănuț găurit de argint.
– Dar n-am pe ce-l pune la gât și-am să-l pierd, răspunse Viorica, nevoind să ia bănuțul.
– Să-i facem atunci un șnuruleț, că-i un dar de preț
și-ar fi păcat să nu-l iei, se învoi Mărțișor. Apoi ieși în
pragul colibei și zise:
– Zăpadă, zăpadă,
dă-mi un fir de nadă!
Atunci un bulgăre de nea lovi ușa, iar ea pe Viorica.
Bulgărele intră în casă, se sui pe masă, se suci, se răsuci și-ntr-un fir alb se urzi.
Viorica rămase cu gura căscată. Mărțișor luă firul,
dar i se păru subțire. Atunci îi spuse fetei:
– Mai trebuie un firicel să-l întărim, altfel n-o să țină!
Îngenunche la vatră și se rugă de foc:
– Focule, nestinsule,
roșu cum e sângele,
fă-mi și tu un firicel,
să legăm banul cu el!
Focul sări din sobă, luci în obrajii fetei, apoi în ochii
tânărului vânător, și din nou în inima Vioricăi, străpunse
și pieptul lui Mărțișor și se făcu un firișor.
Răsuciră ei firișorul alb cu cel roșu, prinseră pe el
bănuțul de argint, și-l puse la gât Viorica, oglindindu-se
în cleștarul apei limpezi din cofăiel, luă fagurele de
miere și-un dulce „la revedere” și dădu să plece înapoi
la Baba Dochia.
– Promite-mi că mai vii pe-aici, o rugă Mărțișor. Pâinea pe care mi-ai copt-o n-o să țină prea mult... Până
s-o-mprimăvăra, mai vino-n coliba mea, că tare mi-e
urât în pustietatea asta!
– Promit, spuse Viorica și luă iar nămeții în picioare.
Ajunsă acasă, Baba Dochia o iscodi. Pe unde-a fost,
cum s-a descurcat, în tei cum s-a urcat, fagurele cum
l-a luat. S-a cam încurcat biata fată și n-a putut să-i
spună mai multe. În schimb, toată ziua cânta și-și pipăia
bănuțul de argint și șnurul cel răsucit. În curând le
prinse și oilor la gât un fir de lână alb, împletit cu unul
roșu. Ba găti și pomii din ogradă cu astfel de șnurulețe.
Îi era dor de Mărțișor și voia să împărtășească asta cu
tot ce o înconjura. De fapt nu știa cum să facă să ajungă
iar la coliba lui. Se rugă de Baba Dochia s-o lase să
urce cu oile în munte. Așa, ar fi trecut prin pădure și l-ar
fi văzut.
– Nu-i încă vremea, mormăia baba. E frig... Te-oi
duce numai tu cu mioarele, că eu m-am săturat o viață
întreagă. Dar nu acuma...
– Ba e cald, răspundea Viorica în ciudă.
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Se îndrăgostise de vânător și era toată numai o flacără. Noaptea, în colțișorul ei, născocea descântece de
îmbunat soarele, să ducă mioarele, sus, la munte, la
izvor, la frumosul vânător.
Până la urmă, îi spuse și lui Dulău cel rău oful ei.
Atunci, câinele o sfătui să se roage de luna Februarie
să se mai scurteze cu câteva zile, ca să se împrimăvăreze mai repede.
Februarie îi ascultă ruga, dar o povățui să se ferească de Baba Dochia. De-o fi să plece cu oile sus, în
munte, la izvor, s-o facă degrabă, până nu prinde
babornița de veste.
Cu sufletul plin de dor, Viorica îi dădu seara o fiertură
somnoroasă Babei Dochia, iar în zori, când ea sforăia
mai abitir, luă turma și pe-aici ți-e urma. Tocmai intra în
pădurea în care se întâlnise cu Mărțișor, când Baba Dochia, trezită din somnul cel lung, văzu soarele pe cer și
oile nicăieri...
Îi clănțăneau dinții din gură de furie și nu se bucura
deloc de căldura de-afară. Ieși în poartă să vadă urmele.
– Ah, asta nu-i zăpadă, blestema ea, ăștia-s mieii și
oile mele, n-ar avea parte nimeni de ele! Dă, Doamne,
ninsoare, ca să se coboare și zloată să toarne, ca să
se întoarne...
Își puse pe ea toate cele nouă cojocele de ciobăniță,
pe care le avea, gândindu-se că încă e Februarie, și
vremea înșelătoare la drum. Dar soarele care era de
foc ținea cu cei doi îndrăgostiți.
În prima zi de căldură, baba slobozi un cojoc, în a
doua pe următorul, și tot așa până își lepădă și al nouălea cojoc și rămase într-o cămașă de borangic. Dădu
peste izvorul de unde Mărțișor luase apă în cofăiel și-i
zise:
– Izvorule, curgătorule, cum ți-am sorbit eu apa,
spune-mi și tu taina: nu au trecut pe-aici oile mele c-o
fată după ele?
– Uită-te-n oglinda mea și vei afla! susură izvorul.
Atunci Baba Dochia se uită-n cleștarul apei și ce-i
văzură ochii? Pe cei doi tineri drăgostei, cu oile după
ei. Iar la picioarele lor se gudura Dulău cel rău.
– Așa! urlă babornița bătând furioasă apa izvorașului
cu toiagul ei de ciobăniță, și spărgând în mii de cioburi
oglinda care-i înfățișase pe cei doi. Să se-nchege apele,
să cadă ninsorile, s-acopere zările! blestema ea. Tu,
fată, în pământ și zăpadă să stai viața toată, iar tu, flăcău, s-ajungi mai rău... Cum ești de gâtul ei, drăgăstos
spânzurat, la gât de fete să spânzuri ne-ncetat; de două
ori răsucit, de două ori șnuruit! Așa să fie!
Și se porni o viscolniță și o vijelie, de se acoperi soarele. Viorica se făcu o floare mică și plăpândă în totul,
înfruntând așa, albastră-vineție de frig, omătul. Iar iubitul ei, vânătorul, se preschimbă într-un mărțișor, după
cum îi era numele, un șnur alb și roșu, pe care și azi îl
poartă fetele la gât sau la mână.
Dar viforul acela o îngheță și pe Baba Dochia,
ajunsă între timp lângă oile ei, fără niciun cojoc din cele
nouă, cu care plecase.
De atunci Februarie e mai scurtă decât celelalte lunisurori, iar primele nouă zile ale lui Martie se numesc „zilele babei” și sunt schimbătoare la fire, ursuze ca Baba
Dochia și reci.
Iar cine urcă în Ceahlău află acolo, împietrite pe
veci, o turmă de mioare, o babă și-un dulău...
PRO
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Săluc Horvat

proză

CASA DIN STRADA PIEZIȘĂ

Zi de toamnă târzie, cu cer acoperit, ceață, burniță,
frig. Ora 13. Din fața casei cu numărul 9, pornea spre
cimitirul orașului cortegiul funerar cu corpul neînsuflețit
al venerabilei doamne Daniela Măguran. Lume puțină,
mai ales oameni în vârstă, deși, în vremurile ei bune,
era o doamnă bine cunoscută în oraș. La cimitir, preotul
a ținut o slujbă scurtă. A insistat însă, în cuvântul de
rămas bun, asupra vieții pline de încercări prin care a
trecut. Pe tot parcursul drumului și la groapă, în apropierea sicriului s-a aflat un domn ținut de braț de o
doamnă, ambii trecuți de prima tinerețe, vădit marcați.
Pe panglica coroanei așezate pe sicriul decedatei se
putea citi: „Aducem un ultim omagiu verișoarei noastre.
Magda și Alexandru”. În timp ce preotul oficia, un bărbat
în vârstă, sprijinit în cârjă, s-a apropiat de sicriu și a
așezat o coroană de trandafiri roșii, cu următoarea
inscripție: „Odihnă veșnică. Titu”. Apoi s-a retras discret
și a părăsit capela fără a vorbi cu cineva.

PRO

Proaspăt căsătoriți, în dorința de a-i prezenta soțului
rudele sale, îi propune acestuia să facă o vizită unui
unchi, frate cu bunicul dinspre mamă, și verișoarei sale.
În una dintre zile, Magda și Alexandru au bătut la ușa
acestora. Le-a deschis o doamnă tânără. Surprinsă de
vizita neanunțată, dar bucuroasă, recunoscându-și
vara, gazda a îmbrățișat-o îndelung. Întorcându-și privirea, îl zări pe însoțitorul acesteia, rămas la o anumită
distanță de ușă, oarecum stingherit, având în mână un
frumos buchet de frezii. Sesizând privirea ei întrebătoare, Magda îi explică prompt. Îți prezint soțul, Alexandru. Cu un gest de o anumită eleganță, gazda îi întinde
mâna în semn de a-i fi sărutată, rostindu-și numele: Daniela Măguran. Schițând o ușoară reverență, Alexandru
îi sărută mâna cu delicatețe și îi întinde buchetul de frezii.
– De unde ai știut că freziile sunt florile mele preferate?
– Am fost convins că unei doamne frumoase și distinse, freziile, flori atât de sensibile și cu parfumul ineSAECULUM 1-2/2021

galabil, i se potrivesc cel mai bine.
– O, ești drăguț și curtenitor.
Invitați în casă, Alexandru urma să cunoască numeroasa familie a unchiului soției sale. Prima prezentată
este mătușa Maria. O doamnă de cincizeci și ceva de
ani. Din felul în care s-a prezentat, prin ținuta impunătoare, vocea apăsată, a lăsat să se înțeleagă că ea este
stăpâna casei. Magda era una dintre nepoatele îndrăgite de mătușă. Următoarea cunoștință este Titu Măguran, soțul Danielei. Un bărbat trupeș, cu față rotundă,
păr și ochi negri. A urmat unchiul Magdei, Anton Săveanu. La cei șaizeci de ani, deși avea părul alb, prin
robustețe și vioiciune, părea mult mai tânăr. Cu o voce
caldă și prietenoasă, sociabil, chiar vorbăreț, unchiul
Anton știa să întrețină în jurul său o stare de confort, de
bună dispoziție. Și-a îmbrățișat cu multă căldură și dragoste nepoata. Era singura din partea familiei sale.
Deși, în aparență, părea o figură calmă, îngăduitoare,
prin înțelepciunea și bunătatea sa, unchiul Anton a
reușit să țină echilibrul și armonia în familie, să atenueze energia tumultuoasă a soției și a fiicei, două
personalități puternice, fiecare încercând să domine în
familie.

Casa în care locuia familia unchiului Anton se afla
pe strada cu numele Piezișă, care venea probabil de la
faptul că avea o înclinare destul de abruptă. Pornea din
apropierea centrului și se prelungea până spre periferie.
De o parte și de alta se aflau case de tip țărănesc, cu
grădini și livezi. Primăvara, când înfloreau pomii, și
toamna, când erau încărcați de fructe, peisajul era
splendid. Iarna, strada devenea pe o bună porțiune un
îndrăgit derdeluș de sănii pentru copii. Casa unchiului,
modestă asemenea celorlalte din jur, era compusă din
mai multe încăperi: dormitor, sufragerie, cameră de zi,
bucătărie, o terasă, care era plină de flori în timpul verii.
Mobila de lemn de nuc sculptat, scrinul și vitrinele pline
de bibelouri, argintării și cristale, fotoliile îmbrăcate în
catifea plușată, masa din sufragerie cu cele șase
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scaune, covoarele persane, toate arătau confortul și
starea socială bună a familiei Săveanu. În această casă
s-a născut, a copilărit și a locuit până la sfârșitul vieții
doamna Daniela Săveanu, devenită prin căsătorie Măguran.

În timp ce Magda împreună cu unchiul și mătușa
și-au găsit să povestească despre cei de acasă, Titu,
rămas singur, dându-și seama că prezența sa este inoportună, s-a retras discret. Daniela s-a apropiat de Alexandru și, luându-l de braț, s-au dus în altă încăpere.
Îmbrăcată într-o rochie care se mula pe corpul tânăr, armonios alcătuit, cu un păr blond-auriu, bogat, ale cărui
plete alunecau peste fața îmbujorată și peste umerii
ușor dezveliți, Daniela arăta superb, chiar provocator.
Fiind avertizat de Magda în privința verișoarei, pe care
i-o descrise ca pe o femeie malițioasă, mândră de sine,
pornită oricând spre ironizarea celor din jur, Alexandru
a ezitat să deschidă conversația, lăsându-și gazda să
hotărască. După un șir de banalități, mai mult de curtoazie, treptat dintre cei doi a dispărut acea reținere, găsindu-și multe afinități comune. Contrar celor știute,
Alexandru descoperi că aparențele înșală, felul ei de a
se comporta în anumite împrejurări fiind doar o modalitate prin care își masca unele neîmpliniri. Adevărata Daniela era o fire sensibilă, deschisă, iubitoare, dornică de
viață, de prietenie. Din păcate, cursul vieții ei a fost altul
decât cel pe care și l-a dorit și l-a vizat în anii
adolescenței.

Daniela a avut o copilărie frumoasă. Singură la
părinți, cu o stare materială îndestulătoare, s-a bucurat
de toate capriciile copilăriei și ale adolescenței. De
mică, s-a remarcat prin inteligență, prin ușurința cu care
înțelegea și învăța probleme care depășeau vârsta pe
care o avea. A învățat să citească înainte de a merge
la școală, știa și recita poezii, iar în timpul școlii s-a numărat mereu printre elevii premianți. Veselă și zburdalnică, adesea poznașă în relațiile cu colegii, era o bună
prietenă și iubită de cei din jur.
În acei ani, casa părintească era mereu vizitată de
prieteni și personalități ale orașului. La ei în casă se vorbea despre toate, despre cultură și artă, despre spectacole, dar mai ales despre politică. Tatăl ei, profesorul
Anton Săveanu, director al unei școli superioare de arte
și meserii, bine cunoscut în oraș, era un simpatizant și
susținător al Partidului Național Creștin. A fost o mare
bucurie când un ardelean a reușit să ajungă prim-ministru al României. Din păcate, guvernul O. Goga, despre care e vorba, a rezistat doar câteva luni. Discuțiile
aprinse și, nu de puține ori, în contradictoriu se terminau
de fiecare dată într-o atmosferă prietenească și mai
ales cu mulțumirile aduse doamnei Maria pentru cafeaua turcească, pregătită în ibricul de aramă, după o
rețetă doar de ea știută, pentru ceaiul din plante de
câmp sau pentru dulceața de cireșe amare servită în
cești cu dungă aurită și cu lingurițe de argint. Doamna
Maria era ajutată adesea de Daniela.
Mediul familial, oamenii care treceau mereu prin
casa lor au avut o influență puternică în formarea
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personalității Danielei, care, în anii adolescenței, lua și
ea parte la discuțiile ce se purtau.
După modelul acelor ani, Daniela a urmat un cunoscut liceu de fete, școală bine cotată, cu dascăli de elită,
severi în privința educației și a disciplinei școlare, a
comportamentului elevilor în societate. În anii de liceu,
a fost o elevă cu rezultate bune, doar temperamentul ei
plin de energie impunea unele măsuri de îndreptare venite din partea dascălilor. La începutul ultimului an de
liceu, directoarea le-a prezentat elevilor noul profesor
de matematică, venit în locul profesoarei anterioare,
care se pensionase. Noul profesor era un tânăr chipeș,
un brunet cu ochi negri, de statură mijlocie, elegant îmbrăcat, pe nume Titu Măguran. La strigarea catalogului,
ajungând la eleva cu numele Săveanu Daniela, s-a ridicat în picioare din prima bancă o tânără blondă, cu
părul prins în codițe lăsate peste piept. Văzând-o, profesorul a stăruit ceva mai mult cu privirea asupra ei. Daniela a simțit un fior inexplicabil, privind în ochii
profesorului. Nu frica de matematică putea fi cauza, era
o materie la care se descurca bine.
Anul școlar s-a încheiat cu bine. Relațiile cu noul
profesor au decurs în mod firesc, fără nici cel mai mic
semn. E drept că uneori, când privirile li se întâlneau,
profesorul stăruia parcă mai mult asupra ei. A urmat
examenul de maturitate – cum se numea pe-atunci,
după model sovietic. Apoi admiterea la facultate. Din
nefericire, încercarea de a intra la medicină s-a soldat
cu un eșec. Era primul și marele ei eșec, pentru care
nu era pregătită, ce i-a marcat toată viața, tot restul drumului. Au urmat zile grele. O ușoară depresie. Un timp
nu și-a mai găsit locul și rostul. Debusolată, umbla ore
întregi pe străzile orașului, fără să știe încotro se îndreaptă. Dar, cum se spune, un necaz nu vine niciodată
singur. Pe când urma să înceapă un nou an școlar, profesorul Anton Săveanu a fost destituit din postul de director al Școlii Superioare de Arte și Meserii, destituire
motivată de nereguli în administrarea școlii, pentru care
i s-a înscenat un proces, urmat de eliminarea din
învățământ. Apoi au fost numeroase anchete, drumuri
pe la instanțele judecătorești, expertize, avocați.
Liniștea de altădată din familia Săveanu s-a transformat
într-un calvar. Nimeni nu mai știa ce trebuie să facă.
După mai multe luni de hărțuieli prin tribunale, s-a dovedit că totul era un scenariu cu un puternic iz politic.
Era în plin proces de formare și instaurare a regimului
de dictatură proletară, care cerea oameni noi, devotați.
Or, un fost simpatizant și susținător al partidelor
reacționare nu-și avea loc în noua societate. Rămas pe
drumuri, cu greu a reușit să-și găsească un post de contabil într-o comună.
Era prin anii cincizeci, perioadă în care au început
procesele de demascare a clasei burgheze. S-a aflat că
profesorul Anton Săveanu a fost susținător și a simpatizat cu partidele politice, că în casa lui se întâlneau oameni care, chipurile, unelteau împotriva noului regim.
Într-o seară, după lăsarea întunericului, au intrat în
locuința Săveanu doi tipi în civil, care i-au cerut profesorului să-i urmeze. Urcat într-o dubă a miliției, cu ochelari ce îi acopereau vederea, a fost dus fără să i se
PRO
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spună unde și de ce. După un drum, care, după aprecierea lui, a durat ore în șir, cu opriri în mai multe locuri,
a fost lăsat într-o încăpere, ce părea să fie o sală de
clasă, unde se aflau mai multe persoane păzite de
milițieni, care le interziceau să comunice între ei. A recunoscut pe unul dintre cei care, din când în când, participa la întâlnirile din casa lui. Rând pe rând, câte unul
dintre cei aflați în sală era dus într-o altă încăpere. Reveneau, însă după un timp erau chemați din nou. Pauza
era probabil timp de meditație și de a da noi răspunsuri
anchetatorilor.
Se făcuse de mult ziuă și trecuseră multe ore de
când profesorul fusese adus la această destinație, fără
să i se spună ceva, fără să afle motivul arestării. Timpul
se scurgea anevoios, tensiunea era tot mai apăsătoare.
La sfârșitul zilei, i-a venit și lui rândul să fie chemat. Doi
anchetatori îmbrăcați în civil, probabil ofițeri de securitate, îi dau o hârtie, cerându-i pe un ton răstit să scrie
tot ce știe despre familia sa, despre oamenii pe care îi
cunoaște, despre cei ce-l vizitau, despre vecini și despre prieteni. Primise și o listă de nume, între care a recunoscut pe unii care îl vizitau acasă. Multe banalități.
A fost închis singur într-o încăpere și găsit de către anchetator, după mai multe ore, cu capul căzut de oboseală pe coala de hârtie. Nervos, anchetatorul l-a
îmbrâncit, spunându-i că aici nu e hotel pentru borfași.
L-a trimis în sală, nemulțumit de cele scrise, cerându-i
să se gândească mai bine. Scenariul s-a repetat. În cele
din urmă, neaflând mare lucru de la el, l-au urcat într-o
dubă a miliției, legat și de data aceasta la ochi. A fost
lăsat într-o încăpere în întuneric, cu o scândură ce
părea a fi un pat. Au urmat multe zile de anchetă, de
acuzații, de procese. În cele din urmă, a fost condamnat
de o instanță la închisoare pentru delictul de a fi avut
legătură cu anumite partide politice reacționare și de a
fi simpatizat cu mișcarea legionară.
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Dorința continuării studiilor o determină pe Daniela
să se pregătească pentru o nouă încercare de a urma
o facultate. De data aceasta se gândea la o secție didactică, în domeniul matematică-fizică. Pentru o reușită
mai sigură și-a căutat un meditator. Cum nu avea pe nimeni priceput printre cunoscuți, s-a gândit la profesorul
de matematică din liceu. Întâlnirea dintre cei doi s-a realizat fără prea multe tratative. Profesorul i-a propus un
program de lucru și câteva întâlniri. Cu timpul, întâlnirile
erau tot mai dese, între cei doi născându-se o apropiere
din ce în ce mai evidentă. Astfel, n-a trecut mult până
când profesorul Titu Măguran i-a cerut mâna elevei
sale. E drept, Daniela nu era pregătită pentru acest pas
și nici nu avea o pasiune prea aprinsă pentru profesor.
Însă situația ei nu era prea roz. Rămase fără sprijinul
domnului Anton Săveanu, mama și fiica o duceau rău,
fiind nevoite să vândă lucruri dragi din casă. Doamna
Săveanu a încercat fără succes să-și găsească un loc
de muncă. Starea de derută prin care a trecut, eșecul
examenului, arestarea și condamnarea tatălui său, faptul că a rămas, practic, fără un mijloc sigur de întreținere
au determinat-o pe Daniela să accepte cererea lui Titu
Măguran, văzând în el un om care să-i ușureze viața.
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Încă nu împlinise douăzeci de ani, când Daniela a
devenit doamna Măguran, statut care îi asigura o certitudine de viitor. Toate păreau că au pornit pe un drum
bun. Tineri, frumoși, prezentabili, Daniela și Titu au devenit o familie onorabilă. Abia trecuse un an de la căsătorie când Daniela a dat naștere primului copil. O
fetiță adorabilă pe care au botezat-o Loredana, dezmierdând-o Lori. Pe măsură ce creștea, Lori devenea
tot mai drăgălașă, fiind răsfățată de părinți și, mai ales,
de bunici. Brunetă, cu ochi și păr negru, cu gropițe în
obrăjori, cu fundițe colorate prinse în păr, cu rochițe înflorate, Lori părea o păpușică de pus în vitrină. La trei
ani de la nașterea fetiței, Daniela a mai adus pe lume
doi gemeni, pe care i-a botezat Rareș și Tudor. Păreau
o familie fericită și lucrurile reveniră la o oarecare normalitate. Bunicul Anton își reluase postul de contabil,
Titu era profesor titular la un liceu. Daniela avea și ea
un serviciu, unul modest, de funcționar, dar mulțumitor.
Bunica Maria își păstra postul de stăpână a casei și de
bonă a copiilor. Loredana se pregătea pentru grădiniță.
Cei doi băieți creșteau și se dezvoltau normal, până
într-o zi, când grava boală, poliomielita îi prinse pe gemeni, ajunși la vârsta de un an. Din nefericire, Rareș a
rămas în urma bolii cu grave sechele, paralizia membrelor inferioare și muțenie. Cu timpul, traiul familiei Măguran se transformare într-un coșmar. În casă nu se mai
vorbea decât de medici, de medicamente, de tratamente, de recuperare și de spitale. Erau dureroase
neputința copilului de a umbla și plânsul și mormăitul
care au înlocuit vorbirea. Optimismul părinților creștea
pe măsură ce Rareș răspundea la unele cerințe și arăta
că pricepe ce se întâmplă în jurul lui, ceea ce însemna
că îi rămăsese o anumită inteligență. La momentul potrivit l-au dat la o școală pentru copii cu dizabilități, iar
mai târziu a urmat un curs special, obținând calificarea
de desenator tehnic. Deși se mișca greu cu ajutorul cârjelor, la maturitate, băiatul a obținut dreptul de a conduce un autoturism cu adaptările necesare.
Ceilalți copii au parcurs toate treptele școlare, Loredana devenind medic neurolog, iar Tudor inginer mecanic. Însă nici cursul vieții lor nu va fi lipsit de probleme.

Devenind soție, mamă a trei copii, în timp ce colegii
de vârsta ei își trăiau tinerețea lipsiți de griji și greutăți,
Daniela se lupta în plus și cu regretul că nu și-a putut
urma visul de a deveni profesoară. Acest regret i l-a
mărturisit ulterior lui Alexandru, soțul Magdei, în timpul
vizitei acestora. La sfatul acestuia, Daniela, trecând
peste voia soțului, a dat admitere, reușind să devină
studentă la cursurile fără frecvență ale unei facultăți de
matematică-fizică. Noul statut de studentă o făcea să
lipsească tot mai mult de acasă. Participa la pregătirile
organizate de facultate pentru sesiunile de examen.
Și-a făcut astfel câțiva prieteni cu care se întâlnea
mereu. Se vorbea chiar de unele prietenii mai intime,
de care soțul ei nu era străin. Statutul de studentă, chiar
dacă era la o vârstă mai înaintată, i-a schimbat viața,
dându-i senzația că revine la anii pierduți ai
adolescenței.
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Căsătoria Danielei cu Titu Măguran a fost mai mult
una de conjunctură. Între cei doi nu a fost niciodată o
dragoste profundă, ci mai degrabă un respect reciproc.
Titu era un om sobru, rece și tăcut, lipsit de tandrețe. Îi
plăcea mai mult singurătatea. Nu se simțea bine în public, nu avea darul dialogului. În schimb, Danielei îi plăcea să fie curtată, să fie complimentată, să primească
atenție și să iasă în societate. Dorințele ei nu au fost împlinite de soț. De aceea, întâlnirile cu colegii de facultate
și nu numai au devenit adevărate cure de întinerire pentru Daniela. Relațiile dintre cei doi soți deveneau tot mai
reci, mai încordate. Titu ajunsese în casă un om nebăgat în seamă. Între timp, murise și bunicul Anton, sin-

Ioan Florin Stanciu

gurul care îl stima și îl apăra de opiniile Danielei, la care
se adăugau mereu cele ale mamei soacre, Maria. Toate
acestea au dus în cele din urmă la ruptura definitivă dintre cei doi, iar Titu și-a făcut bagajele și a plecat. Părăsită de bărbat, chiar dacă sufletește nu era afectată
prea tare, Daniela s-a trezit într-o situație dificilă. Rămase cu cei trei copii și cu o mamă bătrână. Sănătatea
lui Rareș devenea tot mai precară. Loredana și Tudor
erau încă la școală. Ceea ce urma pentru Daniela Măguran nu era prea ușor.
(Fragment din povestirea în pregătire
„Casa din strada Piezişă”)
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înverşunatele sale oglinzi prăbuşite-n oglinzi şi cu viscolul său de săbii învolburate-n zornet şi scrâşnet viscolit pe deasupra abisului.
O stradă-a pierzaniei, frate, instinctiv interzisă mie,
acum, şi pe partea cealaltă, la vest, sub coloane, la
numai un pas de trotuarul intact,unde nici nu cred că aş
mai avea tăria sufletească să revăd cumva, fie şi-n trecere doar, conturul trupului ei sideral de sirenă-n exil,
desenat direct, pe asfalt, cu o pietricică albă, febril
smulsă din zid, în clocot de claxoane, telefoane şi vaier,
după ce parbrizele camionului de vreo şapte tone al Fabricii de Geamuri Orfeu şi înaltele vitrine spulberate ale
magazinului de suveniruri pontice explodaseră toate deodată, fulgerând-o din zbor, ca păduri de lănci şi săbii,
după cum s-a mai scris.
Momentul cel mai potrivit. în care, măcar pentru cei
ce pretind că întâmplarea, destinul şi capcanele sorţii
nici nu există în fapt, ar trebui să insist răspicat, că asta
a fost, într-un fel, doar urmarea năprasnică a unei candide zile de gală, când, pentru prima oară la Deva, după
ce pierdusem legătura la tren şi lăsându-mi valiza la bagaje de mână, pornisem apoi, să cutreier în cerc, prin
parcul cât un cearşaf al oraşului, unde pe sub ceruri de
plumb şi printre tufănici frumos înmărmurite de ger, îi
povestisem prietenei mele întâmplătoare Corina, despre voalurile de ceţuri fremătânde-ale Pontului şi despre
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Dintre toate cele petrecute la Constanţa pe-atunci,
îmi amintesc, copleşitor încă, doar sentimentul perpetuu, că-n spatele fiecărui perete se afla Marea, chiar
dacă prietena mea Corina, pentru prima oară-n vacanţă
grăbită, se tot plângea că-au trecut deja trei zile, fără
s-o vadă.
Aparent, doar o oarecare amintire dezolant desluşită
zadarnic, mai ales, astăzi, la ora funestă, când, în sfârşit, mi-am luat inima-n dinţi pentru a reveni oarecum
fără mine, pe strada Orizont de-altădată. brusc spintecată pe la est, de ghilotina fulgerată a mării care o sfâşie
deodată, din cer, ca o grăbită avalanşă, de geamuri şi
săbii – atât de discret uneori, încât jumătate dintre locuitorii săi permanenţi ar fi putut jura oricând, că pe
strada aceea nu ni se-arată nicăieri, niciodată vreo vedere directă înspre înghesuita noastră plajă imediat limitrofă, de la Trei-Papuci şi-înspre nesfârşita Mare cea
Mare, după cum tot mai des ni se-întâmpla să-i auzim
vorbind cu entuziasm, între ei, pe sezoniştii-n şlapi, şlipuri şi şepci, care-aveau mereu pe deasupra, ca probe,
şi ceva poze făcute chiar acolo, sub mal, precum: aia
cu Băiatu lu Piratu, de-o pildă, apoi cea cu Sirena-Macarena, desigur; măcar că îndeobşte cea mai solicitată
şi aproape obligatorie era totuşi imaginea cartonată-n
agfacolor, de pe buza cea mai înaltă-a falezei, cu muntele acela, de sare topită, care, ivindu-se pe neaşteptate
în zare, reteza iar şi iar biata noastră stradă Orizont, cu
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modul viclean în care, la ora aceea, ele se-apropiau vânătoreşte, probabil, de casele noastre. Iar plutitoarea,
biata noastră Corina, proaspăt căzută din cer, fiind singurul suflet în adiere momentană, pe-acolo – printr-o
parşivă conspiraţie a sorţii, desigur, chiar mă pusese
să-i jur în genunchi, pe alee, printre picioarele celor care
ieşeau de la film, că marea există şi iarna şi că ea stă
şi-n decembre, tot aşa, ca o ghilotină de gheaţă, înmărmurită la capătul străzii despre care-am vorbit.
– Uite, a mai spus ea clipind ca prin somn, eu, una,
credeam că marea-i mai mult o câmpie de crini, legănată în cântec de sirene dalbe, sub lună.
– Cred c-ai aflat şi matale că pământu-i o sferă şi că,
văzută din port, Marea pare să coboare-n cascadă, din
ceruri, ca şi cum ar fi gata mereu să pornească-n tentacule albastre, pe ţărmuri.
– Adică, zisese Corina odinioară, atunci, adică, tu
chiar ai vrea, ca eu să cred că, fatalmente cumva,
pe-acolo, pe la voi, Marea sau numai răsufletul ei stă
de veghe mereu şi mereu, ca un fel de perete din ceţuri
şi din oglinzi-închegate, chiar pe orizontul întrezărit, de
la capătul străzii!?
– Da, am zis eu cu un fel de entuziasm melancolic,
pentru că – întâmplător, na! – aflându-ne noi chiar la
marginea lumii, marea se află şi ea în mod necesar pe
la capetele tuturor străzilor noastre, de unde meneşte
amarnic, prin somn sau îşi fulgeră deodată argintul ca
o sabie japoneză de luptă... fiind ghilotină perpetuă a
întregului pământ locuit.
– Adică, şi iarna?
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– Păi iarna, Marea se stinge adesea într-o colosală
absenţă; mai mult freamăt şi-anatemă urlată cu pietre
în gură, când se zbate nevăzută, sub maluri, încercând
să treacă în salturi de hidră flămândă, peste hotarele
sale îndelung ruinate şi să se-apropie tainic de casele
noastre.
– Deci, dacă pământu-i rotund, s-ar putea ca, mergând mereu înspre est, să ajung şi eu mai la vară, aşa,
pe strada ta, Orizont, ca să văd şi eu Fata aia Morgana,
despre care-mi vorbeşti, alelei, ca despre fantoma răpusă prin somn a regelui Hamlet.
– El e ca ceaţa. Nu-l putem răni,/ Dar după cât
putem să bănuim,/ Năpastă prevesteşte întru totul, am
recitat eu în gând o replică din piesa lui Shakespeare,
care-mi rămăsese, ca printr-un predestinat miracol, în
memorie (Vai-vai-vai, întâmplările-acelea, care nici nu
există!).
Dar de ce nu ar fi şi acesta, mă-întreb, doar încă un
avertisment necruţător al destinului, sugerând dureros
că, uneori, a vorbi în imagini şi alegorii delirante, poate
fi, cel puţin, la fel de periculos ca şi tentativa de a trage
cu puşca, prin Gara de Nord, ca exemplu
Din moment ce delicata şi şovăielnica noastră Corina, strivită intempestiv sub un torent de vitrine zdrobite
şi sub vreo cinci tone de geamuri revărsate cam toate
deodată din camionul fabricii de oglinzi, de pe Orizont,
88, e acum doar o siluetă de ondină suavă, desenată
cu creta pe asfaltul încins.
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Lia-Maria Andreiţă în expoziţia de la ICR Beijing împreună cu Ion Andreiţă
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Lia-Maria Andreiță

GER

Este Duminică – și-l sărbătorim pe Sfântul Antonie
cel Mare. Fiecare, unde și cum crede că este mai bine,
în strâmtoarea restricțiilor impuse de prezența invizibilului inamic. Invizibil, invizibil, dar cu acțiune și
consecințe atât de vizibile. La biserică, încrezători în
Puterea lui Dumnezeu, enoriașii neglijează regulile de
prevenție, uitând de proverbul purtat în traista
înțelepciunii lor, servit ca un ghiont pentru câte unul, pe
care vor să-l ardă din vorbă: „Dumnezeu îți dă, da-n
traistă nu-ți bagă!”. Bătrânele continuă să bombănească între ele, cu mâna pe mâna celeilalte, ducându-și-o din când în când la gură, a mirare, față de
cele auzite. Deși puține persoane, la momentul miruitului, ele se calcă pe galoși, ajungând cu nasul în ceafa
celei din fața sa, ca apoi să le uite Dumnezeu, adunate
mai multe la un loc, ca să-și verse oful cuibărit în suflet
de vreo noră mai zglobie sau de vreun ginere mai chefliu.
„Nu mă grăbesc, Ioană, că am mâncare, am tăiat ieri
o găină și am pregătit ciorbă și tocană, că era vorba că
vine băiatul” – răspunde una înaltă, ce era invitată să
plece împreună cu vecina care se îndrepta spre ieșire,
adunându-și grijulie pulpanele cojocului în jurul trupului
firav și gârbovit. „Pentru el... – continuă cea hotărâtă să
întârzie – că atât mănâncă și el bine, când vine la mine;
că noru-mea nu vrea păsări de la mine, zice că fierbe
greu găina de curte. Ea pregătește pulpe congelate –
le spune ea, aprinsă, celor două ascultătoare. Așa a
crescut, că nu se spetea cuscra să prăsească păsări,
că zicea că nu are noroc la ele. Ce noroc, ea n-avea
timp, că, de, se dichisea toată ziua, ca să-l primească
seara, când pleca amărâtul ăla de bărbatu-său la pază,
p-alu Cheferistu”.
„Fa, da` atunci tot se mai ferea femeile, să nu le afle
bărbații, dar astea d-acum se ține cu altu`, în văzu`
lumii” – sări una mai piticuță, cu broboada prinsă cu un
ac de siguranță, sub bărbie. „Ce zici d-asta care a venit
din Anglia cu Georgel zidaru, cică s-au găsit în aeroport,
nu că au fost plecați împreună. Ei, c-au spus, au spus,
dar nenorocirea care au pricinuit-o este fără seamăn.
Au venit de acolo plini de microbi și i-au îmbolnăvit pe
bieții bătrâni care le crescuseră copiii, de-a avut popa
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de îngropat în fiecare zi, o săptămână-ntreagă. Că
întâi...”
„Da mai tăceți, fa, din gură că v-aude părintele” – se
răstește la ele arțăgosul, nea Grigore, care, concentrat
să nu-i scape o vorbă din discuția lor aprinsă, nu izbutea
să numere mărunțișul de la lumânări.
„Hoo, mă, că n-am omorât pe nimeni! – sări a treia,
care-și aștepta rândul să le spună ea cum au murit ăi
bătrâni intubați la Slobozia, iar pe lelea Stanca a pus-o
ea cu șoferul pe targă. Dar când s-o acopăr cu cojocul,
că era frig și Salvarea nu avea pătură, ca înainte, lelea
Stanca a oftat. Șoferul i-a luat pulsul, m-a împins într-o
parte și a tras targa înapoi, afară din mașină, s-o băgăm
în casă, că a murit. A murit fără lumânare, repede; n-am
fost pregătită” – oftă ea, frecându-și palmele a
neputință.
Grupul de lângă ușă se vaită de suferința celor de
la Primărie, care s-au infectat de la magazinul din colț,
cu familii, cu rude, cu tot, aproape jumătate de sat. „Mai
sunt și alții – intervine o persoană bine documentată.
Eu sunt prietenă cu doctorița de la dispensar și cunosc
bine situația”.
Zumzetul din biserică se stinge. Părintele ieșise, de
mult, pe ușa din altar. Îngerii, câțiva mai curajoși, care
mai coborâseră și în timpul slujbei, erau, deja, în drumul
lor, printre nori, spre liniștea văzduhului. Astăzi au coborât, că de pe la Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, copiii acestui sat au intrat într-o vacanță plictisitoare. Dar
nu numai copiii, ci și bunicii și părinții și autoritățile și
chiar poliția, toți erau în vacanță. Tihna Sărbătorilor a
fost sfâșiată de bubuitul petardelor, mânuite și de mici
și mari, la orice oră din noapte și din zi. Necazurile abătute asupra satului au dovedit că și îngerii păzitori s-au
speriat și n-au mai coborât să apere lumea de boli și
suferință.
Mogâldețele înfofolite se preling pe sub clopotniță și
se îndreaptă, fiecare, pe ulița veche, spre adăpostul
său.
Moș Grigore, rămas să închidă biserica, zornăie
cheile, doar s-o simți și femeia asta. „Până acum a stat
cu urechea-n gura cațelor satului, iar acum și-a adus
aminte că este în Casa Domnului, unde trebuie să ne
PRO

Instantanee din Bărăgan
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rugăm.”
Femeia stă în mijlocul bisericii, cu fața la altar, rugându-se pentru păcate pe care nu le mărturisise niciodată la spovedanie. Guralivele din jurul ei îi treziseră
amintiri legate de mult în colțul unei batiste.
Iese, totuși, împinsă de privirea omului cu cheile. Nu
se grăbește, are mâncare pentru o săptămână, că băiatul nu i-a venit, ca să nu-i aducă, ferească Dumnezeu,
microbul care omoară bătrânii. Pune cu grijă piciorul pe
pulberea albă, cernută din cer, cu multă zgârcenie, azinoapte. Așa este afară, alb, frumos, dar în sufletul ei,
copleșit de amintiri... În mintea ei se rotesc gândurile vinovate, și abia azi a împlinit rugăciunea de iertare la
Maica Domnului, pe care de mult ar fi trebuit s-o împlinească.
Era primăvară. Îl așază pe Nicușor în scăunelul fixat
pe portbagajul bicicletei și, sprintenă, aruncă piciorul
peste ghidon și apasă pedalele asigurând echilibru
celor două roți. Grădinița era în curtea ceapeului. În
vreme ce-l pregătea pe copil să intre pe portița deschisă, simți o arsură în ceafă, sub basma. Cu hățurile-n
mână, un bărbat o cerceta. Se uită, mirată, în vreme ce
întorcea bicicleta. Fără să-și fi schimbat privirea, omul
flutură biciul în aer, deasupra cailor, iar aceștia porniră
spre câmp.
Privirea pătrunsă în suflet o însoți în drumul spre
casă, la treburile din gospodărie.
A doua zi, căruța era în același loc, iar privirea la fel
de pătrunzătoare.
Diminețile ce-au urmat, se silea să ajungă la timp,
nu cumva, din cine știe ce motiv, să n-o poată aștepta.
„Doamne să mă ierți, acum la bătrânețe, că am păcătuit
cu gândul ascuns în fundul sufletului meu, nespus niciodată.” Oftează, strânge cojocul la piept și-și duce
broboada la nas. „Doamne, numai Tu-mi ești martor, că
în afară de arsura din sufletul meu, n-a fost nimic altceva”.

*
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De la Biserică, spre casă, o lua mereu pe ulița asta,
deși mai era una, prin fața Primăriei, la fel de scurtă.
Dar ea o alegea totdeauna pe-asta; că, uite, colo, la salcâmul ăla, cu vârful în norul negru, care vine spre ea
furios, de parcă ar vrea să înghită satul, acolo... „Cum
a trecut viața!” – se miră ea, încercând să treacă șanțul
îmbrăcat de iarba pudrată cu făina asta, de nu este nici
chiciură, nici zăpadă. Pune piciorul cu grijă, să nu alunece, cu ghetele astea ale băiatului, că sunt ele călduroase, numai că au talpa netedă, iar pe zăpada asta,
care parcă nu are apă în ea, te poți duce la vale; dar
respiră ușurată că s-a prins de vârful unei uluci. „Bun
gard!” – gândește acum, ca și anul trecut, ca și în fiecare an din cei șaizeci, de când tot trece pe lângă el
și-și amintește de noaptea aceea, de Bobotează. „Cum
trece viața: te-nhami cu drag la jugul ei, alături de omul
pe care ți l-a dat Dumnezeu, faci casă, faci masă și
copii...”. Se oprește și privește casa lăsată pe spate.
Aici locuia Zinca, prietena ei. Era cu doi ani mai mare
ca ea. În iarna aceea, tușa Lina, mama prietenei ei, le
poftise, pe ea și pe sora ei mai mică, în noaptea de ajunul Bobotezei, ca să-și vadă norocul. Pe patul de la
geamul cu perdele brodate, în casa mare, tușa Lina întinse o față de masă din tort, pe care așeză câteva luSAECULUM 1-2/2021
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cruri, care ar fi dezvăluit năravul sau îndeletnicirea celui
sortit: oglinjoara, spunea tușa Lina, însemna că va fi
fudul băiatul; creionul însemna că avea carte; bănuțul
însemna că e om econom; paharul îl arată bețiv; pieptene – se îngrijește de el mai întâi, și pe urmă de casă;
tăciune – închis la suflet; clopoțel – va fi vesel, flecar,
vorbăreț; ardei iute – harnic, dar și iute la mânie; o tulpină de buruiană – leneș; foarfeca – bun croitor; un
smoc de lână – cioban. A aruncat un ștergar peste ele,
iar noi urma să punem fiecare, pe rând, degetul pe o ridicătură a ștergarului pentru a vedea ce-am nimerit.
Tușa Lina vâra mâna ușor și scotea obiectul arătat.
Zinca a nimerit bănuțul, iar tușa Lina era tare mulțumită.
Eu am nimerit clopoțelul, și toată lumea a râs. Sora mea
și cele două surori ale Zincăi, fiind mai mici, și-au încercat norocul doar așa, ca să râdem, fiindcă ele mai
aveau timp de așteptat până să aleagă. De aceea,
numai noi două, eu și Zinca, am ieșit la miezul nopții în
zăpada până la genunchi și am înotat până la poartă.
Aici, tușa Lina ne leagă la ochi cu câte o basma, ca să
nu păcălim soarta. Eu am luat-o la dreapta și Zinca la
stânga. Ne-am oprit, destul de repede, fiecare, în fața
câte unui par de la gard. Ne-am legat fiecare parul cu
ață, în jur, ca să-l putem găsi a doua zi. La întoarcerea
în casă, pe paturi ne așteptau perne și plăpumi calde.
Eu și Zinca am stat toată noaptea cu ochii la fereastră,
să vedem când începeau perdelele să se albească. În
zorii zilei, am ieșit tiptil și ne-am dus să vedem cum
avea să arate băiatul hărăzit de soartă. Eu eram încântată, la fel și prietena mea. Parii aleși de noi erau înalți
și potrivit de subțiri. De fapt, cam la fel erau și ceilalți:
trunchiuri de ulm, despre care țăranii ziceau că-i mai
tare ca oțelul.
Așa au fost și cei doi frați care le-au luat de neveste,
făcându-le, din prietene, cumnate. Dacă esența
bărbaților a fost mai de grabă de salcâm, a celor două
femei sigur este de ulm, ducându-și văduvia de cinci
ani, ea, și de opt ani, Zinca.. „Trece viațaaa... – oftează
femeia – și pleci din lumea asta flămândă de dragoste,
la fel cum ai venit. N-ai vrea să te dezlipești de sânul
mamei, dar ea te pune-n leagăn, că are treabă. Ai vrea
să-ți sprijini fruntea împovărată de gânduri pe umărul
lui, dar el e-n schimbul de noapte. Ai vrea să-ți stingi
jarul din inimă pe o pală de fân proaspăt, după ce te-ar
fi făcut scrum cu privirea lui, omul din drum, dar asta nu
se putea; să mă fac de râsul satului; să-mi rupă bărbatul
oasele și să rămân pe marginea șanțului, cu copilul în
brațe și lucrurile aruncate peste gard; că părinții nu te
mai recunosc după o rușine atât de mare. Și, flămândă
de iubire, acum, cu boala asta, pleci singură pe ultimul
drum, că degeaba ți-ai făcut copii, că ei sunt în carantină și nu au voie să te petreacă.”
Ajunsă în fața curții, trece mâna peste poartă, trage
zăvorul și intră. Privind cu bucurie casa ei frumoasă, își
zice rușinată: „Mulțumesc, Doamne, că m-ai ferit să mă
smintesc”.
Flămând de dragoste și de mâncare, Bobiță latră
drăgăstos, așteptând cu răbdare mila stăpânei.

Duminică, 7 februarie 2021
Dintr-o văgăună de Bărăgan
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Dumitru Hurubă

NOI ȘI FORUL TUTELAR…
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zară poftă de lucru.
– Hei, domnilor, ne-a ameninţat însă directorul Cutreanu, liniştiţi-vă! Nu aplică nimeni nimic, până nu primim normele de aplicare ale legii.
Uraaa!
Salvatoarele şi sfintele norme de aplicare! Norme de
aplicare? Asta, da, aşa da! Ne iubeau legiuitorii – clar,
nu mai aveam îndoieli!… Mulţumim Tatălui ceresc, ministrului şi preaexperimentatului birocrat de la For!
– Ei, mare sfârc!, a exclamat colegul Barnea apăsat.
Iacătă, aşteptăm...
Iar cineva, necunoscător, ar fi jurat auzindu-i vocea,
că omul făcea parte din a treia generaţie a familiei care
tocmai trăgea la galere undeva în mijlocul Oceanului
Pacific… De fapt, şi în paranteză fie spus, una dintre
marile noastre plăceri şi responsabilităţi a fost totdeauna să aşteptăm, adică să nu facem nimic, iar
această modalitate de lucru să dureze cât mai mult…
– Mare sfâr, se spune, l-a atenţionat Pândeliu de la
Serviciul „Personal” pe Barnea. Eşti bugetar şi funcţionar public şi n-ai habar de limba română şi anatomie,
ce naiba!
– Zău, domnu? Formidabil! Da eu cum zâsăi, oare?
După două săptămâni, normele au fost publicate în
Monitorul Oficial pe douăzeci şi trei de pagini compacte.
– Pfui, un hectar de norme!, a exclamat careva cu
bucurie. Avem de lucru, băieţi, uraaa!
– Nu cumva se referă la altă lege?, a zis Pândeliu
cu timiditate şi speranţă în glas.
Aproape imediat a venit Cutreanu şi zâmbind oarecum feciorelnic – ceea ce nu-i stătea în obicei – şi, arătând spre Norme, a decretat:
– Aplicaţi-le, băieţi! Hai, la treabă!...
…Şi ne-am pus pe aplicat...
După două zile de studiu şi de alergat de la un articol
la altul, de la un aliniat la altul, de la un paragraf la altul,
am consimţit cu unanimitate de voturi – era pentru
prima dată, după multe luni, când realizam cvorumul –
că ne aflam într-un hăţiş semănând, la figurat vorbind,
cu mangrovele australiene. Oprişanu a şi opinat:
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…În realitate, o realitate cumva mototolită, dar
fermă, toţi cei şapte salariaţi ai Biroului „Cercetări Subacvatice din Nordul Carpaţilor Răsăriteni”, după ce expediasem la Centrala-For situaţia trimestrială, dormitam
„ca nişte boi la capătul brazdei”, cum bine şi cu sinceritate afectuoasă apreciase directorul nostru economic,
domnul Cutreanu. Aşadar, dormitam cu neruşinare, fiindcă ne stresase o voce aspru-autoritară de la For tot
cerându-ne să modificăm ba ici-ba colo, ba un borderou, ba altul, până când, la un moment dat, Oprişanu,
colegul de la „Defrişări ilegale”, a exclamat:
– Domnilor colegi, asta e! Îi dăm drumul…
– Dar e un ghiveci, oameni buni!, a mormăit careva.
Ne facem de râs…
– E prima oară?, întrebă cu inocenţă colega Loricuţa.
Evident, nu!
Deja aveam vechime, experienţă funcţionăresc-profesională şi demonstrasem de-a lungul anilor că ne pricepeam să fim experţi în tergiversări şi modalităţi
ştiinţifice de a distruge moral „crescătoria de birocraţi”
de la For, după cum se prefăceau ei a suferi. Ştiam bine
acest lucru, iar situaţia se datora unor directive şi instrucţiuni primite tocmai de la For, gândite de cineva
care, în prealabil, fusese snopit în bătaie şi dat cu capul
de toţi pereţii, adică un funcţionar zelos, aiurit şi angajat
acolo pe pile şi criterii politice… Precizarea aparţine colegului Figheşanu care, afişând un aer de superioritate
netă, ne-a mărturisit că ştie sigur ce spune, de pe surse:
– Iubiţii mei, îmi amintesc de-o lege minusculă – nu
cred să fi avut mai mult de 15 rânduri de text şi trei sau
patru articolaşe, dintre care două erau privitoare la rosturile legii şi aria ei de aplicabilitate. Simplu, concis şi
eficient – bravo!, ne-am frecat palmele toţi salariaţii din
Biroul alăturat. Uite că legiuitorii mai şi gândeau
avându-i în vedere pe cei cu rostul să pună în practică
prevederile cutărei sau cutărei legi... Ehe, aproapeaproape că ne apucase simpatia, loialitatea şi entuziasmul, până şi eu simţind uşoare furnicături pe spate,
semn că mi se strecurase în conştiinţă o discretă şi bi-
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– Oameni buni, pot jura că legiuitorul s-a inspirat
după Labirintul Ariadnei şi Turnul Babel, însă – extraordinar! – n-a uitat nici de jocurile de la grădi.
– Orice om normal, fie el chiar de la For, poate avea
în minte câte ceva de copil, a zis împăciuitoarea Loricuţa.
– Aşa e!, a aprobat-o Oprişanu, are…
– Du-te la un psihiatru, l-a sfătuit Figheşanu. Încă nu
e totul pierdut pentru tine!...
– Nu-mi da idei!, i-a răspuns el cu voce gravă şi rea.
Cât despre legea care generase Normele, după ce
le dăduse naştere se ascunsese mişeleşte pe după şi
printre paragrafele acesteia, în timp ce rânjetul ei de
monstru în călduri, cum ne-am imaginat-o noi, semăna
perfect cu un gnom exmatriculat, fiindcă fusese prins
de poliţia rutieră fără mască antivirus, imagine terifiantă
care ne-a urmărit săptămâni în şir. Ce mai, pierdusem
legea!, Figheşanu chiar interesându-se la femeia de
serviciu:
– Doamnă, tanti Milora, nu vreau să te supăr, dar nu
cumva…? Adică, în dimineaţa asta am descoperit că
lipseşte din Birou o lege, una foarte importantă, care
ţine pe umeri toată economia patriei în duduitul ei spre

proză

civilizaţie şi progres, plus relaţia noastră cu întreaga Europă… Dăduşi cu aspiratorul azi?
– Vai, domnu, cum să…? De-o lună nu am… Adică,
de ieri, Doamne, iartă-mă, vorobesc ce nu trebă…
Avea şi tanti momentele ei de inconştientă sinceritate dezarmantă. În realitate, cred că nu mai aspirase
cel puţin de-un semestru, spre satisfacţia colegului Figheşanu care caligrafiase cu grijă în praful de pe tăblia
biroului său:
„Ici-şa îi cazat şi se odihneşte în buna pace a
somnului, suptsemnatu. Nu derânjaţi! Mersiu!”
– Da ce s-a întâmplat, domnu?, s-a interesat
doamna Milora oarecum alertata, de parcă de ea ar fi
depins acel duduit al economiei naţionale.
– S-a întâmplat, dragă tanti, că a dispărut o lege din
biroul nostru, una fără de care ne vom pierde cu toţii
minţile şi vom redeveni fraţi cu codrul…
– Ay, ce proastă-s! Da, iertaţi-mă, domnu, că io-s
muiere bătrână, şi nu prea le ştiu: noi mai avem codri?
– Nu, nu, tanti, avem numai din ăia, virtuali…
– Cum zâsăşi, domnu Figheşanu? Virtuali? Aşa da,
că mă speriarăţi…

Marian Drumur

REPETABILA POVESTE
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În piața centrală se formaseră două semicercuri largi
de oameni, cu câte un oficial în mijloc, ce a rostit rar un
jurământ, repetat de actanții zeloși, nerăbdători să semneze, după care s-au împrăștiat cu toții cu toții de-a lungul bulevardului. Cale liberă!
– Haide, mi-a spus bătrânul, doar n-ai să te amesteci
printre proroci.
– Rămân cu tine, l-am încredințat.
Pe latura stângă se amestecau clădiri mari de raport, la parter cu vitrinele feluritelor magazine ce atrăgeau majoritatea pietonilor.
– O carte n-ai să găsești în aste locuri, a stabilit tata.
O luăm pe trotuarul celălalt.
Purta haina aceea anuală, pentru evenimente.
– Cum vrei, am zis.
Fiindcă fusesem de acord să ne întâlnim în piață,
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uite-așa, să mai schimbăm o vorbă, privind lipsiți de
grabă și noimă cum se transformase orașul, altfel ca
noi. Eram hotărât să fiu maleabil, altul decât mă știa.
Și pe partea stângă erau tot clădiri vechi, dar în ele
se puteau găsi alte tentații – restaurante, cofetării, mici
terase, galerii... cel puțin așa îmi închipuiam.
– Taman aici, a dat glas ghidul meu, intrând pe o ușă
obscură.
Înăuntru, o încăpere cu multe vitrine, cărți și un birou
ocupat de un bărbat absorbit în hârțoage. Fără să-l ia
în seamă, tata și-a continuat mersul în a doua încăpere,
plină de mese în neorânduială, acoperite cu vrafuri de
cărți.
– Așa, a rostit bătrânul, mulțumit.
Dintr-odată s-a înființat lângă noi ocupantul biroului.
– Eu sunt domnul Munteanu, ne-a prevenit
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amenințător.
Mai să mă pufnească râsul... dacă i-aș fi spus numele tatei?! Dar el n-a reacționat.
– O să trecem altădată, a subliniat și a ieșit.
M-am ținut după el până la intersecție, când s-a oprit
să privească perspectiva caleidoscopică lăsată în urmă
– puzderia colorată a celor două râuri nemiscibile de
manifestanți zeloși, deciși SĂ SCHIMBE...
– Departe de noi, a decis cu dezgust. Mergem către
pod.
Așa am făcut, ca să ajungem la splai; abia acolo m-a
întrebat, mai degrabă afirmativ decât interogativ:
– Vii la mine să mâncăm!?
– Socoteam să trec pe la mama, am zis prudent. De
obicei...
– Vreau să-ți povestesc ceva, a remarcat, neutru. Că
timpul fuge.
Așa că am trecut pe taluzul Parcului Rovinet, privind
de sus aleile tăcute dintre platani.
– Când te gândești ce baltă mare s-a întins aici, a
meditat bătrânul. Au asanat-o înaintașii... Acum pe fundul ei se plimbă melancolicii... Parcă îi străvăd... Ia, l-ai
văzut?!
– Ce să văd?
– Fluturele... Un Vanessa Atalanta... Amiral...
Era de așteptat, asta era pasiunea lui... câte insecte
nu colecționase, puse frumos în cutii cu capac transparent, meșterite anume de el... aranjate după aspect, nu
clasificate... mi-am amintit.
– Normal, să fie într-un parc, am observat.
– Nu tocmai, le-a terminat poluarea, a replicat. Am
fost odată într-o excursie, la munte. Patru oameni am
străbătut pădurea și unul n-a găsit o insectă măcar...
– Ați nimerit vreo zonă industrială!
– Chiar și așa!
Tăcuți, am ajuns la podul vechi, unde s-a destăinuit:
– Ceva de pe vremuri se zbate să iasă... Ar fi trebuit
s-o fac când erați mici și receptivi... Dar aveam alte
priorități, știi!
Am dat din cap: știam prea bine! Dar am închis telefonul, să nu perturbe relatarea.
– Școlar fiind, a început el cu altă voce, vara părea
eternă... de obicei mergeam la Martinuș – locuia la periferie iar de acolo toate direcțiile se arătau nesfârșite...
și erau duzii copți, la alegere, dar în ziua aceea a venit
Lazăr să ne cheme la porumb copt. Purta mereu o tichie
colorată – el îi zicea „tiubeteică”, ehei, se fudulea, adusă
de un unchi din Asia Centrală... îl identificai de departe...
De unde porumb? a întrebat Martinuș.
Grădini peste tot, s-a răstit Lazăr. Hai, că singur mi-i
urât.
Dreptu-i, înainte vreme puține garduri aflai și
porumbiști în tot locul... pe alese, așa că am hoinărit
dincolo de cimitir, către linia ferată căutând ici-colo până
a strâns fiecare o legătură după poftă.
La casa bombardată ar fi potrivit să-l coacem, a opinat Lazăr.
Nu, trebuie undeva cu lemne, l-a contrazis Martinuș.
Așa că am mers la colina de lângă pădure, spațiu
potrivit de strâns vreascuri pentru un foc bun; așteptând
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să se facă jarul, Martinuș a aprins o țigară menită să
treacă pe la tustrei... mirosea a ferigă... în sfârșit, am
băgat știuleții trași pe țepușe în jar, am întețit focul... în
curând fumul și-a schimbat mirosul. Ne-am fript un pic,
boabele erau tari și gustoase deopotrivă... simțeam
cojițele printre dinți...
Buni ar fi fost cu sare, am apreciat.
Apoi m-a podidit râsul văzând boturile înnegrite ale
prietenilor și ei au făcut la fel – trei haimanale măscărite... a lor era lumea. Atunci am văzut curcubeul alb
deasupra pădurii, izvorul tuturora și am simțit o clipită
cum se scurge copilăria...
Fără seamă, am ajuns în dreptul porții mari căscate
a bătrânei case de raport, știută atât de bine – de câte
ori nu mă legănasem, copil fiind, agățat de grilajul canatului...
Ca și odinioară, a ieșit din cămăruța coridorului
doamna Ester, portăreasa (așa îi ziceam din obișnuință,
de mult nu mai avea slujba aceea), acru nedumerită:
– Cum de aveți cartelă, după atâția ani? Și ce mai
căutați?!
Zăngănea anume o legătură de chei, care ne-a
deșteptat.
– Haide, i-am spus tatei, îți chem un taxi și te duc
înapoi...
– Căminul Euridice, a ricanat. Chiar am nimerit aici?!
Nu e ora.
Știam răspunsul, dar ce folos? – l-ar fi uitat într-un
cotlon alterat al lumii interioare. Așa a fost... ca să
înțeleg cândva, prea târziu, că primisem moștenirea –
darul poveștilor banale – în locul celuilalt Lazăr, fratele
meu trecut în neființă.
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Victor Panduru*

BORDEIUL CU LEACURI
(Din vremea haiducului Radu lu’ Anghel)

Ajunsă la Ruginoasa, Manda s-a cam pleoștit, fără
s-o spună, când a văzut bordeiul și, cum Radu a ghicit
totul, s-a apucat hotărât să-l schimbe. L-a săpat mai
mare să facă trei hodăi, apoi a muruit pereții cu strat
gros de humă, i-a căptușit cu loabe și scânduri pe toate
laturile; peste podeaua de lut bătătorit bine a pus scânduri de lemn, pentru ca la urmă să ridice deasupra pământului văzătoare cu sticlă în gergevele, sub acoperiș
de șiță, prin care a ridicat coș din cărămidă, să iasă pe
el fumul sobei de teracotă.
Când Manda i s-a destăinuit că-i place mult să se legene și lui nici prin gând nu-i trecea să-i înfrângă poftele, i-a făcut țuțeica, cum văzuse mai ales la făuriști.
De bordeiul ieșit s-au minunat până și stăpânii
moșiei; așa ceva nu se mai văzuse prin partea locului.
Mândru de mulțumirea lor, cu evghenie, Radu s-a obligat mai mult să păzească ca ochii din cap pădurea care
începea de sub poala dealului până la apa Vâlsanului,
în Mălureni; în primul rând să fie cu ochii pe pădurari,
puși mai mereu pe tot felul de matrapazlâcuri făcute cu
hoții de lemne. Grija să nu fie furată pădurea era tot ce
doreau boierii, pentru îngăduința ridicării bordeiului, neuitând să-i facă cunoscut că pe timp de o lună, pentru
pază, Radu mai avea dreptul la o căruță de lemne.
Una din odăi a dichisit-o numai priceperii pe care o
avea Manda să deslușească boli, după care să doftoricească cum știa mai bine suferinzii, dăruită ajutorului,
că doar treaba lecuirii beteșugurilor nu era ursită să o
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*
Victor Panduru este născut în 1952 în satul Păcioiu,
județul Argeș. Este avocat și are în curs de apariţie acest
roman la Editura Betta. Fiind atât de puțin cunoscut, pentru
că n-a apelat până acum la revistele literare, îmi permit să
atrag atenția asupra invenției sale verbale deosebite, care ar
putea însemna un fel de manifest literar. Alegem un scurt fragment din ciclul „Radu și Manda”, cu speranța că această abordare stilistică a limbii, etnografiei și istoriei nu vor trece
neobservate. (N. Georgescu)
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aibă oricine. Cu găselnița asta, bolniță ce mai, Radu i-a
intrat definitiv la inimă și ghizdavă l-a potopit cu pupături
de îmbrățișări, până când afară tușind măgărește de ziceai că i se rupe coșul pieptului, un moș pâhav a strigat
că a auzit de ea; ține morțiș să-l vindece; boliciune ca
tusea măgărească nedând peste el toată viața. Înjura o
babă care-l pusese de mai multe ori, să-i pupe
măgăreața sub coadă, leac sigur de potolit duhăiala
după mintea smintitei, numai că la el vindecarea era
dusă la sfântul așteaptă.
Moș Socoteală din Pădurețu a fost primul ei
mușteriu la Ruginoasa. Cum ea dădea pentru tuse gutuie unsă cu unt de vacă, urmată de usturoi copt cu
miere, s-a apucat de treabă și la scurtă vreme i-a luat
parcă cu mâna bătrânului boala. A fost așa de fericit, că
a strigat la toți priceperea ei. Faima i s-a răspândit degrabă fără cârcoteli și în curătura din fața bordeiului era
mai mereu ciopor de suferinzi.
La bolile de ochi, după spălări cu apă neîncepută,
dădea cu făină de trandafir frământată, durerile de cap
le domolea cu unsori puse pe creștet făcute din muște
pisate amestecate cu miere, contra turbării avea fiere
de porc sau fiere de iepure cu lapte de femeie, tot cu
lapte de femeie băgat în fiere de corb vindeca asurzirea, la mușcătură de câine erau bune frunzele urzicilor
pisate în sare; amestecătura din balegă de oaie și
frunze de dafin alunga durerile picioarelor.
Cum prin partea locului chelia la bărbați făcea prăpăd, la toți care căutau părul doar în amintiri, le ungea
scăfârliile cu unt de capră neagră în care pisa albine de
roiul dintâi, dar, pe deasupra, văzând că mai mereu la
toți le puțea gura, le-o spăla cu fiertură din frunze de
salcie albă băgate în oțet.
Durerile burții cu arsuri încăpățânate mai toată ziua
pe beregată, erau greu de vindecat; încerca totuși potolirea lor cu ceaiuri din ghințură amară.
Belea mare era la copii cu burțile mișunate de lim175
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Într-una din seri târzii, cu fereastră luminată de pâlpâirea feștilei pusă în ulcică cu ulei de cânepă, venind
din pădure, la adăpost de întuneric, i-a bătut în geam
un haiduc necunoscut, iscoditor foc în a-i zice ruga. Ea,
fără prea multă spaimă, și-a dat pe loc seama că vrea
ajutor și fără să descoasă cine știe ce, l-a întrebat care
este beleaua, în vreme ce Radu adormit deja sub
velințe a țâșnit buimac din pat în izmene. Tremura, ca
orice om speriat din somn, numai că s-a luminat repede
când haiducul în zăngănit de pistoale agățate la brâu
s-a apropiat și-a spus-o pe șleau că pe drumul de pădure care coboară din dealul Plopiș spre valea
Purcăreața, în galop după jafuri și silnicii, spre ascun176

Mişu Popp, Portretul lui Radu lui Anghel
(Muzeul Brukenthal)

zătorile din pădurile Mitropoliei, unul de-al lui după urmărirea poterei are glonț în trup, mai precis sub spată
și zace cu fierbințeli.
Daravera asta a pus-o la caznă mare. Mai întâi era
de gândit sictirul dat arnăuților, apoi găsitul leacului.
Legat de arnăuți, cu Radu au chibzuit pieriți să nu facă
bordeiul sălaș împușcatului, iar pentru osteneala la
găsit leacul să nu pună mâna pe nicio plată; totul trebuia
făcut din milostenie, cuvioșie, ca dintr-o poruncă cerească. Apoi, amândoi au cerut haiducului să jure pe
icoană, cu canon de osândă, că niciodată nu va spune
ajutorul dat unuia ca el. Dacă va fi prins cu oblojelile să
spună că erau pentru un nevoiaș pe care l-a mai ajutat
cu bunuri furate de la boieri și cum haiducul cunoștea
puzderie de asemenea nevoiași se învoi fără să cârtească, după care ei îi veni în minte leacul cu care vindecase un negustor, împușcat în umăr la vânătoare,
după încurcătura care și-o făcuse de altfel singur. Purtase pe cap pitit într-o viroagă căciulă din piele de iepure, chemând parcă încurcătura între el și un șoldan.
Pe negustor îl oblojise, la rană, vreme lungă cu turte
din iarba dulce a măcrisului, până alicile au ieșit afară
în copturi, la văzul cărora cocoana lui a dat-o în borală.
Leacul ăsta l-a trimis și haiducului aproape o vară
întreagă, până spre toamnă, când, în zornăit de jungher, pistol și toporaș prinse la brâu, cu glonțul înfășurat
în cârpă a venit la ea noaptea târziu să-l arate și, sub
ochii lui Radu, plângând, i-a sărutat mâna, convins că
a trecut prin blestemul copilului, nepot al unui diacon
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brici, ajunși să se poarte palizi, cu toate că chinuiți de
pocâlteală mâncau, mai mereu, de dimineața până
seara și chiar noaptea. Îi punea să bea frunze de soc
pisate în apă; la masă să mănânce doar ciorbă de fasole cu oțet. Ălor care aveau dosul șezutului ieșit le spunea să se spele între buci cu fiertură din țepile orzului,
florilor patlaginei, mușețelului, după care să se săpunească bine cu săpun făcut în leșie de cenușă. Încuiatul
udului îl desfăcea cu turtă din mărar, miere, săpun, rachiu de rom, țuică, pusă la mădular. Femeilor sterpe le
dădea pentru băut apă de trandafir rouat. Șofranul cu
popintic în fiertură de vin era pentru durerile de dinți și
măsele găunoase.
La durerile de șale chema ajutoare; bolnavul trebuia
apucat de cureaua pantalonului sau brăcinar, ridicat și
scuturat până oasele intrau în închiolări. Nu-i întindea
pe jos pentru călcat cum se auzise că făceau alții, dar
le dădea să se oblojească în fiecare seară cu frecții de
țuică fruntea luată la bota povernei de cum începea
curgerea. De frecțiile astea le spunea și celor cu reumă
dată chiar în cataroi sau alte dureri de oase sau mușchi.
Scrintiturile, ruperile de mâini sau picioare, mai ales, îi
dădeau mari bătăi de cap, dar le vindeca totuși cu plasturii, făcuți din săcotei de pânză, în care băga păr de
capră, cărămidă pisată, var stins și untură, înfășurați pe
săriturile din închiolări sau rupturile de oase vreme
lungă. Pe copturi sau bube încățelate, după spălare cu
scamă înmuiată în apă fiartă, punea frunze de patlagină
unse cu seu galben de găină, rață sau gâscă, la nevoie,
bun era și seul puturos de oaie.
Cu râioșii avea bucluc mare. Nu-i băga în bordei, că
vorba aceea: nimic nu se ia mai rău ca râia. Pe malul
lacului fierbea apă pentru lăiatul lor în tufe, după care îi
ungea cu ulei de rozmarin, terciuri de mere tăiate în
două, coapte în cuptor cu floare de sulf la mijloc, sau
rădăcină zobită de floarea amorului, fiartă în tuci, după
care freca cu frunze de izmă, pentru ca la urma să-i
spele cu ceai din trascot și frunze de nuc. Făcea astea
de mai multe ori pe zi, la fiecare, că doar mâncărimile
și scărpinalul râiei era lucru dracului nu glumă.
Orăviților, așa cum a fost un bășorog cu muiere tânără, le dădea terci din praf de mumie îndulcit cu miere,
amestecat cu teriacă din carne de viperă, după care
toată ziua îi punea pe băut lapte de vacă.
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bogat din Jupânești. În văzul cetașilor cu care venise,
picase diaconul cu seu de oaie topit la lumânare să dea
banii, pe care, de altfel, nu-i avea și aguridat rău de
plasa luată a dat-o mai mult în damblale, când pe deasupra de subpat a țipat nepotul îngrozit. Cum trebuia să
scape de martor, a hotărât pe loc să-l lichideze în
Purcăreța, numai că în dealul mare pe haiduci i-a prins
pofta de chef și sau pus pe fript haiducește un miel,
stropit apoi spornic cu vin vechi, trudit, roșu ca sângele
de iepure. Cherchelit rău, nu s-a mai ținut de lucrarea
răzbunării și cu ciomege pe spate a dat drumul copilului
care a luat-o la fugă prin noapte, iar el niciodată n-a știut
dacă a mai ajuns la părinți sau rude.
Pentru Manda izbânda fusese mare, dar trebuia să
rămână taină, mai ales că atât ea cât și Radu n-au putut
să deslușească dacă doftoricise un haiduc sau un tâlhar, însă ce i-au mulțumit a fost marele câștig că-l făcuse să plângă.
Nu se mai dădea plecat și slobod la gură a povestit
multe grozăvii făcute cu ai lui, de care scăpase fugind
prin pădure pe drumul din dealul Plopiș în Valea
Purcăreața, spre ascunzătorile săpate în codrii deși,
întunecați ai Mitropoliei, în care la aproape toată lumea
le era frică să intre, sau dacă o făceau, cum de multe
ori se încumetau arnăuții, se întorceau repede asudați
de spaimă, asemenea unui arhonda căpitan de poteră,
ajuns de râsul hospodarilor agiei care l-au slobozit la
vatră.
Lor nu le plăcea deloc spovedania și se-ntrebau
unde vrea să ajungă apostatul, numai că repede au
căzut în limpezimi când el, netam-nesam i-a zis lui
Radu că vrea să se facă frați de cruce; doar așa e sigur
că nu o să-l pârască, iar taina lor va rămâne taină până
dincolo de mormânt. Fără să aștepte răspuns, povesti
că are grămadă de taine îngropate prin frăție de cruce
cu mulți, ceva mai chibzuit pe lume negăsind în viața lui
hăituită. Îi lămuri că mare lucru nu e de făcut, dar recunoscu că tăierea de vână ar fi ceva mai sperios, pentru
că, apoi, băutul vinului amestecat cu sângele lor după
rostirea cu rugăciune a jurământului nu poate fi decât
nimica toată, vorbe la care Radu a dat-o zdravăn în gălbeneală de chip, spre râsul femeii, belea care l-a
ambiționat, însă, și-a lut-o spre chimirul lăsat în cui pentru peste noapte, de unde din teacă mică argintată a
scos un șiș, la văzul căruia străinul, cu toate crestăturile
lui, cicatrici sus de palme, a cam intrat în tremur, ascuns
bine cu mersul spre candela din perete pe care a
aprins-o și în genunchi, unul după altul, au rostit rugăciunea de jurământ știută pe dinafară de hăituit, după
care, tăierea pe rând cu lama ascuțită li se părură ceva
dureros, fără îndoială, dar trecut repede, uitat în băutul
paharului de vin roșu, vechi, trudit, pahar urmat de altele
până spre zori, fără să mai picure în ele sânge de la
amândoi, oblojiți cu fâșii de cârpe peste încheieturile
mâinilor.
La despărțire zise că le e îndatorat toată viața și, oricând ar avea nevoie de ajutor, să-l caute, doar că trebuie să-i dea de veste prin nuia cu opt crestături, pusă
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în scorbura mare a fagului bătrân de lângă capătul drumului văii Purcăreața, pe la care el sau ai lui trec des
să deslușească după numărul crestăturilor, cine are nevoie de ei, spusă la care amândoi şi-au dat seama că
opt e cifra lor.

(Fragment din romanul istoric
„Depărtarea era totuși senină”)
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cugetări

Nicolae Havriliuc

DISTANŢELE PRECAUTE ȘI SONORE

● S-a spart un nor în amonte. Pentru că se-ntâmplă,
multe se pot spune. E doar începutul. S-avem răbdare
să se termine!
● Scufiţa cu peruca ei roşiatică, lăsând zulufii să-i
fluture în vânt, nu suportă în landou pe nimeni care s-o
întreacă în gângureli şi râgâieli. Şi personajele de basm
au năravul lor!

● Izvorul e numai unul, chiar dacă direcţiile sunt diferite. Distanţa geologică explică mulţimea formelor de
relief.

● Vizualizarea pe fragmente pare o cale de urmat.
Procedeul ţine de precauţia vremurilor ce pierd din libertate. Lipsa de cuminţenie a omului se vămuieşte.
● Vorba de duh alunecă din înaltul ei şi adună în
convenţia zilei cărăuşia cuvintelor ce întreţin în funcţie
locuinţa pentru cuget. Dar la ce preţ?

● Fie moartă, fie vie, natura are forme şi culori preluate din mister. Orice explicaţie s-ar da, nimic nu-i
poate argumenta obiceiul.

● Am audiat un cor mut în decor hibernal. Frigul a
făcut victime, dar au fost şi victorioşi. Însă ceea ce a
rămas în neschimbare este culoarea călăuzei care dă
tonul.

● Linia de plutire este o convenţie şi nu schimbă
nimic din mişcare. Pe cât se urcă într-o parte, pe atât
se coboară în alta.

● Sunt lumini ce refuză să fie captate. Deşi impresionează prin colorit, ele opresc privirea la distanţă. Privirea ca un Far sau privirea din Unghi îşi au punctul de
plecare în nefinit.

● Ştirea şi imaginea conlucrează la identitatea unui
ins. Numai că imaginea cu vremea se degradează şi se
poate şterge. Rămâne ştirea. Ori ştirea contează la reconstituirea imaginii.
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● Iubind natura, iubeşti omul de lângă tine. După
atâtea ciocniri violente în vreme, omul s-a ales cu învăţături: încercarea, moarte n-are; nu tot ce se face izbândeşte, dar lasă urme.
● Pietrele în contact cu apa capătă înfăţişări vii, însă
trecem pe lângă ele fără să le dăm un nume. Şi ele
se-nchid în crusta lor din lipsă de interes.

● Când noaptea încă persistă, deşi e pregătită să se
retragă, iar zorii se zbat ca să se arate, se produce o
luptă între contrariile ce, venind una din alta, îşi oferă
locul din amabilitate. Condiţia lor este să cedeze clipei,
împăcând pragurile.
● Alternanţa dintre lumină şi întuneric ne mişcă pe
fiecare la fel, în sensul că la apariţia zorilor ne trezim
din somn, iar la apusul soarelui ne pregătim de somn.
E de-ajuns un strop de lumină pentru ca imensul întuneric să se facă văzut.

● Capul spre a rodi are nevoie de un trup. Chiar
dacă trupul coboară într-o tavernă sau urcă la o tribună.

● Relaţia dintre două fiinţe sau două abstracţiuni
naşte experienţa. Aşa se explică mulţimea experienţelor
de viaţă sau a experienţelor de fenomene.

● Sunt fructe care, deşi cresc în vârful copacului,
nici nu dau în pârgă, nici nu se lasă clintite din locul lor.
Ceea ce înseamnă că măreţia le este găunoasă.

● Am văzut o încolăcire de tulpini ca un joc de iele
ce ar proteja de vreme creşterea din adânc. Şi oricât ar
fi ferită de vuietul vântului de afară, creşterea din adânc
murmură fără oprire. „Cui să mă adresez am, dar nu
ştiu ce potrivire au slovele mele cu înţelesul pe care-l
dau cei de afară, pentru că multă împotrivire le tulbură
firea. Şi aş spune că nici azi, după atâta apropiere şi iubire pentru ei, nimic nu le-a îmbunat sufletul şi nici la
chip nu s-au luminat.”

● Aceste alcătuiri de fraze provin dintr-un colet aflat
în păstrare douăzeci de secole şi deschis în al douăzeci
şi unulea. Mare, probabil, le-a fost nerăbdarea!
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● Ştirea adevărată survine din peisaj, din natură.
Trebuie avută în vedere clipa când poate fi recuperată.

meridiane

W. Shakespeare

SONETE

80.

78.

O! Cum mă pierd când despre tine scriu,
Ştiind că altul mult mai bine-o face
Numele tău e-n cântul lui mai viu
Căci temătoru-mi grai azi nu mai place.
Dar cum splendoarea ta e-o apă-adâncă
Purtând umile bărci ori mari veliere,
Când luntrea mea ce-abia se vede, încă
E-o biată plută lângă-a lui, ţi-aş cere
Un semn de sprijin să rămân pe apă.
Şi-n timp ce el din valuri saltă-n spume
Eu simt sub tulburarea lor o groapă
Căci nu-s ca el şi cad spre-o altă lume.
Cu mine doar departele s-adapă
Iubire mi-e capcana şi ei nimic nu-i scapă.

Te-am invocat, o, muză, cerând să fii cu mine;
Şi-ai fost atât de-aproape la fiecare vers,
De mă imită astăzi atâte voci străine
Şi ode la picioare ţi-au pus oriunde-ai mers.
Din ochii tăi lumina-în cel mut un imn se face.
Greu, plumbul ignoranţei îl schimbi în fulg ce zboară,
Cel învăţat noi aripi spre înălţimi desface
Şi-n dublă maiestate pui ce-i gingaş s-apară.
Fii dară şi mai mândră de scrisul meu; subtil
M-ai îndrumat şi versul se lumina prin tine
Când altora în scrieri le umbli doar la stil;
Mie-mi dai dulcea vrajă ce o presimt cum vine
Ş-atunci, când mi-eşti aproape, farmecul încolţeşte
Din marea-mi neştiinţă o-înaltă artă creşte.

18.

O, cum să te mai cânt pe tine, dar suav,
Când toată eşti miracol adietor prin mine?
Dacă îmi iau vreun merit e-înşelător, e grav,
Când ce-am mai bun în suflet te laudă pe tine.
Şi nu de-aceea oare şi viaţa ne desparte,
Iar numele iubirii se pierde-nsingurând
O frângere, din care se duce în departe
Tot harul de iubire-al truditului meu gând.
O, eşti mereu absenţă şi doar durere-ai fi
De n-ar fi şi răgazul în care-o dulce clipă
Şi timpul şi iubirea în vis s-ar amăgi
Căci timp şi vis sunt una şi-n tine se-nfiripă…
Şi-astfel mă-nveţi ce-nseamnă într-unul doi să fie
Când eu, prea depărtato, te-adun în poezie.
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Te-asameni poate cu o zi de vară…
Blândeţea ta m-adastă în dulcele-i senin;
De va fi aspru vântul toţi muguri-or să piară,
Sub stăpânirea verii rămânem prea puţin.
Adesea-n cer, fierbinte, un ochi parcă zâmbeşte.
Dar altădat’ recade în neagră agonie
Şi astfel frumuseţea-i spre moarte se grăbeşte;
Natura-i schimbă şansa în mersul prin vecie.
Numai eterna vară, a ta, ea nu se stinge.
Nimic din frumuseţea ce-o ai nu va fi şters
Zăpada neagră-a morţii pe ea n-o va atinge
Căci tu, nemuritoareo, respiri prin al meu vers,
Cât fi-vor ochi să-şi scalde privirile-n tărie
Deplina viaţă-a lumii ţi se va da şi ţie.
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39.

Traducere de Dan Anghelescu
179

meridiane

Derek Adams
(Marea Britanie)

pantoFi meŞteriţi Din anvelope De maŞini
vechi
(România, 1938)

Packard-ul se zbate
peste bolovănoase drumuri balcanice
pe acest magic pământ verde
unde plozii se învârt ca să plouă
și urșii dănțuiesc o gigă Pavlovian-ă
iar toată lumea, toată lumea cântă.

Fiecare oră de suspendare-zdruncinare
Mă duce la un alt milion de mile
de aerul sufocant din Cairo.
Ochii neclipitori ai acoperişurilor
se holbează în jos la piață
unde femeile vând mere
și muzicieni ţigani
beau bere în fața tavernei
în timp ce-al lor urs

priponit se-nvârte și mârâie,
mai pe şoptite decât mârâi eu
când mă încătușezi de pat

și tânărul de la P’ok* rulează liber
de-a lungul unui drum mai mult larg decât lung
în pantofi meşteriți din anvelope de maşini vechi.

P’ok este modul în care Lee se referă la orașul ei natal,
Poughkeepsie.
*

portretul Spaţiului
(Egipt, 1937)

Purdah de atitudini burgheze,
Cairo mă-nconjoară ca țânțarul
Plasă-n jurul patului meu.

Singurul răgaz de la Black Satin
și Pearls Set e călătoria de multe zile
în wadis și oaze – iau al meu Rollei
unde nisipuri spulberate din deșert
sculptează peisaje Tanguyesque
din pietrele albe.

Transversal cu maşina peste nepotolite
şi uscate valuri ale mării sterpe din siliciu
la Siwa, o insulă verde cu măslini și palmieri.
În vizorul meu, o ușă,
ecran rupt, gură deschisă
gata să țipe.

Mă concentrez pe imagine, dune departe
și dincolo. Clic pe obturator.
Apoi schimb decorul.

StuDioul lui picaSSo
(Paris, 1944)

„Picasso și cu mine am căzut unul în brațele celuilalt”
și între râsete și lacrimi și avându-mi fundul ciupit
și părul ciufulit, am făcut schimb de știri...
Lee Miller, Vogue octombrie 1944.
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Mă ia de mână, mă trage.
în studio. Arată-mi
una şi alta în el.
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meridiane

Un portret cu Nusch Eluard pe-o rână
rupt dintr-o față de masă de hârtie,
colorat cu suc de fructe și legume.

rolleiFlex

Aleg unul dintre fructele mici, moi, coapte
îl pun în gură. Picasso se-ncruntă.
îi explic, „Îmi surâde ideea de a mânca arta.”

Douăsprezece expuneri pe-o rolă –
prind momentul pur
apoi trec la următorul.

Opt pânze, unele încă ude,
cu tulpini de roşii pe pervazul ferestrei
– noul model preferat.

lee În răZBoi

(Germania, 1945)

Blonda aia nebună:
Rolleiflex, flacon cu whisky, maşina de scris
și knuckle-duster monogramat.

(Paris, 1930)

În obiectiv, prin vizor din sticlă
am aflat instrumentul ideal
să-ncadrez și s-ordonez lumea.

Din volumul de versuri Exposure: Snapshos from the life of
Lee Miller*, Dempsey and Windle Publishing,
octombrie 2019

Casca ei, cu vizorul personalizat,
cel pictat
cu ochi verticali
așa că arăta ca
un cavaler al lui Charlemagne
într-o misiune.

O pot vedea acum în
fotografia lui Dave Scherman,
goală în cada de baie a lui Hitler,

cizmele ei mari de armată pe podea,
noroi de la Dachau
ștampilat în covor.

Ferma Farley
(Sussex, 1977)

În întunericul podului
cu praf-uscat, adunate
în cutii din carton
și valize din piele
uzate
cu etichete estompate

stive de negative
tăiate-ngrijit
în tetraptici,

pătrate alb-negru,
fiecare o
fereastră spre

PRO

alt timp,
altă lume,
altă viață.
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Lee Miller, Lady Penrose (Poughkeepsie, New York,
SUA, 23 aprilie 1907-Chiddingly, East Sussex, Anglia, 21 iulie
1977), model, muză, fotograf, fotojurnalist şi corespondent
de război (al Doilea Război Mondial) pentru Vogue, investigând evenimente precum London Blitz, Eliberarea Parisului
şi a lagărelor de la Buchenwald şi Dachau.
*

Traducere din limba engleză de Mariana Zavati Gardner
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sonorități paralele

Victoria Milescu

Dincolo De Singurătate

Sa one Strane SamoĆe

În cel mai prietenoS oraŞ

u najprijatnijem graDu

Dragul meu
am ajuns cu bine acasă
nu m-a urmărit nimeni
nu mi-a smuls nimeni poşeta
n-am fost violată
iar când am ajuns în faţa blocului
mi-a deschis uşa, politicos
un bărbat înalt
îmbrăcat într-un costum negru,
mulat pe trup
spunându-mi că tocmai atunci
ieşise şi el din lacul cu lebede.

182

On puši pije
pored starice pogurene
ne zna dobro kako sa zove
ni odakle dolazi
sede zajedno na starom otomanu
gledaju televiziju
komentarišu akcione filmoves
protesni marševi u zemlji
nailaze redome
dim kruži
oko slepe sijalice na tavanici
po razbacanim knjigama posle ponoćid
svaki traži jedno mesto za spavanje
ujutro kada se on udavi u kadi
zove je da mu opere leda
ona ubada svoje prljave kukastre nokte
u njegova mala leda
ulazi u mesto sve dublje i dublje
oslobadajući mu krvava krila.

Dragi moj
stigla sam dobro kući
niko me nije pratio
niko mi nije oteo tašnu
nisam bila silovava
a kad sam stigla ispred zgrade
vrata mi je ljubazno otvorio jedan
visoki muškarac
u crnom strukiranom odelu
rekavši mi da je i on baš sada
izašao iz labudovog jezera.

Traducere în limba sârbă de Teodor Ramjanc

PRO

El fumează, bea
lângă femeia bătrână, chircită
nu ştie prea bine cum o cheamă
nici de unde vine
stau împreună pe canapeaua veche
se uită la televizor
comentează filme cu acţiune
marşurile de protest din ţară
tuşesc pe rând
în camera mică
fumul se încolăceşte
pe becul chior din tavan
pe cărţile împrăştiate
după miezul nopţii
fiecare îşi caută un loc de dormit
dimineaţa, când el se cufundă în vană
o cheamă să-l spele pe spate
ea îşi înfige unghiile solzoase
în spatele lui mic, arcuit
pătrund în carne, din ce în ce mai adânc
eliberându-i aripile însângerate.
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sub lupă

LITERATURA PENTRU COPII

Vianu Mureșan
peDagogia luDică a victoriei Furcoiu

PRO

În cărțile adresate copiilor există mereu o evidentă
sau implicită intenție pedagogică, aceasta fiind principala lor utilitate, fără a ne opri totuși la atât. Importante
în cazul acestora – și poate mai dificil de realizat, pentru
că nu avem de-a face cu cititori gata formați, care nu
au un orizont cultural și nici gust literar ușor de dibuit –
sunt stilul și metoda pe care autorii trebuie să le adopte
pentru a cuceri atenția, mintea, sensibilitatea copiilor.
Ca cititori, aceștia trebuie luați efectiv de la zero, mintea
lor literară este tabula rasa, acesta fiind un avantaj și în
egală măsură un risc. De ce?
Avantajul este că, dacă scriitorul găsește metoda și
limbajul potrivite, îl câștigă repede pe copil de partea
lui, adică a poveștii sale, însă pentru că încă nu este
format în niciun fel, nici măcar la nivel de limbaj, copilul
poate fi ușor înclinat spre direcții cel puțin nepotrivite,
dacă nu chiar nesănătoase. Am în vedere acele cărți
ilustrate în care temele sunt violente, iar eroii sunt
ucigași, omniprezente în benzile desenate care în ultimul timp au luat locul cărților de povești sau, și mai grav,
am în vedere jocurile de pe telefon, tabletă, computer
cu care copiii își consumă mare parte din timp, jocuri de
luptă, război, ucidere, personajele fiind roboți, monștri,
cyborgi. Dacă de la cele mai mici vârste copiii își alimentează sensibilitatea și imaginația cu aceste jocuri,
în mintea lor drama vieții reale capătă structura, logica
și viziunea prezente în jocuri, iar ei se vor dezvolta cu o
anumită „filosofie” a lumii ca joc violent între buni și răi.
Altfel spus, vor vedea lumea și propria viață ca un vast
joc pe computer în care vor încerca să se miște mimetic
conform deprinderilor cultivate prin simpatia și antipatia
cu anumite personaje. Acest mimetism cred că nu trebuie neglijat, pentru că în bună măsură comportamenSAECULUM 1-2/2021

tele generațiilor viitoare vor fi consecința elaborată a
lui.
Pentru că jocul este atavismul genuin al copiilor,
într-un fel sau altul stilul literar al cărților adresate acestora exploatează elementele ludicului. La acest punct
trebuie să știm cum sunt țesute sensibilitatea și mintea
copiilor. Aceștia nu au prea multe cunoștințe, nici o memorie încărcată, nici deprinderi învechite sau rigide.
Emoțiile și imaginile sunt limbajul nostru natural, care
în copilăria primară este singurul. Între imagini și emoții
însă există legături foarte strânse. Anumite imagini generează anumite emoții, iar anumite emoții puternice
modifică expresia sau funcția anumitor imagini. Din
acest motiv, cărțile pentru copii folosesc multe imagini.
Conținutul narativ poate fi intuit de copii prin simpla derulare a imaginilor răsfoind paginile. Literalmente, copiii
citesc imaginile, iar limbajul diegetic se formează prin
traducerea acestora, care poate fi oricât de simplă sau
complexă literar, oricât de primitivă sau elaborată stilistic.
Pentru primii ani ai copilului este valabil mai degrabă
faptul că limbajul verbal ilustrează povestea, nu invers
– poveste integral compusă din imagini și emoții –, abia
mai târziu, când mintea devine mai abstractă și limbajul
narativ capătă autonomie nemaifiind nevoie de această
asociere naturală de imagine și text. Ce se întâmplă
prin maturizarea minții copilului, este faptul că acesta
reușește să-și producă singur imaginile pe care textul
poveștii le conține, altfel spus să-și creeze singur, pornind de la poveste, un film interior care devine corespondentul textului citit sau ascultat. În principiu aceasta
este operațiunea de bază a minții noastre, cea care ne
permite să producem literatură de orice nivel: conversia
și reversia dintre imagine și cuvânt.
Acest proces, schimbarea imaginilor în cuvinte sau
a cuvintelor în imagini este un joc natural, baza comunicării și educației. Dacă însă îl folosim ca metodă, are
reguli sau mișcări noi, dar și funcții diferite de cele na183

turale. Jocul metodic este în grade diferite amăgire,
stârnire de emoții, provocare a imaginației și fantazării,
dar conține și o anume seriozitate structurală pe care
numai cine nu reușește să intre în sistemul acestuia n-o
pricepe. Să-i stricăm un castel de nisip copilașului ce-a
trudit cu găletușa și lopățica mai multe ore pe plajă ca
să-l construiască nu este mai puțin dramatic decât, de
pildă, prăbușirea turnului din Pisa, care pentru el nu înseamnă nimic. Dacă-i distrugem castelul, copilul va
plânge și va suferi profund, dar dacă-i povestim de căderea turnului din Pisa nu va avea nicio emoție, probabil. Nu una abruptă, nu una de suferință, pentru că
lumea copiilor se compune din atașamente emoționale.
Tot ce are sens pentru ei se leagă de emoțiile pe care
le-au dezvoltat în raport cu acel lucru, acea situație sau
persoană.
Seriozitatea jocului copiilor nu este mai prejos cu
nimic de seriozitatea jocurilor de societate, a jocurilor
sportive sau altor forme de joc practicate de adulți. În
cadrul jocului nu miza este importantă, ci prezumția, iar
asta face ca toate gesturile, mișcările, inițiativele, metodele și scenariile acceptate pentru emulatori se justifică în baza acestei prezumții. Pentru copil castelul lui
de nisip are prezumția de realitate, de aceea distrugerea castelului înseamnă prăbușirea realității la care el,
ca mic meșter demiurg, a lucrat. Când plânge după castelul său distrus, copilul plânge după certitudinea lumii
sale ieșite din imaginația și munca lui. Suferința lui, aș
zice, este foarte matură și logică. Faptul acesta, al
prezumției, poate fi generalizat și capătă valoare pentru
noi ca oameni indiferent de vârstă: prezumția noastră
că limbajul are sens, că propozițiile și poveștile compuse din limbaj au valoare și sunt credibile devine însăși
baza comunicării și a culturii noastre. Jocul cel mai laborios al nostru, ca oameni, este chiar jocul cu limbajul.

Victoria Furcoiu a consacrat un ciclu întreg de
Scrieri pentru copii, de la bunica (editura Arco Iris,
Brașov), care cuprinde volume de poezii, fabule, povestiri hazlii, ghicitori, teatru, toate acestea fiind menite educării copiilor de diverse vârste prin joc, urmărind
deprinderea unor date primare, precum alfabetul, culorile, măsurarea timpului și a ciclurilor naturii – anotimpurile –, dar și prezentarea unor situații cu miză morală
prin relațiile dintre animăluțe, păsări, gâze etc. Stilul ales
de autoare este povestea versificată, teatrul în versuri
sau poezia pur și simplu. Totul este spus sub formă de
versuri, inclusiv ghicitorile. Povestirile hazlii (Arco Iris,
2019) au o notă ludică explicită, însă elementul jucăuș
funcționează doar la nivel formal, în compoziție și expresie, spiritul poveștilor fiind unul pedagogic, chiar moralizator. Adică scopul acestora nu este doar să-i amuze
pe copii, ci să le prezinte în chip amuzant situații din
care pot desprinde o pildă, anumite învățăminte.
În mod simplu spus, aceste povestiri hazlii conțin
personaje – animale – care procedează într-un fel nesăbuit, nedorit sau au vreun cusur, despre care copiii
trebuie să învețe că nu e bine să le imite, că nu sunt
184

bune, și alte personaje cu trăsături și purtare admirabile,
transformate în exemplu de urmat. Deci povestirile sunt
narațiuni poetice moralizatoare și educative menite să
cultive deprinderi, valori etice, și să șlefuiască firea, caracterul, comportamentele copiilor. Ei învață deci ce
este bine și ce este rău, discernământul valorilor și al
purtării. De pildă, povestirea Ursul la miere, care prezintă un ursuleț înfometat sau pofticios dând buzna
într-un fagure de miere din scorbura unui copac secular,
fiind drastic pedepsit de albinuțe, care-i înțeapă limba
și gura, prezintă morala rezultată dintr-un abuz de putere și furt: ursulețul ia ce nu este al lui, fură mierea de
la albine, iar acestea pe bună dreptate îl pedepsesc:
Dacă ai fi fost politicos,/ Și ai fi venit să ceri frumos/ Să
guști din miere ți-am fi da. / Dar ai pus botul la furat!/
Lecția o să-ți prindă bine,/ Să nu mai furi nicicând,
reține! Copiii învață din aceasta: să nu iei ce nu este al
tău, să nu abuzezi de munca sau proprietatea altcuiva
și să te mulțumești cu ce poți câștiga prin forțele proprii.
În fond, aceasta este o lecție de viață valabilă pentru
totdeauna, lecție pe care autoarea știe să o țină prin
metodele cele mai potrivite sensibilității copiilor – povestirea ilustrativă, jocul de teatru, pilda. Mai ușor
învățăm copiii prin pilde și povestiri, decât prin restricții,
interdicții sau seturi de reguli abstracte obligatorii, câtă
vreme aceștia nu au încă nici voința coaptă, nici discernământ moral. Povestirile pilduitoare țes stofa sufletească a copiilor.
Rostul educativ al ghicitorii pare să fi fost uitat de
multă vreme, din păcate, iar în volumele Ghicitori pentru
copii (Arco Iris, 2019) și Ghicitori pentru cei mai mărișori
(Arco Iris, 2020) ale Victoriei Furcoiu găsim o reabilitare
a acestei pedagogii sibilinice. Prin logica sa, ghicitoarea
este construită ca o întrebare sofisticată bazată pe asocieri de imagini și cuvinte, la care trebuie găsit un răspuns. Uneori, efortul de gândire este destul de mare,
dar exercițiul în sine antrenează mintea și aduce un
spor de cunoaștere, o nouă definiție a lucrurilor. Ghicitoarea este o capcană aparentă din care ieșim printr-un
pont, o iluminare, o găselniță. Răspunsul este un obiect
sau un fenomen pe care copilul îl cunoaște sau îl învață
atunci. Toate acestea sunt mișcări, antrenamente foarte
utile pentru mintea copiilor.
A învăța cum se compune o ghicitoare, care e secretul ei și cum se poate dezlega acesta nu strică deloc
minții copiilor, chiar dacă la prima vedere am fi tentați
să considerăm că nu se deprind foarte multe lucruri utile
în acest fel. Antrenamentul minții pentru a intui corelații
și analogii dintre lucruri este de folos de-a lungul întregii
noastre vieți, de fapt. Câteva exemple: O linie infinită/
Pământul de cer desparte/ O atingi doar cu privirea/ E
mereu tot mai departe (orizontul); Ca să treci peste o
apă/ Trebuie să calci pe el/ Același cuvânt, la casă/ E
la ultimul nivel (podul); Are dinți, nu se hrănește/ Cel
ce-i cade, nu-i mai crește./ Orice om îl folosește,/ De
mic, până-mbătrânește. (pieptenele) etc. Găsirea răspunsului echivalează în fapt cu un nou aranjament de
imagini și raporturi în minte, cu o redefinire a unor
obiecte, situații, stări reale care nu aveau corespondent
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limpede în mintea copilului.
Autoarea cunoaște foarte bine sensibilitatea, mintea
copiilor și le compune diverse scenarii în care gesturile,
acțiunile și comunicarea animalelor conțin elemente a
căror semnificație se transferă în viața omului. Este de
remarcat o anume sapiență arhaică de care face dovadă autoarea, pe care o găsim de fapt în lumea
poveștii și basmului dintotdeauna. Anume, a spune
povești despre om vorbind despre altceva, despre animale, plante, păsări, insecte care capătă trăsături personale. Mai simplu, vorbind despre natură, omul
vorbește despre sine și pentru sine. Ca aplicație directă,
atunci când autoarea scrie despre broscuțe, șoareci, pisici, câini, grauri, ciori, coțofene, urși, capre, lupi, albine
ş.a., ea spune ceva despre om și se adresează micului
om, copilului. Întreg limbajul poveștii este simbolic și
metaforic, deoarece fiecare animal simbolizează un
comportament sau o trăsătură omenească, iar gesturile,
acțiunile acestora sunt tipice, adică deprinderi sau obiceiuri bune și rele ale omului. Observând trăsăturile și
purtarea anumitor animale, puse în contexte semnificative, copiii intuiesc că este vorba despre situații posibile
ale vieții lor, că au în față scenografii parabolice în care
este vorba despre bune sau rele purtări, despre fapte
dorite și nedorite.
În povestiri cu tâlc sau în teatrul pentru copii elementele de dramaturgie ludică sunt și mai explicite. Victoria
Furcoiu folosește instrumente extrem de importante în
maniera sa pedagogică adresată copiilor prin faptul că
reușește să cultive atât sensibilitatea și memoria – prin
calitatea mnemotehnică pe care limbajul rimei o conține
–, precum și dispoziția de-a reprezenta realitatea ca joc
de teatru. Volumul Teatru pentru copii (Arco Iris, 2019)
rescrie piese folclorice sau povestiri cunoscute, unele
clasice, precum este Capra cu trei iezi, în versuri și
într-o nouă cheie. Versificarea o simplifică, dar o face
ușor de memorat pentru copii, iar reinterpretarea indică
adaptarea poveștii la gustul și stilul epocii noastre. În
fond, o poveste rezistă doar dacă poate fi rescrisă pe
gustul oricărei generații, dacă se poate păstra miezul ei
semantic în orice model cultural. Să vedem cum sună
adaptată zilelor noastre și versificată introducerea la
piesa de teatru Capra cu trei iezi supraviețuitori: Am
auzit c-a fost odată, nu prea demult, demult, o capră c-o
soartă mai deosebită, fiindcă fusese părăsită de-un țap
bătrân care-a murit, așa că ea a trebuit, cu multă trudă,
ce să vezi? să crească singură trei iezi. Era drăguță –
mamă bună, harnică, chiar și gospodină. Muncea de
când se iveau zorii, să-și poată crește iezișorii. Neavând
niciun ajutor, le mai cerea și iezilor s-ajute câte-un pic
și ei, dar nu o ascultau toți trei. Când îl ruga pe iedul
mare să facă ordine-n odaie sau s-ajute la măturat,
iedul, leneș și răsfățat, îi răspundea: sunt obosit, de la
atâta țopăit. Și-aș sta pe net, necontenit! Deci, pe tabletă-aș mai rămâne! Las’ că fac ceilalți pentru mine!
Modernizarea gustului personajelor, activitățile și limbajul specifice zilelor noastre nu slăbesc cu nimic nucleul
epic, ba chiar aduc un aer de plauzibilitate și permit copiilor să se transpună în poveste. Recunosc ticuri verSAECULUM 1-2/2021

sub lupă

bale, mofturi, deprinderi de-ale lor în purtarea iezilor, se
văd pe ei în scenă.
Pe aceste trei elemente se bazează pedagogia ludică a copiilor: 1) afinitatea sensibilității puerile cu zoologia, anume dispoziția naturală a copiilor de-a obiectiva
realitatea sub forma animalelor; 2) compoziția realității
ca joc de teatru, anume faptul că inteligența copiilor
urmărește mai direct evoluția unei situații și înțelege mai
acurat sensul acesteia dacă observă jocul personajelor
decât dacă i se explică abstract, cu noțiuni sau idei logice; 3) operarea naturală cu mecanisme de transfer
analogic a inteligenței copilărești – ceea ce observă că
se întâmplă într-o realitate (lumea animalelor), se
oglindește în cealaltă (lumea omului).
Victoria Furcoiu operează cu aceste elemente de
pedagogie compunând lecții de viață care asigură maturizarea minții copiilor într-o ordine a valorilor etice și
conformă cu buna purtare și bunul simț cotidian și civic.
Faptul că lecțiile se predau în joacă și cu elemente ale
poeziei aduc în plus avantajul dezvoltării limbajului și
comunicării persuasive pentru copii. Acest tip de
educație nu ar trebui să lipsească nici din familie și nici
din grădinițe sau școlile primare, deoarece deprinderile,
valorile, gusturile acestor ani de formare se vor regăsi
în forme directe sau camuflate de-a lungul întregii vieți.

Passionaria Stoicescu
reÎntoarcerea la carte

Nu mică ne-a fost surpriza să descoperim numele
Loredanei Tuchilă, autoarea consistentului studiu Folclorul în opera lui Dumitru Radu Popescu (Editura
Semne, 2020), pe coperta a două splendide cărți pentru
copii, primele din seria „Patrick și prietenii”, în care
textul și ilustrația se combină armonios şi fericit. În
prima carte a acestei serii, „Patrick și Crăciunul”
(București, 2019, ilustraţii de Ionuț Mitrofan), personajul
central este un câine din rasa siberiană Samoyed, prin
intermediul căruia micii și marii cititori se pot delecta cu
inteligența, credința, abilitatea de a se descurca în
situații neprevăzute, umorul și iubirea față de oameni și
celelalte viețuitoare din natură ale acestui patruped.
Grație personificării și imaginației, năzdrăvanul câine
se trezește într-o zonă înzăpezită, care la prima vedere
pare a fi patria sa natală. Un întreg periplu genetic din
poveștile mamei și bunicii sale canine îi amintesc de Siberia, apoi de Franța. Teama și curiozitatea, pe cât de
omenești, tot atât de câinești, îl poartă după miros pe
niște urme. Astfel, descoperă un sac mare și roșu, pe
care e tentat să îl ia. Numai că, aproape de povara cu
multe miresme, află un animal în suferință, pe care îl
crede a fi un cerb. Cunoștința cu cel rănit îi lămurește
adevărata identitate a aceluia: un ren, dar nu unul ca
oricare, ci făcând parte din cei nouă, trăgând la sania
lui Moș Crăciun.
Logic și răbdător, câinele, cu un comportament
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uman, educat, e „guraliv”, dar și inteligent. Deducțiile
sale din treaptă în treaptă îl ajută să treacă în revistă
numele celorlalți opt reni din atelaj, spre a-l descoperi
pe cel al renului rănit. Acesta, fiind unul privilegiat,
înhămat la sania lui Moș Crăciun, se comportă cu un
aer de superioritate.
De aici încolo, cu dialoguri simple, dar la subiect, începe povestea... Și de o parte, și de alta sunt prezentate anturajele celor doi: pisica Ciucimotti și stăpânul
Ionuț, pentru câine, și ceilalți opt reni, colegii de sanie,
pentru Comet. Incitat să își folosească simțul mirosului,
grație unui zurgălău pierdut de la sanie, Patrick va lua
urma lui Moș Crăciun și a celorlalți reni rămași în „pană”
și va înțelege că rolul lui e dublu: cel de salvator al
expediției lui Moș Crăciun rămas doar cu opt reni, dar
și de recuperator al sacului cu daruri de împărțit copiilor
lumii. Misiunea lui e foarte importantă și, ca să o ducă
la bun sfârșit, va folosi tot ce l-a învățat citind din cărți,
stăpânul lui, copilul Ionuț.
Credincios, inteligent, gata să ajute, îi află pe toți și
chiar se oferă să tragă la sanie , ca un adevărat câine
polar de tracțiune ce este, în locul lui Comet cel rănit.
Numai că Moș Crăciun posedă un elixir fermecat cu
care să dreagă urgent rănile celor accidentați.
Cunoștința cu Moș Crăciun, reamintirea scrisorilor
scrise de copii către acesta pentru a solicita daruri, toate
îi amintesc de stăpânul său, Ionuț, de năzdrăvăniile
făcute împreună, de faptul că îl salvase pe micul
înotător când acesta căzuse din barcă. Patrick
recunoaște în fața Moșului și a renilor multe dintre
năzbâtiile făcute, toate sub imperiul iubirii și al credinței
față de copil. Moș Crăciun însă decretează iertarea în
schimbul sincerității, afectivității și curajului canin. Alaiul
ajunge astfel cu bine la Luxemburg, adevărata
reședință a lui Patrick și a lui Ionuț.
Copilul, deși nu apare ca personaj în carte, este prezent din toate întâmplările și descrierile de situații în
care e pus prietenul său, câinele. În spatele tuturor, ca
un abil păpușar, este mama, autoarea poveștii. Câte
semnificații capătă astfel darul ei de carte? O dată pentru copilul iubit, apoi pentru cățelul iubit de copil, apoi
pentru miticul Moș Crăciun, cu alaiul său de reni,
îndrăgit și așteptat de toți copiii lumii, dar și de maturii
care își rememorează astfel copilăria! Câte domenii
țintește textul acesta curgător și scris cu talent? Literatura, biologia, lingvistica, geografia, psihologia și câte
altele...
Pregnantă rămâne cunoașterea psihologică a comportamentului animal, chiar dacă umanizat, pusă sub
semnul talentului narativ, gata să incite la lectură și
reflecție cititorul. Gradualitatea noilor cunoștințe prezentate astfel nu ține doar de instrucție și educație, ci și de
aspirația pentru frumosul luat din lumea reală, a
copilăriei, din lumea scrisă, a cărților, și din lumea
imaginară, a fanteziei.
În Patrick și Dif (București, 2020, grafica Mircea
Eugen Moldovan), lumea terestră e schimbată cu cea
acvatică. „Salvatorul Crăciunului 2019” continuă seria
salvărilor, de data aceasta cel scos din impas fiind un
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pui de delfin. „Rețeta” autoarei modifică „ingredientele”,
folosind aceleași calități minunate ale prietenului patruped: inteligență, simț excepțional al mirosului,
cunoștințe dobândite din prietenia cu Ionuț și lecturile
acestuia privind vasta lume animală, iubirea de oameni
și de natură. Fantezia se sprijină în continuare pe forța
personificării: limbajul câinelui, peștilor, delfinilor e cel
omenesc, ba chiar cu virtuți filologice și umor, devoalând studiile autoarei, apetența sa pentru educația prin
lectură, prin exemplul indirect.
Noțiunile de zoologie se mariază neforțat cu cele de
ecologie, puterea exemplului concret fiind cea mai
eficientă cale de urmat. Logica e în elementul ei și aici,
ideea de a ajuta fără să cunoști caracteristicile celui pe
care trebuie să îl scoți din impas, fiind fără sorți de
izbândă. Pledoaria pentru carte și lectură e salutară,
într-o lume în care se citește atât de puțin: „Cred că jenant este să nu știi niciodată nimic și să te faci că știi.
Să vorbești fără să folosești experiența altora. Lectura
are multiple avantaje. Am citit cu Ionuț și apoi am auzit
discuția dintre el și părinți.”
În tot periplul lecturii, cartea solicită nu doar cititorul
copil (cu un prieten devotat, animalul), ci și părinții, care
au datoria să discute conținutul cărții, să explice lucruri
și cuvinte neînțelese, să dirijeze interesul copilului spre
un anume gen de lectură, potrivit cu vârsta lui, cu aptitudinile pe care acesta le are. „E normal să fii informat.
Lectura are multiple avantaje: obținerea de noi
informații, dezvoltarea competențelor într-o limbă...”,
perorează în continuare Patrick în dialogul cu peștii.
Școala nu apare, e probabil „on line”, rămasă în pandemie, părinților revenindu-le rolul de a-i ține locul. Cartea
e deci una contemporană, câștigând la punctajul
importanței ei și pe acest plan. Versiunea audio aduce
un plus celui de-al doilea volum ajutându-i pe micii cititori să își sporească cunoștințele în cele patru limbi în
care poate fi ascultată.
Conlucrarea dintre om matur, copil, animale este
surprinsă cu naturalețe și modernitate. Noțiunea de
„ecologism” e vie și, prin exemplu, dă roade. Salvamarii
nu salvează doar oameni aflați la ananghie, ci și animale marine, dar, nota bene, cu ajutorul unui animal inteligent, dresat să facă asta de un copil instruit, învățat
să facă asta, de niște părinți instruiți, din care mama e
o talentată scriitoare și traducătoare.
„Cititul urmelor” din lumea animală poate duce la o
splendidă paralelă în lumea noastră, în care „mersul pe
urme” a fost delegat în ultimul timp televizorului, computerului, tabletei, și nu cărții. A scrie povestiri pentru
copii, astăzi, e un act de curaj pentru reîntoarcerea la
Carte, care trebuie să arate impecabil conținutistic și
ilustrativ, să placă în egală măsură și celor mari, și celor
mici și să instruiască deopotrivă. Dacă ea este și tradusă de autoare în limba franceză (traducerile în engleză aparținând Lilianei Mateiu și în germană Mihaelei
Bloom), planeta de scriitor e una cu adevărat rotundă.
Este ceea ce izbutește Loredana Tuchilă, al cărui
har de povestitor se încheagă din observație, mirare,
lectură, iubire de joc, de copii și copilărie.
PRO
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Modul în care istoria a asimilat tradiția orală, modul
în care tradiția s-a integrat în istorie, relația dintre istorie
și folclor sunt reflectate în conceptul de etnoistorie, iar
modul în care imaginea celuilalt s-a constituit ca imagologie constituie premisele lucrării Etnoistorie și imagologie (Ed. Eikon, Bucureşti, 2019) de Petru Ursache,
personalitate complexă a culturii românești, ale cărui lucrări științifice Istorie, genocid, etnocid, Etnoestetica, Etnosofia, Antropologia, o știință neocolonială, Mic tratat
de estetică teologică, pentru a aminti doar câteva, sunt
repere peremptorii, de neocolit în cultura noastră.
În demonstrația ideatică, persuasivă și incitantă,
sprijinită exclusiv pe documente, se relevă vasta cultură, nu simpla informație, ceea ce face ca ideea, cu
teza și antiteza/antitezele ei, să treacă prin multiple porți
și filtre pentru a reține adevărul și numai adevărul și
pentru a elimina excesele sau, mai grav, neadevărurile.
Petru Ursache construiește eșafodajul de idei și argumente, ca savant umanist, obiectiv, dar nu impersonal.
El trăiește ideea, însoțește argumentarea de trăirea intens participativă, fiind subiectiv în sensul cufundării în
temă, al confundării cu ideile care trec prin mintea și
prin inima sa. Adevărurile istoriei pe care le susține sunt,
ca și pentru Ion Neculce, adânc scrise în inima sa, de
pe poziția savantului conștient de misiunea pe care o
are în fața istoriei și a generațiilor viitoare: de a mărturisi
adevărul, de a nu scrie ocară veșnică unui neam, neamului tău, de a se delimita de neadevăr, de mistificări
ale adevărului pentru a intra în calapodul politicii corecte.
Relația dintre istorie și etnoistorie, în spiritul celui mai
autentic sincretism, revelată în modalitatea în care folclorul s-a dovedit apt de a stoca informația istorică, era
semnalată de Nicolae Iorga în prima monografie dedicată lui Ștefan cel Mare. Fapte de etnoistorie se pot
identifica și în cazul lui Neagoe Basarab, în similitudinea
dintre Negru Vodă, personaj de legendă, și Neagoe BaSAECULUM 1-2/2021

sarab, domnitorul Țării Românești, în cazul lui Mihai Viteazul sau Constantin Brâncoveanu. Istoricul și etnologul au datoria de a cerceta aceste reflectări pentru a
decela istoria de mit sau pentru a urmări modul în care
se întrepătrund, se clarifică una prin alta. E acesta un
mod de a urmări cum este concurată, completată istoria
de mit și de legendă, prin urmărirea modului în care
evenimentul istoric și/sau personalitatea istorică s-au
reflectat în conștiința poporului.
Cercetarea românească din prima jumătate a secolului al XX-lea consemnează, precizează Petru Ursache, „înnoirea dar și diversificarea modalităților de
valorizare teoretică a culturii tradiționale, în filosofie, estetică, etnologie”, în contrast cu cea apuseană preocupată, acum, de „viața sufletească a popoarelor din
colonii”, trăgând cortina peste imaginarul folcloric european după decenii de studii admirative, remarcabile.
„Singure valorile culturale, spunea Mircea Eliade, justifică existența și misiunea unui popor”.
Exegeza lui Petru Ursache are și o dominantă de accentuată polemică. Polemica sa vizează ideea, nu
omul, sancționând tendințele negaționiste ale celor
îndătinați să minimalizeze tot ceea ce este românesc,
tot ce constituie valori spirituale ale tradiției orale. Critica
sa este constructivă, construiește nu distruge. Aducând
în argumentare o idee a lui Eugen Lovinescu, promotorul sincronismului, potrivit căruia literatura populară ar
fi un fetiș (cf. art. Un fetiș modern: literatura populară),
idee coborâtă în spațiul vulgarizării prin exces de reluare necritică, idee căreia, în epocă, i se opusese energic D. Caracostea, Petru Ursache nu o face pentru a
semnala limitele criticului, cât pentru a demonstra actualitatea temei în noul context globalizant, pentru a reflecta asupra ei și a o recontextualiza din perspectiva
valorificării corecte, în sensul adevărului național. Ideea
lui Mircea Eliade își relevă din nou adevărul.
Nicolae Iorga, D. Caracostea, N. Densusianu, Petru
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Caraman sunt autori pe care Petru Ursache îi supune
filtrului propriei rațiuni ordonatoare, reținând idei al căror
adevăr reverberează și azi. Ajunge, astfel, la o concluzie conformă cu adevărul, pe care o opune mistificatorilor de azi, care vor să minimalizeze valoarea
etnoistoriei, să impună o altă imagologie. Literatura populară nu poate fi un izvor pentru a stabili cronologii de
date și evenimente în istorie, dar poate localiza locuri
și eroi, poate completa istoria pentru a evidenția modul
în care evenimente și personalități s-au reflectat în mentalul colectiv. Un popor are nevoie și de istorie și de mitologie. Spune Petru Ursache: „Etnogeneza și
etnoistoria aduc probe că «țările» s-au unit datorită unor
condiții naturale de relief, forme geografice bogate în
resurse de apă și de hrană pentru dezvoltarea
comunităților umane. Omul și natura s-au asociat într-o
frățească înțelegere, de unde și atașamentul puternic,
până al religiozitate, al săteanului față de locurile natale,
de munte și de șes, ori față de famile și de semeni; un
întreg orizont sentimental, colorat și viu, evocat cu
însuflețire de marea creație orală a carpato-danubienilor”.
Discursul argumentativ al lui Petru Ursache nu este,
subliniez, niciodată indiferent, ci dublat mereu de
reflecție, plan în care se profilează portretul unui intelectual cu înclinații filosofice, un intelectual al vremii
sale, meditând asupra destinului nostru tragic în istorie.
El este frământat de discrepanța dintre România de ieri,
„țară prosperă, stăpână pe sine, respectată”, și România de azi, „o colonie jalnică, la dispoziția oricărui aventurier înrăit și obraznic, pus pe căpătuială, în
complicitate cu justiția nespus de coruptă, cu factorii administrativi de la vârf, încât majoritatea populației, înfometată, sărăcită, terorizată de grija zilei de mâine, nu
mai poate supraviețui în starea generalizată de haos”;
de unde nevoia unui răspuns la întrebarea: „când și în
ce împrejurări, în trecutul îndepărtat-apropiat, s-a produs catastrofa, a fost ruptă veriga vitală care asigura
continuitatea și verticalitatea în istorie; cine sunt și cum
s-au puit acei agenți ai răului care ne urăsc de moarte
țara și neamul, stau la pândă ca șarpele bilblic, ne otrăvesc existența după metode meșteșugite, ca să ne elimine din locurile de baștină; conducătorii «noștri» sunt
«ei», țara «nu mai are granițe», bogățiile ne sunt furate,
modelele spirituale, oamenii de valoare, părinții,
aruncați în mlaștina uitării”. Altfel spus, când am pierdut
continuitatea în valori, în credința în rostul nostru ca
națiune? Când am pierdut legătura cu vatra, simbol al
tradiției? Omul blând al culturii românești, cum a fost
supranumit Petru Ursache, nu este nicicum blând cu
denigratorii nației, iar discursul său capătă note sarcastice atunci când se referă la astfel de poziții susținute
de Lucian Boia, de Vladimir Tismăneanu, Mircea Bălan,
de Andrei Oișteanu ș.a., eiusdem farinae. Petru Ursache se delimiteaază de teza lui Boia, potrivit căruia comunismul este un mit. Nu, spune răspicat Petru
Ursache, comunismul nu este un mit, ci o utopie: „Mitul
are fața întoarsă spre trecut, spre ceea ce «a fost». Co188

munismul privește spre viitor: ceva ce urmează să fie
și care trebuie construit după legi închipuite”. Mai mult,
în opoziție cu ideea lui Boia, că națiunea carpato-dunăreană ar fi un mit, idee amendată pentru substratul politic, pentru amalgamarea termenilor, Petru Ursache îi
contrapune ideea profund patriotică a lui Nicolae Iorga,
care arăta că România este „singura țară din Europa înconjurată de români”.
Imagologia se constituie ca reflecție asupra imaginii
celuilalt, fapt de cultură cu „identitate certă ce ține de
istoria mentalului” și care se constituie „în momente de
contact individual ori instituționalizat între persoane particulare sau grupuri sociale, profesionale, religioase, de
«aproape» și de «departe», ducând la modificări de
comportament care pot varia de la schimburi culturale
firești și naturale la fenomene violente de aculturație”.
Este aceasta, argumentează Petru Ursache, „o punere
în scenă ludică a Dasein-ului heideggerian”, în sensul
că eu și celălalt își schimbă rolurile „pe rând”, primul devenind din subiect, obiect pentru al doilea și invers. Elementele acestui imaginar se conservă în „structuri
unice” și stabile, depozitate în „adâncurile
subconștientului colectiv”, ca arhetipuri, care revin la
suprafața conștientului, neschimbate, „ori de câte ori
momentele de contact se repetă în forme mai mult sau
mai puțin agresive”. Și mai departe: „În vremuri critice,
orice societate ultracivilizată și, prin definiție, arogantă,
coboară rapid în lumea primatelor”.
Imaginea lui celălalt, construită dificil, pe etape, se
abstractizează într-un model mental „fie în varianta
veche și arțăgoasă, fie în aceasta modernă, coafată”,
„elaborare medievală și apuseană”. Imaginea lui celălalt
se continuă în retorica tu-ului, având ca punct de plecare cartea lui Martin Buber, Eu și Tu, în care se face o
teorie a ființei, dând o replică problematicii Sinelui, propunând un nou cod de valorificare a omului. Eu și Tu
sunt fiecare punct de plecare și, totodată, de ajungere
pentru celălalt. Dacă teoria sinelui își joacă rolul pe
scena ontologiei, problema lui Eu și Tu capătă o nouă
transparență, devenind „instrumente tehnice de lucru la
îndemâna imagologului de profesie, aliniindu-se în
aceeași ordine și «celălalt»”. Astfel, „calea magistrală a
autocunoașterii se cuvine a fi urmată după modelulul
«oglinzilor paralele»”, întrucât în această retorică, EuTu, „individul nu mai este suficient sieși”. Așa începe o
altă aventură a ființării, „cu fața deschisă spre celălalt”.
Ca om al timpului său și al cetății, Petru Ursache coboară aceste teorii în pragmatica vieții, reflectând asupra relațiilor complexe la care societatea îl supune pe
om în tetrada eu-celălat-lume-cosmos, delimitându-se
tranșant de falsul adevăr susținut de unii și de alții doar
de dragul politicii corecte. Ca savant, Petru Ursache nu
poate fi decât de partea adevărului. Amicus Plato sed
magis amica veritas... Adevărul mai presus de conjuncturi, mai presus de autorități vremelnice și calpe.
19 noiembrie 2020
PRO
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GHERANIADA ADUSĂ LA ZI

Despre arta interviului am citit recent notabile pagini
în cartea clujencei Antonia Bodea Constelaţii sub cifru,
mai ales pornind de la analitica prezentare a comentatelor Convorbiri cu Nicolae Manolescu de Daniel Cristea-Enache, scriitor exersat în tehnica dialogului
cultural. N-a trecut mult timp şi la Editura Şcoala Ardeleană din Cluj a apărut cartea de interviuri cu Niculae
Gheran, intitulată neaoş La spartul târgului, titlu ales
spre a păstra „amprenta convorbirilor” şi spre a reda
ceva din spiritul pamfletar al autorului Artei de a fi păgubaş, realizatorul ediţiei critice monumentale Rebreanu. Iată cum specia interviului revine în actualitate
ca mijloc de pătrundere în miezul unor dezbateri de idei
atractive, dovedindu-şi eficienţa şi importanţa! Iată cum,
în această perioadă pandemică sinistră, când şueta
scriitoricească a fost alungată brutal din cafenele, litera
tipărită a reuşit să alunge la rândul ei masca ipocriziei
de pe feţe pentru a dezlega limbile celor ce doresc să
spună şi au de spus ceva în cultura română! Desigur,
una dintre aceste personalităţi locvace este nonagenarul Niculae Gheran, care acum, „la spartul târgului”
(dacă nu acum, atunci când?) îşi revendică fără emfază
calitatea de memorialist şi analist al unei vieţi trăite întru
proslăvirea slovei româneşti.
După mai multe interviuri (zece la număr) realizate
de Virgil Raţiu cu Niculae Gheran, urmează alte şase
convorbiri, care au mai văzut lumina tiparului în Rebreniana, aparţinând altor intervievatori interesaţi/fascinaţi
de această personalitate de excepţie. Ideea care a stat
la baza structurii cărţii este aceea de a întregi universul
livresc gheranian şi de a-l cunoaşte mai bine pe omul
care se află în spatele operei de editor, biograf al lui Rebreanu, memorialist, comentator iscusit şi hâtru al evenimentelor, şi, nu în ultimă instanţă, de prozator
înzestrat cu harul picanteriilor narative. Volumul* cu aspect de caleidoscop literar cumulează eforturi colective,
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*
Niculae Gheran, Virgil Raţiu, La spartul târgului, Ediţie
îngrijită de Rodica Lăzărescu, Editura Şcoala Ardeleană, ClujNapoca, 2020

SAECULUM 1-2/2021

direcţionate spre punerea în evidenţă a personajului
conturat cu vădită deferenţă şi admiraţie pentru serviciile aduse preţ de-o viaţă culturii române. Celelalte interviuri luate lui Niculae Gheran de-a lungul anilor
aparţin lui Olimpiu Nuşfelean, Danielei Sitar-Tăut, Mircea Dinutz, Rodicăi Lăzărescu, Andrei Moldovan şi Luciei Negoiţă.
Într-un fel de addenda întregitoare a universului bibliofil configurat ca atare, volumul cuprinde, în a treia
sa parte, un număr de 75 de dedicaţii autografe aflate
pe cărţile primite de Niculae Gheran de la confraţi, de
la Arghezi la Zub, reproduse în facsimil alături de coperta volumului, expresie a amiciţiilor literare cultivate
din tinereţe până la această vârstă respectabilă de cel
ce a fost în centrul activităţilor editoriale din anii ’50-’70
ai secolului trecut. Sunt autografe de rezonanţă, adevărate pagini de istorie literară vie, care invită la delicate
amintiri şi nostalgii revelatoare, ceea ce-i prilejuieşte
Rodicăi Lăzărescu, îngrijitoarea ediţiei, în paginile finale, ataşate „în loc de postfaţă”, să citeze din ele pentru a-l provoca pe interlocutor la savuroase evocări
trăite în preajma unor personaje emblematice ale timpului.
Secvenţa aceasta m-a sensibilizat în mod deosebit,
întrucât am avut ocazia să copiez dedicaţiile de pe cărţile primite de poetul clujean Marcel Mureşeanu şi să
muncim împreună la o altă carte de istorie literară ce va
ieşi de sub tipar după ce această muncă va fi adusă la
zi.
Mărturiile de pe paginile de titlu ale cărţilor primite
vorbesc despre „un cărturar cu umor şi înţelepciune”
(după cum îl caracterizează pe N. Gheran profesorul
Ion Vlad) sau despre un „mânuitor expert al limbajului
mustos de odinioară, artist al evocării policrome a unui
Bucureşti ce nu mai există” (după cum i se adresează
Ioan Adam), pentru a apela doar la două aprecieri.
Trebuie menţionată contribuţia Rodicăi Lăzărescu,
îngrijitoarea ediţiei despre care facem vorbire, îndelung
preocupată de toate textele publicate de Niculae Ghe189

ran în Pro Saeculum sau în alte reviste ori volume. Se
poate spune că redactorul-şef al revistei focşănene Pro
Saeculum, Rodica Lăzărescu, s-a contaminat cu adevărat de stilul de muncă al lui Niculae Gheran, aplicând
cu osârdie aceeaşi acribie în „curăţarea” oricăror texte
pregătite pentru tipar. „Curăţenia” paginilor acestei cărţi
este, de departe, remarcabilă. Tot aşa cum un punct
forte al cărţii îl reprezintă şi prezenţa indicelui de nume
de la final, atât de necesar într-o lucrare în fond de istorie literară.

*

Întrebărilor pătrunzător iscoditoare puse de Virgil
Raţiu i se răspunde în sarcastic şi pitoresc limbaj colocvial, adesea neconvenţional, dar plin de savoarea răstălmăcirilor ironice. Tonul reverenţios al lui Virgil Raţiu
se îmbină cu cel tăios, băşcălios aproape, atunci când
se referă la actualitatea noastră postdecembristă şi trebuie remarcat că se împleteşte, de asemenea, cu discursul picant al memorialistului, provocat la „duelul
ideilor” şi al mărturisirilor în nesfârşite ore de rememorări şi „trageri de limbă”. Virgil Raţiu colorează frazele
întrebărilor cu rime insinuant corozive („milionară din nimica, azi mămică-n Costa Rica, mâine în Furnica”) pentru a se înscrie pe aceeaşi lungime de undă cu părerile
interlocutorului despre „loviluţia din decembrie” sau despre cenzura politică din „Epoca de Aur” comparativ cu
cenzura economică din „Epoca de Arginţi şi Tinichea”.
Şi Niculae Gheran nu ezită să le compare: „Chiverniseala se dobândea prin muncă, nu ca acum, când, fără
să produci nimic, unii, din umili gândaci, au ajuns elefanţi sau, mai grav, din păduchi, crocodili”. Disputele cu
„mai marii zilei” în materie de editare de cărţi sunt relatate cu umor. După debutul cu o povestire în „Tânărul
scriitor”, editorul de mai târziu al integralei Rebreanu în
23 de volume se angajează într-o luptă cu birocraţia şi
lipsa de interes pentru cultură, creând pastişa autoironică „à la guerre, commme à la Gheran”! Colocvial şi
destins, cum se arată de-a lungul întregului şir de interviuri, îl numeşte pe aprigul întrebător, autor al volumului
de proză Cărţile cu Alfonz, „prietene Rationes – în timpul liber zis şi Alfonso”, citez spre a sublinia atmosfera
convorbirilor.
În această ambianţă de caldă comunicare între confraţi aflăm despre servituţile onorante făcute spre a finaliza integrala Rebreanu, despre disputele dintre
scriitori, despre reproşul făcut de Dumitru Mazilu lui
Petru Dumitriu că a încurcat statutul personajelor din
Cronică de familie, despre „otrepe ca «profesorul» Brucan, o zdreanţă fără nicio calificare”, „semidoct, care
nici măcar nu s-a încumetat să absolve un liceu”, despre ignobile personaje ca „alde Bobu, Lina Ciobanu,
coana Leana, ejusdem farinae”, despre tetralogia Arta
de a fi păgubaş şi personajele reale sau fictive prezente
în această „frescă satirică a ultimelor decenii”. Despre
„cotitura cea mare” din 1970, cu textul „ciobit” al romanului Ion, Niculae Gheran aminteşte hârjoneala cu cenzura care în loc de „Răpirea Basarabiei” a schimbat titlul
piesei interpretate în tinereţe de doamna Herdelea în
„Răpirea”. Concluzia: din context „nu rezultă cine a răpit
Basarabia, noi sau ruşii”; oricum, subiectul frigea la de190

gete pe comuniştii aserviţi puterii sovietice. Pentru corectarea ciuntirii a mers în audienţă la Gheorghe Pană
şi a găsit şiretlicul să-l ducă de nas pentru a păstra intactă scrierea rebreniană. Întrebat dacă a avut curiozitatea să-şi citească dosarul de la CNSAS, N. Gheran
înaintează butada: „din trei români, cinci au fost sau
sunt turnători”. Ce rost avea să-i dovedească?
În celelalte interviuri, luate de autorii amintiţi, sunt reluate, uneori sub altă formă, alteori tautologic, aceleaşi
episoade povestite mai înainte, relatate, e drept, cu
aceeaşi atenţie pentru păstrarea şi conservarea în conştiinţa colectivităţii a adevărului finit. Mircea Dinutz insistă pe clapeta prozatorului prezent în Arta de a fi
păgubaş. Fascinaţia regretatului critic focşănean este
direct şi limpede exprimată: „Pe măsură ce trece timpul,
Niculae Gheran capătă, în ochii mei, dimensiuni mitice”.
Făcând aluzie la un viitor când lucrurile se vor fi aşezat
în matca lor normală, Niculae Gheran crede că „se va
găsi atunci vreun funcţionar din guvern sau din primăria
Bistriţa să priceapă că Rebreanu a fost, este şi va fi mai
viu decât bocii, şeitanii şi udrele unei vremi de tristă
amintire. Din păcate, atunci voi fi departe.” Travaliul de
patru decenii la înfăptuirea ediţiei critice consacrate „patriarhului romanului românesc” este echivalată jovial de
nonagenarul Gheran însuşi cu performanţa unui maratonist care a alergat 40 de kilometri „pe un teren accidentat, cu nebănuite obstacole”, pentru ca la sfârşit să
se instaleze decepţia, îndemnându-l pe Olimpiu Nuşfelean (cel care îi lua interviul): „Uită-te mai bine în jurul
nostru şi încearcă să vezi dacă pe cineva îl interesează,
cu adevărat, ce se petrece sub cupola artei şi culturii,
cu excepţia confraţilor noştri”. În direcţia acestei dezamăgiri, mă raliez celor spuse de Niculae Gheran şi
adaug plin de amărăciune cuvintele din distihul arghezian: „Te-ai luptat să fie viaţa tuturora mai frumoasă/ Şi
te sângeri, însă vieţii prea puţin de viaţă-i pasă.” Empatizez, dar nu dezarmez. Opera rămâne!
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MIRCEA POPA,
IARĂȘI DESPRE LUCIAN BLAGA

PRO

De aproape o jumătate de veac, Mircea Popa este
constant preocupat de viața și opera lui Lucian Blaga,
periplu pe care l-a marcat cu volumele Ceasornicul de
nisip (1973), în care a strâns o parte din publicistica
scriitorului necunoscută până atunci, Lucian Blaga și
contemporanii săi (2007), Clujul – cuibul privighetorilor
(2017) și Lucian Blaga – perspective transilvane (2018).
La numai un an după volumul precedent, a publicat un
altul, Lucian Blaga. Prin cenușa veacului (2019).
Obligația istoricului literar de a aduce noi documente
și, totodată, aceea de a propune noi interpretări sunt îndeplinite de autorul cărții cu brio. Constatăm aceasta
încă din primul capitol al cărții, în conturarea portretelor
lui Coriolan, Tiberiu și Caius Brediceanu și în portretele
doamnelor Cornelia Brediceanu și Dorli Blaga-Bugnariu. Pornind de la o fericită definire metaforică făcută de
Blaga soției și colaboratoarei sale, văzută ca „Un fel de
bici al lui Dumnezeu“, Mircea Popa conturează portretul
Corneliei Blaga: „Existența în viața lui a acestui «bici al
lui Dumnezeu», i-a adus fără îndoială acea stare de
permanentă exigență, de atenție și autocontrol sub care
și-a așezat creația, de unde și stilistica frazei, grija
atentă pentru o cât mai exactă, dar și metaforică transpunere a ideilor, pe care registrul logic și formal al scrierilor sale îl înregistrează. Ideea de «monadă», pe care
a avut-o cu privire la omul pereche de lângă dânsul, a
contat mult în afirmarea sa literară. Dinastia Bredicenilor a însemnat câștigarea unui blazon de care avea nevoie, dar intrarea în azurul creației se datorează doar
geniului inspirat al lui Lucian Blaga.”
În portretul făcut lui Dorli Blaga-Bugnariu, autorul
cărții insistă cu deosebire asupra rolului însemnat al
acesteia în valorificarea scrisului tatălui ei.
În capitolul Întregiri documentare, se vădește, în
multe secțiuni ale lui, preocuparea pentru noutăți, ca în
Lucian Blaga și începuturile „Gândirii”, unde a descoperit, semnate cu inițiale, în anii 1921-1923, șase texte,
ca în Varșovia – un punct de reper în cariera diplomaSAECULUM 1-2/2021

tică a lui Blaga. În legătură cu acest articol, cu subiectul
lui, s-ar fi putut crede că despre activitatea diplomatică
a scriitorului, după ce au apărut contribuții precum cele
tipărite de Pavel Țugui, Lucian Blaga – din activitatea
diplomatică (rapoarte, articole, scrisori, cereri, telegrame), Anii 1927-1938, I-III, 1995, Constantin I. Turcu,
Lucian Blaga și fascinația diplomației (1995), George
G. Potra, Lucian Blaga în diplomația românească
(2011) și Nicolae Mareș, Lucian Blaga – diplomat la
Varșovia (2011), s-ar fi putut crede deci că nu se va mai
putea adăuga ceva. Și totuși, Mircea Popa publică, din
arhiva Dorli Blaga de la Biblioteca Universitară din ClujNapoca, textul lui Blaga, intitulat Conferința presei polono-române, Varșovia, 17-18.X.1927. Alte noutăți
propune în articolul Prima traducere în volum a operei
poetice blagiene, volumul Aura ja huilu, adică Plugul și
fluierul (Helsinki, 1945), care conține 30 de poezii traduse de Matti Larni. „Prin traducerea amintită – scrie
Mircea Popa – ca și prin astfel de intervenții publicistice,
relația culturală a românilor cu finlandezii la ei acasă, a
dobândit forme de colaborare atrăgătoare, de pe urma
cărora a ieșit câștigată și creația lui Lucian Blaga”.
În articolul Lucian Blaga despre înstrăinarea comorilor ardelene, este reprodus textul publicat de acesta
în „Gândirea”, nr. 3 (1926), de fapt o recenzie la cartea
lui Coriolan Petranu, Revendicările artistice ale Transilvaniei. Semnatarul recenziei a scris, între altele: „Ardealul a fost, în adevăr, o ţară de jaf: aurul său s-a scurs în
chip de pulbere sau potcoave masive, și ceea ce e mai
trist pentru iubitorii noștri de artă – mai ales în chip de
minuni alcătuite de mâini inspirate, spre toate țările din
jur și, mai cu seamă, spre apusul stăpânitorilor habsburgi: în toate timpurile, aurul Ardealului s-a scurs la
alții și «vâlvele băilor» din Munții Apuseni n-au fost destul de tari să ni-l păzească.”
Cartea nu conține doar restituiri din publicistica lui
Blaga, ci aduce și noutăți privind pasaje din romanul
Luntrea lui Caron, pe care scriitorul le-a încredințat
191
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uneia dintre „muzele” sale, Elena Daniello, în care –
scrie Mircea Popa – scriitorul „avea cea mai deplină încredere”. Din arhiva Elenei Daniello (ea a redactat și
dactilografiat romanul), pe care fiica acesteia a depus-o
la Biblioteca Universitară din Cluj-Napoca, istoricul literar, în articolul Completări inedite la romanul „Luntrea
lui Caron”, reproduce textele: Episodul vizitei la Cluj a
grangurilor comuniști, Cazul Premiului Nobel, Cazul
Magdalena Rădulescu (Alina) și Împreunarea adamică
ca act de cunoaștere.
La Cluj, în casa Elenei Daniello, din strada M. Eminescu nr. 3, poetul, filosoful, memorialistul a formulat –

scrie Mircea Popa – „comentarii, aprofundări care dau
seama de existența în preocupările blagiene a unor
teme și motive fundamentale, obsesii, recapitulări, redefiniri, aprofundări care au crescut în intensitate de la
un an la altul, fiind vorba de multe precizări, rescrieri,
transpuneri de gândiri în aforisme, ceea ce a îmbogățit
în mod substanțial lăsământul său literar.” Din acest lăsământ Mircea Popa reproduce în mod copios în articolul Spovedanii în ceas de crepuscul. Acestea și
paginile inedite din Luntrea lui Caron sunt cele mai importante din cartea lui Mircea Popa.

Zenovie Cârlugea

UN VIRTUOZ DEMERS ARTISTIC
CU ALONJĂ LIVRESCĂ
ȘI SIMŢ EPOPEIC

Şerban Codrin, O sută și una de poezii, Editura Academiei Române, 2020, 228 p.
*
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„poeme zen”, „tanka” și „haiku”, precum „O sărbătoare
a felinarelor stinse” (1997, 2005), „Missa Requiem”
(2001), „Stâlpi de felinar” (2018).
Dincolo de acestea, poemele din ediția de față au
fost selectate din volumele care-l reprezintă cu adevărat
pe poet, atât la nivelul imaginarului cât și la acela al
artisticității, autorul dovedindu-se un virtuoz al versului,
atât în prozo-poemele din „Testamentul din strada Nisipuri” (varianta scurtă 2002, varianta completă 2019),
„Baladierul” (2012), „Rodierul” (2018) și „Loggierul” (inedit).
În Prefața sa intitulată „Un altfel de scriitor: Șerban
Codrin” (care, de fapt, este un articol publicat în „Convorbiri literare”, nr. 7/259, iulie 2017), Ion Papuc trece
în revistă opera autorului, reținând atât „artificiul artistic”
de a ne propune, într-o limbă literară accesibilă, vestita
epopee „Țiganiada”, dar mai ales deplina originalitate
din volumele antologate. „Baladierul”, bunăoară, amintind de „Canțonierul” lui Petrarca, conține sonete admirabile (și balade pe diferite teme), dar nu în stil
petrarchist, sau „Rodierul”, culegere de poeme „ale boierului de rit erotoman”. Tot astfel, „Testamentul din
strada Nisipuri”, considerat de prefațator drept „o antiteză radicală a tot ce s-a scris în contemporaneitate” și
PRO

Între cele o sută de apariții de până acum, în colecția
„O sută și una de poezii” a Editurii Academiei Române
a apărut și o reprezentativă antologie* din poezia lui
Șerban Codrin (10 mai 1945, București). Antologarea
textelor, nota bibliografică și selecția reperelor critice
aparțin autorului, iar Prefața, Un altfel de scriitor:
Șerban Codrin, este semnată de Ion Papuc.
Profesorul, promotorul cultural și editorul unor reviste literare, Șerban Codrin, a scris mai multe piese de
teatru, fiind în general mai cunoscut ca poet. Remarcabil este proiectul editării „într-o citire personală” a
Țiganiadei lui Ion Budai-Deleanu, o rescriere accesibilă
(de interes și didactic, desigur) a celebrei epopei eroicomico-satirice, foarte gustată și atât de actuală, chiar
azi la împlinirea a 200 de ani de la moartea corifeului
iluminist (1760-1820). A patra ediție („text revizuit”), despre care am scris și noi evidențiind talentul „re-scriitorului” într-un limbaj accesibil, descărcat de erudiția
specioasă și de greoiul limbaj versificat într-un anumit
idiom lingvistic, a apărut în 2020. Tot în calitate de poet,
Șerban Codrin a excelat în publicarea unor volume de
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amintind de aventura plurilingvă a americanului modernist Ezra Pound din „The Cantos”, un amplu poem-pamflet destul de complicat, de un realism „feroce”
anticomunist, un poem-fluviu „monstruos de mare,
vastă cât acel secol douăzeci care îi este subiect, nu
poetică deloc, ci literară, adică impecabil scrisă, fără a
beletriza nicio clipă”.

PRO

46 de texte sunt reținute din volumul „Testamentul
din strada Nisipuri”, carte a vieții la care autorul a lucrat
aproape patru decenii, prima variantă („scurtă”) datând
din perioada 1980-1989, iar „varianta completă” din
2019. Cartea aceasta poem, debordant de ramificat și
stufos, dar tot pe atât de cuprinzător și anticomunist, a
surprins critica literară, care s-a văzut nevoită să-l considere pe poet fie „în descendență whitmaniană” (Marian Popa), fie în vecinătatea imaginară a unui Ezra
Pound (Ion Papuc). Este aici vorba de acea „rezistență
prin cultură” despre care s-a tot vorbit, cartea având un
„mesaj anticomunist neechivoc”, probând un curaj de-a
dreptul indeniabil (Vladimir Udrescu, el însuși poet „de
sertar” înainte de 1990, autorul unei autentice „restituiri”), și constituindu-se în „cel mai rezistent document
literar antitotalitar”.
Avem aici tabloul unei societăți totalitare și aversiunea liricului nostru care a fost stopat în toate demersurile sale editoriale de ei despre care scrie: „mă torturau
canibalii și capul mi-era măcinat între pietre de moară,
o sală de execuție îmi umplea coșmarele”... În prozopoemele sale, disidentul Șerban Codrin – de care, interzicându-l, s-au ferit până și organele de represiune,
câtă vreme autorul își lingea scrâșnind „insuccesele”
editoriale și astfel despre el nu putea vorbi „Europa liberă” – realizează o frescă socială a epocii totalitare,
anunțată istoric „de agitatul Mesia/ proletar” (Plăcintăresele). Numai de-am aminti poeme precum „Cârmaciul
(Marele timonier)” sau „Dictatorul”, și tot am putea
vedea cum spiritul critic taie în carnea vie a realității istorice: „Sub șapcă,/ Fruntea gândește în aerul pavoazat
cu lampioane roșii. De hârtie;/ pumnul strâns și
necruțător în lupta de clasă și descleștează degetele;
astfel/ prevestește clipe de pașnică relaxare în relațiile
dintre state, până la etapa/ altui asalt, mai înalt;// Sub
degete,/ O carte, unde încap toate învățăturile și descifrarea tuturor tainelor: o/ revoluție pe viață și pe moarte
(...)// Sub carte,/ Masa de pai de orez tricotat lângă pai;
întreg paharul cu apă și farfuria/ de porțelan pictat în
cinstea Celei-de-a-XXX-a-Aniversări-a-Marii-Victorii împotriva filosofilor în cârdășie cu învățăceii lor...” (Cârmaciul, Paradisul, III, 15)
Aceeași luare în derâdere, aceeași ironie caustică,
destructurantă și mobilizatoare în poemul „Dictatorul”:
„Șapte munți l-au prevestit; (...) // Șapte mame l-au născut, făcând gladiolele roșii să înflorească (...)/ Venind
într-un suflet, o ursitoare l-a dăruit cu puterea să/ promită fericirea viitoare, în orice cantitate, poporului/ unic
muncitor...// De aceea prin urechi îi trec numai muzica
sferelor, da, numai/ nesfârșite și nesfârșite urale de unaSAECULUM 1-2/2021
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nimă mândrie, da,/ numai înălțătoare, sacre imnuri din
milioane de piepturi/ și fanfare,/ De aceea, orice atinge,
fie și un trandafir, i se veștejește/ în mâini.” (Paradisul,
III, 19).
Structura triadică a poemului-carte – revărsând din
pântecele sale, în deplină libertate individuală de
creație, o lume hilară de aspecte și tipologii specifice
totalitarismului incriminat – amintește, într-o parafrază
de umor negru, de lumea lui Dante, dispusă arhitectural, din „Divina Comedia”.
Iată, bunăoară, din Infernul, câteva poeme evocând
fantomatice tipologii dintr-un timp opresor: Borșăreasa,
Boschetarul, Brutarul, Cosașul, Covrigarul, Culegătorul
de cartofi, Culegătorul de porumb, Culegătorul de sfeclă, Distribuitorul, Fierarul, Forjorul, Fotograful, Gunoierul, Milițianul, Mulgătoarea, Olarul, Paznicul de far,
Plăcintăresele, Plugarul, Sacagiul, Sportivul, Stânjenarul, Șoferul, Tinichigiul, Țăranii, Vânzătoarea de
înghețată, Vânzătoarea de lozuri, Zețarul.
Din partea a doua, Purgatoriul, reținem figurile-robot
ale altor indivizi, în evocarea cărora aceleași însemne
ale decăderii și uzurpării ideologice, aceeași zbatere de
supraviețuire într-un univers uman concentraționar: Actorul, Agronomul, Arhitectul, Arhivarul, Biograful, Biologul, Cantorul, Cântărețul de muzică populară,
Educatoarea, Fizicianul, Matematicianul, Rapsodul,
Sculptorul, Tragedienele, Țambalagiul, etc.
Partea a treia, Paradisul, desigur, este „rezervată”
altor personaje, aceasta reprezintă un alt „cerc” în arhitectura imaginarului caracterologic: Deputatul în Marea
Adunare Națională, Cârmaciul (Marele timonier), Dictatorul etc.
Acest tablou a unei umanități zbătându-se într-o societate profund ideologizată de utopia comunismului
este nu numai impresionant, prin apropierea punctuală
de clase și indivizi, dar și eponim în sensul mai general
al unei doctrine ce ține în prizonierat lumea, falsificând
conștiințe și contravenind grav statutului ontologic al
libertății umane.
Și în Baladierul (2006, retipărit 2012), găsim aceeași
diversitate de tipuri umane și psiho-comportamentale,
de astă dată în forme muzicale baladești, amintind de
Cercul literar de la Sibiu (Doinaș, Radu Stanca ş.a.), de
„baladele țigănești” ale lui Miron Radu Paraschivescu
sau prea bine de baladele lui Villon, atât de suculent
transpuse în românește de Romulus Vulpescu. Poetul
are vocația cuvântului creat ad-hoc, a creației lexicale
sau a găsirii resurselor lingvistice adecvate, inventiv nu
de puține ori ca un Șerban Foarță sau debordând de un
lirism erotoman ca la Emil Brumaru. Resursele livrescului sunt nelimitate la acest spirit creator de larg orizont, în balade și sonete amintindu-se nume ilustre din
cultura și istoria lumii întregi, inclusiv al lui Shakespeare:
„Poznașul Will din prea parșivă sete/Egal se-împarteîntre băieți și fete”. Iată-i, bunăoară, amintiți laolaltă, cu
partea lor de „merit” pe Caesar, Alexandru cel Mare,
Hannibal, Atilla, Ginghis-Han, Tamerlan, Napoleon,
Lenin, Mussolini, Mao, Hitler, Stalin ș.a.:
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„Răi, Caesar și-Alexandru piromanul
Pe bune-ar jugăni pe Hanibal,
Prea-și trage tatuaje cu șacali
Și-și pârțâie-ante portas burdihanul (...)
...........................................................
Bea, lacomă, dintr-un dovleac o cioară,
De se-ntărâtă Mao peste-ospăț,
Dar Mussolini-l zgâlțâie cu-un băț
Și țopăie cu prada subsuoară;
Dincoace de ciulini, în surpătură,
De imbecil, îi curg scuipați din gură
Și-i furios pe-un ghemotoc de ziare,
De unde Lenin mușcă-un nefiresc
De roșu glob de școală, pământesc,
Când soarele prăjește-amiaza mare.

„Băi, Stalin!”, chiuie drăcos chibiții,
„Dă-i șapte-șapte, Hitler, de-ai ambiții!”
„Mânca-v-ar gura morții de ghiorlani!
Luați Globul, Cerul, Norii-între picioare,
Un milion să-i stăpâniți, de ani,
Și hai sictir!”, vă-înjură Tamerlan,
Când soarele prăjește-amiaza mare.”
(Balada jucătorilor de zaruri îndârjiți de-a pune stăpânire pe globul pământesc)
Spiritul erotic al „canțonieului” lui Șerban Codrin este
de o savoare spectaculară, căci aici regăsim cam tot
ceea ce amintește de istoria erosului, de la figuri mitologie și antice (Afrodita, Venus, Sappho ş.a.), la Aspasiile și Messalinele vestite, la Lucrezia și Ecaterina,
până la Isadora lui Serghei Esenin sau fatala George
Sand, în general toate curtezanele și vestitele reprezentante ale „Academiei de orgie”:
„Grecii-i spuneau pe nume, Afrodita,
Se tăvălea cu-Adonis în pârjol,
Zei și păstori îi sorbeau ispita
Izvorul de miere la subsol;
Laïs cinstea lui Diogene soiul
De se-ncingea de voluptăți butoiul;
Sappho, maestră de ceremonie,
Cu inima întemeia, sprințară,
Întâia-Academie de orgie,
E liniște, neliniște, e seară.

Și-Aspasii și dârze Messaline,
Cu tatuații sâni de mușcături,
Slujeau altarul facerii de bine,
Ninon pârlindu-și dracii în călduri,
Lucrezia cu-otrava și-adulterul,
Ecaterina explorând misterul
Unui harem de-argați cu decorații,
Pe cizme cu noroiul de la țară,
Înfierbântați de taurine grații,
E liniște, neliniște, e seară...”
(Balada curtezanelor în liniștea și neliniștea tuturor
vremurilor)
Sau Balada voluptoșilor zugravi la școala de nuduri
cu teribilă patroană, reținând nume de pictori vestiți, ori
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prea bine Balada aprigei străine cu tivuri la rochiță în
bravul tren de noapte, în care este evocat episodul petrecut de „autorul” dormitând în trenul de SuceavaBucurești, când o „agresoare” în „rochiță înflorată/ cu
tivuri” i se cuibărește la piept „cu deșuchere fină, de
borfașă”, cotrobăind „prin spuma lenjeriilor băiatul” și
apoi dându-i „un brânci pe canapea”: „Mă răsturnă, iar
el, întărâtatul,/ Da-în clocot, savurându-i fițele,/ Cu mura
năvălind din bluză-afară,/ Când împingea străina țâțele/
Într-o anume îndârjire-amară,/ Să-i sug rapace, să-i frământ lihnit/ Balsamu-avar, de basm și scorțișoară,/ În
noaptea-aceea fără de sfârșit.”
Pe aceeași temă, Balada stâlpilor de aur cu devotament în templul Doamnei Venus convoacă nume ilustre
din cultura și literatura universală:
„Ce-afurisește Dante în Infern,
Plesnindu-și mii, năbădăios, de bice,
Boccaccio glorifică patern,
Fie-i lumina lină și ferice!
Poznașul Will din prea parșivă sete
Egal se-împarte-între băieți și fete,
Baudelaire frământă o mulatră flú
Și-Apollinaire pe-o lume flagelată
Răsfață șoldurile-abrașei Lou,
Din Carul Mare când lipsește-o roată.”
(Baladierul, CCXLV)

De o expresivitate picarescă, abrașă, mai degrabă
demnă de „groapa lui Ouatu”, este și Balada țigăncii
blonde cu ochii albaștri dincolo și dincoace de maidane,
căreia „Un boschetar, făcând pe cuțitarul,/ Îi dă curaj,
cu-o țuică dinainte:/ «Bea, proasto, ori te dai, pârli-te-ar
jaru’,/ Până la moarte să nu-ți ies din minte!»” (Baladierul, CCCLIX).
Observație ascuțit-umoristică pe latura caracterologică, apetit de erotoman versat, jocul imaginarului pe o
vastă scenă a lumii, din mitologii și antichități până în
vremuri mai recente, muzicalitatea compozițională,
unde de reținut sunt refrenele ce încheie strofele, în general, dispoziția unui hedonist/jouisseur modern, bun
cunoscător al „temelor” și „motivelor” evocate – toate
acestea recomandă „Baladierul” drept o carte de mare
realizare artistică. Diversitatea de tipuri și situații, de aspecte și varii trimiteri poate fi întâlnită în fiecare baladă
(din sutele de piese ale „Baladierului”, avem selectate
doar câteva zeci), autorul sărind ușor de la un nume la
altul, peste secole, mode și timp, concentrat pe mesajul
transmis, fie că e vorba de Balada cu Ileana Cosânzeana și cele trei dorințe de îndeplinit, de Balada
ștrengăriței din aburii cafenelei, a „păcătosului din talcioc îngenuncheat la picioarele fericiților”, a
„cerșetorului de zile sărace în mărinimia creștinească”,
a „sumedeniei de belșuguri”, a „parfumurilor între
seducție, armonie și ființa ta prea vie”, a „abundenței de
vizitatori la Târgul Mondial al Religiilor” ș.a.m.d.
Aceeași fervoare de „erotomanie” în volumul de balade, sonete și alte poezii intitulat „Rodierul” (2018),
evocând pomul care face rodiile, cu gustoasele lor
bobițe roșii, o altă metaforă-simbol a poetului/baladiePRO
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rului, aflat într-o vervă versificatoare de zile mari, amintindu-ne de lăuta lui Cezar Ivănescu, cu muzicalitatea
ei înfășurătoare și laitmotivică, de exorcizată transă
psiho-mentală. Un poem inițial exprimă ideea de artă
poetică, precum în Rapsodia rodiei de jertfă la schimb
cu binecuvântata înflorire a teilor:
„Fac dragoste cu muza Poeziei,
Puștoaică savuroasă-n felul ei,
Îi scutur flori, peste cearșaf, de tei,
Ci-infama se consacră lăcomiei
De-i scap din brațe rupt în paisprezece;
I-a fost amantă, însă cui n-a fost,
Preț pretinzându-i ori dispreț de cost;
Eu îi repar pantofii, ea petrece
Cu marii-inițiați în frenezie,
Bea până face de magie haz
Și trădătoare numai din extaz
Aruncu-un semn cu ochiul: îmi va scrie,
Spre-orice delicii să avem motiv,
Cu degetul în palmă-un vers parșiv.”
Universul întreg este vizat de geniul Poeziei:
„Pământul, focul, apa, aerul
Zidit interior i-s temelie,
Iar sufletul imunda Poezie
Și-l criptografiază somnambul...”
Simbolistica teiului, cu mirosul îmbătător, extatic al
florilor – trimițând, desigur, și la „teiul din Copou” eminescian, este memorabilă:
„Îți caut roadele-în harababură,
Tei cu înmiresmată vrednicie,
Tei de lumină și euforie,
Până-ți găsesc nimicu-în dantelură;
De aur, teiule, în cârdășie
Cu zodiile și-artificierii,
În decădere-arunci, a înserării,
Buimace-explozii, lămpărie vie,
Descreierată, cea mai inspirată,
De-orgie amețit, și asfixie,
Topit cu măreție-în agonie,
Acum sau oarecând sau niciodată,
Tei norocos, cu-astrală broderie,
Tei roditor numai în Poezie.”

PRO

Și de data aceasta, dimensiunea livrescă a poeziei
este de-a dreptul fără opreliști, căci, numai de-ar fi să
exemplificăm cu poezia Rapsodie cu amărăciune, când
poetul întârzie printre cărți vrăfuite în bătaia vântului și
a ploii, și am constata o referențialitate nominală dincolo
de limite geografice, timp istoric, cultură universală și
chiar spiritualitate (Kama Sutra, Cântarea Cântărilor,
Cartea sfântă, Bunul Dumnezeu și Sfântul Andrei, Ginghis-Han,
Tolstoi,
Esenin,
Mihail
Bulgakov,
Șostakovici...).
Sau Rapsodia acarului Păun sau nesfârșită poveste
a celui mai insomniac și somat macaz cu mandat de
aducere dinainte divinei judecăți de apoi convocându-i
într-o retorică sui generis ironic-fantezistă pe Moise,
Samson și Dalila, Iisus Hristos, Maiakovski, DostoSAECULUM 1-2/2021
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ievski, King Lear, Don Quijote, Kutuzov, Tolstoi, Beethoven, Bonaparte, ţarul Nicolae al II-lea, amiralul Kolceak, Enescu, Caragiale, Arghezi, Bacovia, Neil
Armstrong...
Această, în general, Rapsodie a semințelor ornamentată cu biografii de personaje seducătoare, este, în
definitiv, o amplă „cântare” a lumii, cu bucuriile și necazurile ei, cu greșelile și izbânzile, toate trimițând la mit
și arhetip, într-o devălmășie sclipind a idei, sentimente,
convingeri, permanențe, dăinuiri peste mode și timp...
Iată sugestia ironică a aceluiași asumat „acar Păun”
ori a Regelui Lear într-o fantasmatică viziune autobiografică în Rapsodia despre cum vechi orologiul gării ne
învață mărirea și strălucirea învinșilor în viață:
„Academia Nobel mi-a-nmânat
Într-un solemn spectacol mult slăvitul
De premiu „acordat pentru privitul
Cu ochii-n gol”, motiv de mâniat
Destinul și-alte mari instanțe, când
Sufletul meu de-acar Păun cu toate
Dezastrele și-ororile ratate
Habar nu-avea ce dric o fi-împingând;
În consolare, cu-un cotor de măr
Vitrina-am spart-o, de pantofi și stele,
De-unde-am furat un ful de brumărele
Și numai jumătate de-adevăr,
Așa că-înnobilat fără prihană,
Regal, îmi trag, de paie, o coroană.”

În totul, cărțile antologate sunt vaste panorame de
teme și idei, de destine omenești și artistice, privind
lumea în mijlocul căreia poetul încearcă să-și găsească
și să-și identifice rostul său creator, deși acesta nu se
situează pe primul plan, ci pe o poziție de promontoriu,
de expectativă în fața marelui „bâlci al deșertăciunii”.
Totul e văzut hiperbolic, printr-o uriașă lentilă comicosatirică, și perceput cu gravități și ironii de conștiința
unui artifex, care se joacă nu numai cu imaginile „catagrafiate” ci și cu limbajul, cu muzicalitatea versului, cu
inepuizabile procedee de exprimare artistică în tipare
baladice și sonetiste.
Acest spectacol de „comedie umană”, cu varii figuri
din epoci culturale și istorice, deopotrivă ilustrisim și gregar, furnizează prozoasa „materie primă” pentru un demers artistic cu alonjă livrescă și simț epopeic.
Într-adevăr, Șerban Codrin este „un altfel de scriitor”,
trăindu-și cu vervă lirică singularitatea, într-un spectacol
funambulesc de celebrități, ca într-o „comedie umană”
de proporții epopeice... Poetul citește lumea în tipologii,
decantează sensuri, semnificații și simboluri (fie ele
shakespeariene, dantești sau boccacciene), în general
percepe epopeic și reține din toate esențialul.
Este un liric de pânze monumentale și un ludic de
fervori epicureice, nu rareori chiar un poet profund în
sensul „implicării” și definirii sale în aceste debordante
reliefuri cu vegetație luxuriantă, un suveran niciodată
ispășit și fără de prihană în alodiul balcanic inexpugnabil al lumii sale imaginare...
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Valeria Manta Tăicuțu

„CEASUL FĂRĂ ROST”

„Luca Pițu-Vasile Spiridon. Ceasul fără rost”, Ed. Junimea, 2020
*
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(fosta URSS), p. 31, „pastelcată” (combinație de pastel
și pestelcă); elita este izra-elita (p. 32); Everac Love Foreverac (p. 33); Grădina Ieperidelor” (p. 33); „Inciudad
de Mexico” (p. 34) „ragedie” (p. 35) (de la „rage”, că e
vorba de tauri + tragedie, că „tauromahia e pe sfârșite”
și culoarea roșie va fi interzisă de corectitudinea politică, fiind „targetul taurilor”); tricolor budapizdan (p. 37);
auctore (p. 39), scriutori, soldat d`aplomb (p. 40),
nimformație (p. 43), mixocopist (p. 49), „proba testicomonială a tăriei de țeastă” (p. 50), „cum le spui dumneata, bobocoiule” (p. 51) – v. coana Efimița a lui
Caragiale; fouteuil (fr. fauteuil, fotoliu), „butonul interpiciorelnic” (p. 55), Simone de Boudoir (Beauvoir) (p. 57),
agademician, tombateră gagademică (p. 63), melonman (p. 92) ș,a. În mesaje este omniprezent Mateiu
I. Caragiale, pentru care cei doi cărturari manifestă
aceeași simpatie intelectuală: „După umila mea părere,
mai curând genitorele său a stat abolit și ovaric la conacul sionist de la Fundulea Taichii” (p. 61).
Situându-se cumva în afara vremii care ar putea impune, prin decizie politică, scoaterea limbii latine din
programa școlară, Luca Pițu extrage din clasici idei
esențiale, introducându-le în contexte cu sens echivoc
sau parafrazează expresii latinești, unele, ușor de tradus, altele, căpătând înțeles doar după ce le „traduce”
Vasile Spiridon: „Autocastrandi castigabat mores olim”
(p. 56), ad curve condica (din ab urbe condita = de la
întemeierea Romei) (p. 65) sau Cauda patapievicis venenum (p. 67). Multe citate latinești sunt adaptate la
realitățile din patrie („testiculus unus, testiculus nonnullus” p. 51).
Din „Dumbrava narativă, înfrățită cu Comuna din
Paris”, unde, exilat, citește „deambulările patafizice” primite în dar, Luca Pițu își codifică mesajele știind că
„adresantul” este la fel de citit, la fel de bun cunoscător
al literaturii și civilizației franceze (dar și engleze ori spaniole), deci poate să decodifice cu ușurință toate trimiterile culturale, toate jocurile de cuvinte, toate glumele
ascunse unor minți mai puțin luminate. Nu lipsesc glumele pe seama rușilor, vecinii care, de-a lungul istoriei,
PRO

Volumul* cuprinde „Fragmente din corespondența
antumă” (2011-2015) și „o samă de notuliene
anișorene”, adică „traducțiuni” și „interpretațiuni”: căci,
zice Vasile Spiridon, în „Notule și interpretațiuni”: „Pe
unele nu le-am dibuit, poate, la altele m-am sfiit, alteori
mi-am pus întrebarea: Au nu e superfluu (precum vântul
ce flutură) ceea ce adnotăm noi?” (p. 95).
Fontenelle, cum semnează Vasile Spiridon în glumă,
sau nepotul „ciorogladinei” (de fapt, pentru cei mai puțin
familiarizați cu genealogia artistică, Fontenelle era nepotul lui Pierre Corneille; în franceză, „corneille” înseamnă „cioară”), primește un răspuns, pe 6 ianuarie
2011, de la „ibovnicul Ciorogârlei” (localitate neînsemnată din județul Ilfov, dar cu sonorități comice în nume)
și invitația ca, folosind niște cuvinte-cheie, să acceseze
un videoclip interesant despre „afirmaSioniști,
negaSioniști și reviSioniști”. De altfel, cei doi cărturari
își dăruiesc tot felul de videoclipuri: cântece (Michel
Sardou, „Je n`aurais pas le temps”, dar și Frații Rădulescu, „M-am născut într-un salcâm”), filmulețe amuzante și o sumedenie de informații care să le permită,
în calitate de jongleuri „cu vorbe ascunzătoare de sens”
să se distreze copios. Spectacolul (privat, la început) al
schimbului cultural seamănă foarte mult cu duelul „de
exercițiu”, mânuitorii de floretă, câteodată, părând a
spune, „voilà, suntem un balet, restul, maniere”.
Evident că cei doi cărturari nu scriau pentru publicul
larg, ci se aveau în vedere unul pe celălalt ca receptori/decodificatori ai mesajelor adeseori ermetice/de
neînțeles pentru neinițiați ori pentru amatorii de surse
convenționale de comic. Luca Pițu este celebru pentru
spontaneitatea cu care confecționa calambururi, iar Vasile Spiridon „ține aproape”: „emanciparea femeii de sub
futela (tutela) bărbatului (p. 9), hermenăuc – „cuvânt valiză, format de la hermeneut” (p. 100), doctor „indocent”
(p. 11), cineaști amerloci (termen folosit cu vădită
intenție peiorativă), p. 25, epigon umberto-ecologic
(p. 26), văduva abuzivă (p. 26), „măreața Huniune”
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au avut grijă să nu ne fie bine: „Luca Lukici Meletiev”
glosează franțuzește ca un personaj din „Război și
pace”.
Subiectele „dezbătute” sunt de o mare diversitate:
despre post (luând în derâdere o emisiune de sezon de
pe „Trinitas” (post TV de religie aplicată) (p. 15); „Becali
la oi” (p. 18); Pavel Curuț (Coruț) (p. 16); incinerarea lui
Sergiu Nicolaescu mutată în showbiz („Lady Gaga trebuie arsă sau îngropată creștinește? Gândiți-vă la
copil!”, p. 19); moartea lui Epifanie (Ne)Norocel; „Cântecul de Lebedev” (de lebădă) (p. 22); Stan și Bran în
România (p. 25); despre litotă (procedeul pe care îl folosesc gramerienii stilisticieni de obediență ieremiadică,
adică supușii profesorului Dumitru Irimia de la Facultatea de Litere din Iași) (p. 26); poetul nepereche (care
nu s-a ferit de „glanări moldo-vlahice” pe teme sexuale)
(p. 27): „Ce ar mai nemuri maneliștii dacă ar ști că cel
ce a scris și «De-aș avea somnoroase păsărele atât de
fragede» s-a ocupat și cu astfel de glanări moldo-vlahice” (p. 27).
O urare de Crăciun (Felix Navidad) devine o aluzie
la „Enigma Otiliei” și la bâlbâiala lui moș Costache Giurgiuveanu. „– Cine? Felix? Nu-nu-nu știu… nu-nu stă nimeni aici, nu cunosc…” (p. 19).
Cum principala sursă de comic o oferă (i)realitatea
din patrie și „oamenii momentului”, Luca Pițu și Vasile
Spiridon se amuză pomenind de „folcloriști, esteticieni
ai oralului și alți patafizicieni” (p. 28), de dansul a doi
octogenari, intens mediatizat pe „pânza virtuală” (p. 31),
de imnul Israelului, de fapt cântecul nostru, „Cucuruz cu
frunza-n sus” (p. 31); nu scapă nici cărturarii de aiurea
(André Gide: „Gide este homo de omenie, ghici perversitate ce-i?”, p. 32), nici faptul că politicienii vor fi
înlocuiți de oameni bionici”: „Everac e viu, bionic și nemuritor – ne spune Grădina iepelor (Stuttgart: Stute,
iapa + Garten, grădina”, p. 33), etalonul de Sèvres
(p. 33). Alte subiecte de mare interes sunt: toreadorii și
coridele mexicane (p. 34), două soprane grase și prea
puțin îmbrăcate (p. 40), plagierea unor cântece (un
vechi și frumos cântec popular rusesc „furat” de un grup
australian, apoi „preluat”/prelucrat de Bonney M): „Rușii
ne dau clasă!”, eliminarea corecturilor cu roșu în caietele elevimii școlare: „În Ardealul maghiaromânesc, dă
ocazie alumnilor arpadieni, scriutori cu verde pe foaie
vergura, să implementeze, grație colaborării nevoluntare a profesoresei nevigilente, tricolorul budapizdan”
(p. 37), barocul românesc (care, cu un cuvânt al unui
pomenit muzician polonez, e „varză”), „Dragostea din
tei opera” și versurile în limbaj dacic ale lui Șerban
Foarță (pp. 41-42), publicitatea dezmățată („plin cutremur cosmogonic, dat de conflictul între mitul arhaic al
ciobanului ghiță vodafone și eroul civilizator gramofonul”, p. 48), dar și castorii și obiceiurile castorale din
tagma scriitoricească: „Vânătorii castorului-Breban nu
s-au putut fuduli cu confiscarea fuduliilor sale, deși autorul Animalelor bolnave nu pare a fi autocastrat” (p. 52),
apoi romanul lui Mateiu Caragiale, plus iubirea de frumos („este unul din privilegiile popoarelor de stirpe înaltă și printre acestea nu putea fi prenumărat și al nostru
care n-a dat civilizației nimic. Brâncoveanu a fost un
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bulibașă mehenghi, vânzător și slugarnic – un suflet de
rob” (p. 62), obiceiurile filosofice și politice ale lui Patapievici și Liiceanu (mai multe mesaje din 2014) și, neapărat necesar, după preumblarea prin grădina atâtor
valori, întoarcerea la mundan, cu pomenirea unor apucături ale Elenei Udrea. „În genunchi și așezată”: „Ei, a
sărit și ea cu parașuta fără să cadă cu poponeața
într-un salam de Pleșcoi pus în cale de vreo mog(u)lie
răutăcioasă” (p. 81).
Deși mesajele virtuale nu mai au nevoie de semnătură, ea apărând automat la receptarea mesajului în
inbox, Luca Pițu și Vasile Spiridon cultivă și aici echivocul, astfel că nu se mai știe dacă omul face numele sau
invers; semnatarii sunt fanteziști și amuzanți și nu trebuie căutați doar în imaginar: Daniel Korber-Prepeleak
(p. 16), Mos Crescent Voiculescu (p. 16), Luke O`Pitsoo
(p. 21), Libidinalnie Ozero VI:9 (p. 22), Vasile Torcălove
(p. 28), Jdan Diaconescu (p. 30), Lafcadio (p. 32; personaj din „Falsificatorii de bani” de A. Gide), Nicolae Pajaroiu/Aninoasa (p. 34), fiindcă este vorba despre taurul
zburător „Pajarito”, Picadoru Mirandola (v. Pico de la Mirandola), tauromahăr (p. 35); Codex BurePishtae
(p. 37), Boney Bon (p. 37), Lukas von Harnblaeser
(p. 39), Matei Bass Arab socialist, autorul pravilei de la
Sodoma și Govora (p. 41), Blessure Pascal (p. 46),
Piotr Ilici Makdonaldov (p. 47), Dan Cabestan de Play
(v. „Dan, căpitan de plai” de Alecsandri, p. 49), Koyosz
Foksanyiesan (p. 51), Castrator și Pullux, coioți de
Costa Rica (p. 52), Oscar ăl mic (p. 70), Helenul din
Udroia (p. 81). Dincolo de trimiterile la apucăturile unor
vedete politice și culturale, o sursă de comic este găsită,
ca pe vremea pașoptiștilor, în franțuzirea numelor (dar
și în românizarea altora, de circulație internațională):
Madame de Staul (Henriette Yvonne Stahl), André le
Chauve (Andrei Pleșu)/André Plechauve, p. 57 ș.a.
Multe epistole sunt altoite pe vână mateină (Mateiu
Caragiale e prezent în mai multe mesaje din 2014 și
merită parcurse paginile 58-59, unde adevărații Arnoteni vorbesc bine franțuzește, când nu înjură neaoș
birjărește și unde abundă argoul, limbajul cultural codificat și exercițiile de gimnastică a minții între boieri, despre oieri. Nu putea lipsi limbajul cvasilicențios, la care
pudibonzii ar putea strâmba din nas: v. mesajele despre
„dânsa” (pp. 25-26), despre „the copulating Cherubs”
(p. 30), glume de la Pavel Stratan: „Tot mai ghini-i pi
chișioare când ti sprijini di pământ” (p. 35). Referirile mai
puțin ortodoxe la greii literaturii române și universale nu
dărâmă niciun soclu, chiar dacă „mai suna-vei, dulce
corn” devine „mai suna-vei, dulce pix” (p. 39), iar Villon
vagabondul și Alexandru Mușina sunt plasați într-o periculoasă vecinătate: „Ce jura-t-il sur son couillon/
Quand de ce monde vout partir (Villon) (p. 50) / volumul
postum al lui Alexandru Mușina („Dactăr Nicu&His Skyzoid Band”) (p. 51).
Inteligente sunt mingile trimise în fileul lui Sartre și
al Simonei de Beaver (Beauvoir), cu referire precisă la
al doilea sex și la greață (p. 55), considerațiile critice
asupra poemelor licențioase ale Angelei Marinescu
(p. 58), aluziile la pastișele pornologice (El Zorab sau
Scrisoarea III, p. 59), dar și mesajul conului Spirache
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(p. 60): „Ce-ți faci capul ciulama cu atâta citanie, vrei să
ajungi în doaga lui Patapievici? Ori crezi că dacă ai să
știi cine l-a moșit pe Kierkegaard sau cum îl cheamă pe
ăl care a scos mai întâi crucea la Bobotează e mare
scofală?”.
Cititorul căruia Vasile Spiridon, la câțiva ani de la
mutarea în ceruri a lui Luca Pițu, îi pune la dispoziție

această corespondență inedită, nu trebuie să fie istoric/critic literar sau politolog, ci cărturar capabil să se
amuze citind despre „cântece gestaltice și de șanț elizee” (p. 72), despre premiul Rivanol (Rivarol) ori despre
„foaia de varză creață a Grupurilor pentru Poliloghie Societală” (v. Grupul de Dialog Social) (p. 79).

A.Gh. Olteanu

ELOGIU EPISTOLEI
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Ion Șeuleanu cu câte 22, Octavian Buhociu, cu 21,
Gheorghe Pavelescu, cu 19 și Nicolae Bot și Dumitru
Pop cu câte 10.
Fiecărui expeditor i se face, în subsol, o schiță de
fișă biobibliografică sau, în pagină, un preambul, ceea
ce sporește calitatea de instrument de lucru a cărții. Doisprezece dintre emitenți, adică Ion Bârlea, Nicolae Bot,
Octavian Buhociu, Valer Butură, Traian Cantemir, Petru
Caraman, Ivan Evseev, Gheorghe Pavelescu, Dumitru
Pop, Alexandru Săndulescu, Paul H. Stahl, Ion
Șeuleanu, au privilegiul câte unui preambul. Pe cât
mi-am putut da seama, criteriile care au dus la abordarea unui asemenea procedeu țin fie de o anume
afecțiune din partea destinatarului, motivate de varii
circumstanțe (de pildă, faptul că Octavian Buhociu ori
Valer Butură nu mai apucă să își vadă cărțile la care Iordan Datcu fusese redactor de carte), fie de un respect
impus de valoarea științifică ori morală sau și și (Petru
Caraman, Dumitru Pop), fie de o relație omenească mai
strânsă etc.
Într-un singur caz, Iordan Datcu nu reproduce scrisorile emitentului (Ion Apostol Popescu), ci recurge la o
evocare plină de afecțiune… (reciprocă) pentru un om
care a cultivat prietenia în sine, pură, genuină, neinteresată, cu fragmente elocvente din câteva scrisori. Un
„portret” al afecțiunii, cum spuneam, reciproce.
E momentul să precizăm că Iordan Datcu însuși cultivă prietenia, cu sau fără voia sa (asta venind, probabil,
din felul în care răspunde la scrisorile primite: de altfel,
într-un caz fericit, după cum o să vedem, avem chiar
dovada), fiindcă formulele de apel încep, în cazul unui
PRO

Ca unul care a scris o seamă de recenzii pentru
cărțile dlui Iordan Datcu, pot afirma că domnia sa a manifestat un fel de predilecție, ca să nu zic slăbiciune,
pentru epistole. Oriunde le întâlnea, în biografia
științifică a vreunei personalități din domeniul etnologiei
ori literaturii, înțelegea să le valorizeze în tot ce puteau
ele să ofere: o anumită trăsătură de caracter a semnatarului, un portret, o informație bibliografică etc. Iată de
ce nu e de mirare că cea mai recentă carte a lui Iordan
Datcu este una în care neobositul și reputatul etnolog
publică un corpus al corespondenței primate de-a lungul
a patru decenii – 1966-2007 (Iordan Datcu, M-au onorat
cu epistolele lor, RCR Editorial, București, 2019,
414 p.). E perioada în care Iordan Datcu lucrează, succesiv, la Editura pentru Literatură, Editura Minerva, Institutul „G. Călinescu” și elaborează, întâi în colaborare
cu Sabina-Camelia Stroescu, mai apoi singur,
Dicționarul folcloriștilor, pe care îl trece, prin ediții mereu
adăugite, până la monumentala ediție a III-a, de
1000 p., din 2006. Cât despre cartea aici în discuție, se
pare că ne aflăm în fața unei ultime colecții de scrisori,
fiindcă am convingerea că în secolul XXI, numai cei
ajunși la senectute, formați într-un anume spirit al disciplinei muncii intelectuale, mai apelează la epistolă
spre a comunica.
Cartea lui Iordan Datcu, corpusul de scrisori al acesteia mai exact, conține, dacă am socotit bine, 111 epistole, emise de 50 de corespondenți. Dintre aceștia,
numai câțiva trimit mai mult de 10 scrisori. Astfel, pe primul loc se află Petru Caraman și Petru Ursache, cu câte
28 de epistole, Traian Cantemir, cu 23, Paul H. Stahl și
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număr mai mare de scrisori, cu „Stimate domnule
Datcu” și se încheie cu „Dragă/iubite domnule Datcu”.
Și, când asemenea apelări vin din partea unei
personalități ca Petru Caraman, care se autocaracterizează, la un moment dat, drept „ursuz”, faptul e din categoria acelora asupra cărora nu trebuie insistat.
Scrisorile sunt revelatoare în multe sensuri. Unele
sunt purtătoare de adevărate surprize. O atare împrejurare mă privește personal. În urmă cu un număr de
ani, am scris o evocare a profesorului meu de folclor,
Mihai Pop (vezi vol. A. Gh. Olteanu, Glose pe marginea
cărților, Ed. Sigma, București, 2016, pp. 100-107), în
care afirmam că acesta, odată venit la Filologia
bucureșteană, în 1957, va orienta cercetarea folclorică
cu precădere spre textul literar și că nu era întâmplător
faptul că denumirea, pe care profesorul o dăduse cursului său de folclor, era Folclor literar românesc. Evocarea fusese, inițial, o comunicare și nimeni din cei
prezenți nu obiectase ceva la această afirmație. Or,
într-o scrisoare a lui Dumitru Pop din 1.02.2006 (anul
morții profesorului clujean, din păcate), se face vorbire
despre cursul Folclor literar românesc, care a fost publicat în 1957. „Dintr-o scrisoare trimisă de
conferențiarul Chiroșca de la Chișinău lui Mihai Pop
aflăm că i-a cerut acestuia să îi trimită cursul de folclor
al lui D. Pop, că la rândul său, M. Pop îi scrie lui D. Pop
că «Întrucât nu am decât un singur exemplar, care îmi
este deosebit de prețios, te rog pe dumneata să iei contactul direct cu B. Chiroșca».
Într-o altă scrisoare (3.12.1971), Mihai Pop îi răspunde lui D. Pop: «Am primit cu multă plăcere cursul
dumitale și îți mulțumesc mult că te-ai hotărât să mi-l
trimiți. Am să-l citesc… Îți mulțumesc pentru schița de
programă analitică ce mi-ai trimis [era prima din țară].
Îmi va servi și mie la alcătuirea planului de curs pentru
studenții de la limba română.»” (p. 293). Așadar, nu
numai că M. Pop nu deținea primatul denumirii ca atare
a cursului, dar el însuși solicitase lui D. Pop cursul deja
tipărit, care îi trimite și o „schiță de programă analitică”.
Tot de acolo aflăm că i se solicitase autorului un exemplar de Biblioteca Congresului American.
Citind, pe de altă parte, scrisorile lui Octavian Buhociu, adresate lui Iordan Datcu și altor responsabili de la
Editura Minerva, între 17.10.1974 și 19.08.1978, în vederea apariției cărții Folclorul de iarnă, ziorile și poezia
păstorească (din păcate, în postumitatea autorului), am
formulat astfel ce mi s-a părut mai semnificativ: Cine
vrea să înțeleagă care era rolul redactorului de carte în
publicarea unei lucrări să citească aceste scrisori. Remarcă îndreptățită de împrejurarea că instituția redactorului/lectorului de carte este astăzi ca și dispărută. În
goana lor după profit, foarte puține edituri mai au responsabilitatea păstrării indispensabilului cândva redactor de carte, iar autorii își văd cărțile publicate la voia
întâmplării.
Alteori, scrisorile pun în evidență caractere puternice, firi (ciudate uneori), felurite psihologii. Se știe cât
de mult i-a urât (fără să ascundă acest lucru) Petru Caraman pe ruși și comunismul în general. Într-o scrisoare
din 10.04.1971, acesta își exprimă regretul că ziua coSAECULUM 1-2/2021
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memorării morții lui Artur Gorovei nu a fost organizată
la Fălticeni, la sediul revistei „Șezătoarea”, și relatează
„simulacrul de comemorare” desfășurat la Iași. Ca participant, marele savant este uimit de numărul infim al
celor prezenți, (abia vreo 30!), niciun student, iar titularul
catedrei de folclor „s-a ilustrat prin absență”. A cerut cuvântul și „n-a cutezat nimeni să mi-l refuze”. Din rezumatul pe care singur îl face propriei intervenții, sunt
vizibile atât rectitudinea morală, cât și curajul marelui
profesor scos de la catedră: „Eu le-am spus celor de
față lucruri cu totul neașteptate, care au produs adevărată stupefacție asupra lor! Le-am spus cât de adânc
tulburat sufletește, cât de amărât și de indignat a fost
Gorovei în ultimii ani ai vieții sale nu numai din pricina
atitudinii dușmănoase a oficialității față de persoana lui;
dar mai ales din cauza ravagiilor pe care le-a făcut pe
vremea aceea această oficialitate pe terenul folcloric:
cum au fost desființate toate revistele de folclor din țară,
care luptau eroic spre a via; cum au fost desființate catedrele de etnografie de la Cluj și Iași; cum a fost
desființată secția de etnografie și folclor de la Institutul
de Studii și Cercetări balcanice și cum apoi, arhiva
acestei secții a fost distrusă și prădată de vandali, pe
care nicio lege nu i-a pedepsit; cu un cuvânt, cum a fost
nimicită din germen întreaga mișcare folclorică de la
noi; cum a fost năruită tradiția cea bună care se înfiripase cu atâtea sacrificii în țara cu cel mai bogat tezaur
folcloric… Și culmea paradoxului: de cine au fost comise aceste criminale vandalisme? De către cei ce venise [sic!] la cârma țării în numele poporului și al
democrației! Când m-au auzit grăind așa, cele câteva
persoane oficiale schimbau fețe-fețe, iar cei din sală,
din puțini la număr câți erau, au început a se împuțina
și mai tare, căci «prudența» îi sfătuia să plece, ca nu
cumva să-i creadă cineva solidari cu mine! Când mi-am
dat seama de rezultatele dezastruoase produse de cuvântul meu, l-am încheiat cu mult mai devreme decât
intenționam…” (p. 156). Fără comentarii, căci asemenea lucruri apar frecvent în corespondența mai mult sau
mai puțin privată (nu știm dacă, măcar unele dintre scrisori, nu erau interceptate de Securitate), dar să spui,
verde în față, chiar celor care, astfel, se vedeau puși în
cauză e, orice s-ar spune,cu totul altceva.
Asemenea atitudine era, în cazul lui Petru Caraman,
în firea lucrurilor. El avea față de vechii slujitori ai culturii
române un respect și o admirație vecine cu idolatria. O
astfel de mărturie găsim într-un portret creionat pentru
G.T. Kirileanu într-o scrisoare din 6.05.1969: „Acest fecior de clăcaș de la Holda, din ținutul Neamțului, e unul
dintre cărturarii moldoveni cei mai reprezentativi. De o
rară distincție sufletească, el ilustra câteva din marile
virtuți ale neamului nostru: în primul rând dragostea de
țară și de tot ce e românesc, până la jertfa de sine; apoi,
o dărnicie nespus de largă și caldă, mai presus de cea
a lui Mecena, tocmai fiindcă mijloacele lui materiale
erau foarte limitate; în fine, ceea ce îi ședea atât de frumos, o modestie cum nu mi-a fost dat să văd
vreodată,în așa grad, la niciun alt om ‒ pe tot parcursul
lungii mele vieți. De aceea, în sufletul meu, nu-i voi
putea ierta niciodată pe cei ce l-au terorizat ‒ în numele
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democrației ‒ pe blândul Kirileanu, personificarea însăși
a bunătății umane, întunecându-i cu grele suferințe ultimii ani ai vieții și grăbindu-i sfârșitul.” (pp. 116-117).
Cine citește cu atenție, măcar marile calupuri de
scrisori, nu se poate să nu-și dea seama, chiar dacă în
subtext, de influența formatoare a acestora asupra viitorului etnolog care va deveni, cu trecerea anilor, Iordan
Datcu. Cu deosebire când încurajările, aprecierile, îndemnurile veneau din partea unor personalități ca Petru
Caraman, Paul H. Stahl, Dumitru Pop ş.a., pe care, pe
unii dintre ei măcar, tânărul (să nu uităm că, în 1968,
când începea schimbul de scrisori cu Petru Caraman,
avea 33 de ani) Iordan Datcu i-a simțit ca modele. Chiar
și scrisorile mai tânărului Ion Șeuleanu, cu
copleșitoarele lor sentimente de respect și admirație,
l-au putut influența formativ. Dl Datcu ar putea să ne
spună astăzi prin viu grai ce va fi simțit atunci când a
citit următoarele, într-o scrisoare a lui Petru Caraman,
cu privire la introducerea scrisă în fruntea ediției a II-a
la Literatura populară din Maramureș a lui Ion Bârlea:
„Am avut surpriza neobișnuit de plăcută să cunosc, îndată după apariție, colecția de folclor maramureșean a
lui Ion Bârlea editată de Dvs. E un model de editare a
materialelor folclorice, sub toate aspectele, inclusiv cel
al tehnicii tipografice. Plăcerea mea însă a atins o
culme pe care, Vă mărturisesc, n-aș fi bănuit-o citind introducerea cu care ați precedat colecția. E un adevărat
studiu, care Vă recomandă ca pe un autentic folclorist
versat în problemele folclorului românesc în general și
ale celui maramureșean în special. Apoi, ideea de a urmări pe același teren folcloric teme și produse culese
acum o jumătate de veac a fost deosebit de ingenioasă
și de profitabilă pentru fenomenul circulației creațiilor
orale ale poporului ‒ ca și pentru geneza variantelor. Vă
felicit, Domnule Datcu, din toată inima.” (p. 115).
De altfel, cel puțin implicit, Iordan Datcu recunoaște
această influență formatoare. În finalul preambulului la
dialogul epistolar Petru Caraman-Iordan Datcu, citim:
„Autorul acestor rânduri își exprimă gratitudinea pentru
acela care, în aceste pagini, i-a adresat îndemnuri, i-a
făcut aprecieri asupra unora dintre lucrările sale.”
(p. 98).
Valoarea unor scrisori e subliniată uneori de Iordan
Datcu însuși. În preambulul la setul de scrisori primite
de la Paul H. Stahl, el notează: „Scrisorile pe care mi
le-a trimis, între anii 1988 și 2001, sunt prețioase din
mai multe puncte de vedere: contribuie la cunoașterea
bogatei sale activități ca profesor la Sorbona, la
cunoașterea condițiilor în care își tipărea cele câteva
reviste, pe care le oferea specialiștilor; clarifică motivele
care l-au determinat să rămână în Franța, în primul rând
ingerințele grosolane ale cenzurii, din cauza căreia trei
lucrări i-au fost trimise la topit, două i-au fost distruse în
faza de șpalt, iar patru în manuscris.” (p. 314).
Centrul de interes, așa-zicând magnificiența volumului, îl constituie dialogul epistolar Petru Caraman-Iordan
Datcu, întins pe 77 de pagini, aproape un sfert din carte,
iar în timp pe nu mai puțin de 11 ani, mai precis între
24.03.1968 și 18.11.1979. Este nu numai interesant, ci
de-a dreptul palpitant pentru cititor să urmărească acest
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schimb de scrisori, cu atât mai mult, cu cât, aflăm din
preambul, el se încheie cu o surpriză de proporții. E singurul schimb de scrisori din întregul corpusul datorat
unei împrejurări fericite la care Iordan Datcu se referă
încă în Argumentul cărții: „Există, în această ediție, un
singur dialog epistolar, acela cu Petru Caraman, și
aceasta nu pentru că aș fi păstrat copii după scrisorile
mele, ci pentru că ale mele mi-au fost trimise de către
prof. univ. Ion Ciubotaru din arhiva Petru Caraman de
la Iași.” (p. 5). Dialogul cuprinde 46 de epistole, repartizate inegal, 28 din partea lui Petru Caraman și 18 din
partea lui Iordan Datcu.
Corespondența se desfășoară, în principal, în jurul
lucrării Descolindatul în orientul și sud-estul Europei.
Studiu de folclor comparat, pe care Editura pentru Literatură, apoi Editura Minerva sunt interesate să îl publice. Însă pentru aceasta, studiul trebuie reelaborat,
întrucât o primă versiune, împreună cu o mare parte a
fișelor aferente, a fost pierdută în împrejurările dramatice ale războiului. Inițial, ar fi trebuit ca manuscrisul să
numere 300 de pagini, pentru ca, mai apoi, să ajungă
la 500, apoi la 900 și în două volume.
Când, în fine, manuscrisul se afla în posesia editurii
în stadiul lecturii pe care responsabilii acesteia o
săvârșeau, apare surpriza cea mare, de care noi luăm
cunoștință tot din preambulul lui Iordan Datcu la capitolul „Dialog epistolar…”: „Surprinzător a fost, zice Iordan
Datcu, că nu admitea să-și alinieze manuscrisul la normele ortografice ale Academiei. A cerut să-i fie acceptată lucrarea așa cum este, fără nicio modificare.
[s.I.D.]. Nu a acceptat nimic și și-a retras lucrarea.”
(p. 96).
Din parcurgerea acestui dialog epistolar se desprind
numeroase constatări. Întâi, că Iordan Datcu se adresează constant cu formula „Stimate domnule profesor”,
în timp ce Petru Caraman, după o formulă protocolară
în primele scrisori, a trecut rapid la formula, tandră și
condescendentă în același timp, „Iubite Domnule
Datcu”, semn că Profesorul a înțeles repede cu cine are
a face. Pe de altă parte, înțelegem că Iordan Datcu trebuie să facă față firii dificile a Profesorului, fire dificilă
nativă sau mai ales dobândită în împrejurările vitrege
create de venirea rușilor și a comuniștilor: scos de la
catedră, marginalizat, era normal să vadă pretutindeni
numai dușmani. Și toate acestea altoite pe o natură
conștientă până la limita de sus a propriei valori. Nu ne
miră, în aceste condiții, gestul ultim de a-și retrage manuscrisul, la care trudise totuși 11 ani să-l reelaboreze,
fără fișe și mai ales fără o sumedenie de cărți, pe care
le procură cu mari dificultăți ajutat de oameni de bine,
din bibliotecile țărilor vecine. Care ar mai fi cu datele de
care luăm cunoștință și cu finalul cunoscut, folosul celor
11 ani de corespondență? Evident, există totuși unul, și
anume faptul că manuscrisul a rămas, a fost publicat,
Iordan Datcu scriind pentru cele două volume o Introducere în opera lui Petru Caraman, pentru care Paul
H. Stahl îl felicita într-o scrisoare din 2.09.1988: „Cum
nu am avut plăcerea de a vă cunoaște, mă întreb dacă
Dv ați publicat cele două volume ale lui Caraman, semnând prefața lor. Dacă da, sincere felicitări, sunt fără înPRO
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doială printre cele mai valoroase texte din științele sociale apărute în anii de după război; voi face de-altfel o
prezentare, cu atât mai multă plăcere cu cât cele scrise
și gândite de Caraman se întâlnesc cu unele dintre
ideile mele” (pp. 314-315). Este, așadar, măcar într-o
oarecare măsură, și meritul lui Iordan Datcu. Personalitate puternic echilibrată, intuind cu cine are a face și
devotat etnologiei românești, către al cărei reprezentant
tindea să devină în acest timp, dovedind răbdare
nesfârșită, tact desăvârșit, ferindu-se a nu-l irita cumva
pe savant, dar supunându-l, totuși, unei persuasiuni
perfect disimulate, Iordan Datcu reușește să-l țină pe
Caraman 11 ani la masa de lucru, răstimp în care nu
slăbește nicio clipă interesul editurii pentru ineditul lucrării, spre a-l stimula să-și încheie opera. Firește că în
toată această inextricabilă textură nu poate fi ignorat un
anume regret, anume că lucrarea, unică în felul ei, nu
a putut apărea cu autorul în viață. Fiindcă, într-o atare
conjunctură, impactul ei asupra etnologiei, fiind vorba
de o realitate culturală comparată, care avea în vedere
orientul și sud-estul Europei, ar fi fost, fără îndoială,
altul. Dar, încă o data, e un fapt care nu poate fi tăgăduit
acela că lucrarea există și că autorul nu și-a dus până
la cap ideea ce-l bântuia, la un moment dat, de a-și distruge întreaga operă manuscrisă de care dispunea.
Corpusul de scrisori, de care ne-am ocupat, este,

Ionel Necula
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cum am mai afirmat, revelatoare pentru multe sfere de
interes. Prima și, fără dubii, cea mai amplă e aceea că
dă seamă asupra dinamicii științei etno-folcloristice în
răstimpul 1966-2007, cu izbânzile ei cele mai de seamă
‒ așa cum rezultă din epistole. A doua, nu mai puțin importantă, e că reliefează relațiile, pe multe planuri (personal, afectiv, uman pur și simplu etc.) între oamenii de
știință ai domeniului, cu toate greutățile, unele inerente,
altele conjuncturale, pe care trebuie să le depășească.
Pentru cititor, toate acestea sunt mai ales instructive. În
al treilea rând, epistolele aduc cu ele numeroase
informații bibliografice, cu atât mai mult, cu cât domnul
Datcu, cu marea sa experiență, nu scapă niciun prilej
pentru a da, când e nevoie, în note de subsol, toate datele trebuincioase. Încât, cui îi e necesară întocmirea
unei bibliografii oarecare, găsește aici,în funcție de
tema urmărită, cel puțin mare parte din ce-l interesează,
fiind vorba, totuși, de un răstimp de patru decenii, foarte
generos cu noutățile, dar și cu reeditările. În fine, nu mai
puțin relevant este corpusul de scrisori sub raportul
diversității caracterelor, firilor, psihologiilor umane ce-i
populează paginile. Una peste alta, o carte interesantă
pentru specialiști, dar parcă nu numai pentru ei. Iar
dl Iordan Datcu nu mi se pare singurul onorat de către
corespondenții săi, ci, parcă, prin domnia sa, ca reprezentant de seamă al acesteia, și etnologia românească.

VICTORIA MILESCU
ÎNTR-O SELECŢIE RIGUROASĂ
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Nu-s prea mulți poeții care mă interesează și a căror
evoluție o urmăresc cu interes, iar dintre cei puțini Victoria Milescu ocupă un loc privilegiat. Am scris deseori
despre lirismul său mandolinar și o fac cu plăcere și
acum, când a realizat această riguroasă selecție de O
sută și una de poezii pentru o ediție bilanțieră acceptată de Editura Academiei. Îmi imaginez cât de greu i-a
fost poetei să selecteze din întreaga sa operă, plăsmuită în decenii de zbatere și de ucenicie la templul
poeziei, o sută și una de poezii. A realizat însă o ediție
referențială și de bilanț care, sperăm, să figureze și în
vizorul celor care hotărăsc premiile literare. După o
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viață consacrată lirismului, poeta merită, chiar cu asupra de măsură, o recunoaștere oficială.
Victoria Milescu este, orice s-ar spune, o voce distinctă în peisajul liric românesc actual, iar această
distincție se resoarbe nu neapărat din circumscrierea
unei ontologii speciale, ci din combustia stărilor de spirit
de care e încercată, din spontaneitatea imaginilor și din
felul cum își administrează materialul liric. Predomină,
mediul citadin cu străzile aglomerate pestriț și cu tot disconfortul pe care îl generează. Jos – mașini de lux, pietoni înnebuniți/ să prindă acel ceva în cădere/ domnule
senator sunteți un porc/ și voi ce vă holbați așa/ n-ai mai
201
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văzut poem în pielea goală? (Hotelul din linia întâi).
Sau: Blocul de cărămidă roșie/ din fața ferestrei mele/
nu se sperie de singurătatea mea/ de întunericul crescând lent/ deasupra locuiește/ o femeie îmbătrânind la
fel ca mine/ dar ei nu-i lasă nimeni/ violete pe prag (Zarzuela).
Există la Victoria Milescu un interes prădalnic pentru
starea de melancolie, de alean, de acedia, dar melancolia la poetă nu se mai irosește în adulmecarea neantului, a golurilor din textul lumii, a vidului, capătă
obiect şi adresă și devine nostalgie. Tânjește după ceva
și cei care cunosc câte ceva din biografia poetei înțeleg
ușor că este vorba de orașul copilăriei sale, incapabil
de a continua bogata tradiție spirituală de altădată,
când, prin personalitățile pe care le-a furnizat culturii
naționale și panteonului național de valori, dădea ora
exactă în cultura românească. Poartă încă sunetul

pașilor/ sinucigașilor celebri/ îndreptându-se spre fluviul/ tutelar, greu, tulbure/ purtând coroană și sceptru/
revendicându-și drepturile paternale/ asupra orașului,
scufundându-se lent (Orașul meu|).
Am recitit poeziile incluse în această nouă alcătuire
și m-am convins, încă o dată, că Victoria Milescu a
ajuns la o maturitate de creație neîndoielnică. Așteptam
această antologie și cred că această nouă ispravă calofilă o va consacra definitiv în cadrele imaginarului liric
contemporan. O felicit sincer pe autoare pentru darul
acesta minunat și-o recomand călduros tuturor cititorilor,
(mulți-puțini câți au mai rămas) doritori de poezie simţită. Se vede de departe că Victoria Milescu se revendică din toposul Chirei Chiralina pentru care simţirea
avea rol prototipal în comparaţie cu alte însuşiri omeneşti, de fapt era totul.

Teodor Pracsiu

LINA CODREANU
ȘI CULTURA HUȘEANĂ
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individual, decantări surprinzătoare, detectabile în creaţie.
Înainte de a îmbrăţişa cu fervoare creaţia beletristică
(proză scurtă şi roman), Lina Codreanu şi-a demonstrat
vocaţia de scriitoare documentaristă, publicând în 1989
un Dicţionar al personalităţilor huşene, omologat ca
volum autonom, republicat în Istoria Huşilor (1995), op
sintetic, masiv, realizat sub coordonarea lui Theodor
Codreanu. Cu o devoţiune şi o rigoare fără cusur, autoarea va publica peste câţiva ani Theodor Codreanu –
Bibliografie critică (2012), în care înregistra scrupulos,
în conformitate cu normele academice, opera multiformă a criticului şi istoricului literar. Sub un titlul prudent-neutru, Lina Codreanu revine în arenă cu un nou
volum, Pagini de cultură huşeană (Editura PIM, Iaşi,
2020, 311 p.), prevenindu-ne că demersul documentaranalitic nu vizează strict literatura, ci cultura, în sens
larg, din arealul huşean. Autoarea schiţează şi o clasificare pe domenii a personalităţilor locului, operaţiune
nu lipsită de impedimente întrucât unele compartimente
PRO

Ceea ce este frapant atunci când evaluăm personalitatea creatoare a Linei Codreanu este efortul continuu
de automodelare culturală, strădania sisifică de a-şi
construi o operă care să reţină atenţia criticilor profesionişti şi a cititorilor, aceştia din urmă aşezaţi pe paliere
diferite de competenţă, de la ingenuitatea pură până la
pricepere şi comprehensiune. O energie aparent nesecată şi o consecvenţă fără ezitări, plus munca fără preget, au ajutat-o să ajungă astăzi la zenit, într-o carieră
didactică şi, complementar, una scriitoricească, ce tind
să devină pilduitoare. Poate că în tot acest zbucium interior pentru împlinire a contat şi celălalt pilon al existenţei sale, consortul, Theodor Codreanu, prodigios
eminescolog, critic şi istoric literar, romancier şi publicist. Ar merita poate să se scrie cândva o carte despre
principiul subtil al vaselor comunicante când vine vorba
de scriitori-soţi, al căror destin social comun presupune
dialogul cultural în intimitate, o simbioză spirituală inefabilă şi transferuri reciproce de valori afectiv-morale,
precum şi influenţe misterioase la nivelul inconştientului
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sunt ilustrate de un număr mic (2-3) de autori semnificativi. Spaţiul cel mai generos este acordat – cum era
de prevăzut – literaturii, în care se cuprind, între alţii,
câţiva autori marcanţi. Ideea subtextuală a cărţii Linei
Codreanu este aceea că Huşul a impus, în timp, un spirit al locului (genius loci), recognoscibil ca atare de către
iniţiaţi. Corelativ, ne grăbim să spunem, fără intenţii polemiste superflue, că localismul creator este un atribut
al multor aşezări provinciale şi niciun târg sau o urbe nu
deţin exclusivitatea. Să ne gândim la Târgovişte, Târgu
Neamţ, Fălticeni sau Rădăuţi, unde s-au născut ori pe
unde au trecut, lăsând opere durabile, scriitori notorii.
Volumul se deschide cu personalitatea literară cea
mai pregnantă a trecutului apropiat, Costache Olăreanu
(1929-2000), căruia Lina Codreanu i-a dedicat acum doi
ani un amplu studiu monografic: Costache Olăreanu.
Arhitecturi ludice (Editura Bibliotheca, Târgovişte,
2019). În cartea de faţă este reluat un fragment din opul
citat mai sus, în care este analizat volumul de debut al
autorului, Vedere din balcon. Schiţe, din 1971, reeditat
în 1998 sub alt titlu şi cu sumarul modificat substanţial:
Scene. Amintiri. Ficţiuni, păstrându-se 13 „schiţe” din
construcţia iniţială, cărora li s-au adăugat alte texte.
Lina Codreanu este adepta unei hermeneutici minuţioase, răbdătoare, aplicate, catalogând proza lui Olăreanu drept postmodernistă, cu o intertextualitate
explicită şi marcată de spirit ironic. Sunt identificate acribios trăsăturile caracteristice ale acestei proze: arta colajului, cu un narator polivalent (narator, mânuitor de
figurine, personaj, spectator-martor), augmentarea ori
micşorarea aspectelor derizorii, banale, ale existenţei.
O apreciere critică finală fixează trăsăturile-cheie ale
acestei personalităţi marcante a „Şcolii de la Târgovişte”: „spirit modern şi inventiv, modest şi rafinat, ancorat în realitate şi plătind nejustificat ideologiei
proletcultiste” (p. 17). Lina Codreanu are probabil în vedere nu atât limitele estetice ale operei, cât biografia
contorsionată a autorului în funesta epocă totalitară.
Un număr consistent de pagini i se acordă cărturarului polivalent Ion Alex. Angheluş (1937-1986), profesor la Huşi, poet, critic şi istoric literar, eseist, publicist,
redescoperit aici şi în postura de umorist. Theodor Codreanu şi Lina Codreanu trec în ochii opiniei publice
drept legatarii testamentari, în ordine literară, ai celui
dispărut atât de devreme, la o vârstă imposibilă pentru
un creator, 49 de ani. Este remarcată sensibilitatea la
frumos a poetului, vibraţia lui specială în faţa femeilor,
mai exact, a misterului feminin. O însemnare evanescentă a autoarei ne lasă visători: „Trecea Poetul printre
noi, pe colea, pe dincolo, şi... nu l-am putut opri” (p. 84).
Literatul era un amfitrion desăvârşit, primind în casa lui
de pe strada „Anton” mulţime de confraţi şi prieteni din
Iaşi, Bacău, Vaslui, Bârlad, Huşi. Omologat drept „poet
al Huşilor”, Angheluş tutela climatul cultural al oraşului.
Au scris despre om şi creator condeie de primă mână:
Const. Ciopraga, Nicolae Steinhardt, Adrian Marino,
Constantin Călin, Grigore Ilisei, Nicolae Turtureanu,
Liviu Pendefunda, Theodor Codreanu, Ştefan Oprea,
Ion Gh. Pricop, A.I. Brumaru ş.a. Chiar dacă prezenţa
sa spirituală se estompează, prin forţa stihială a lui Cronos, amintirea poetului rămâne intactă.
Un alt spirit dispărut prematur este Ion Gh. Pricop
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(1944-2018), „cneazul de la Duda”, cum l-am numit
într-o însemnare omagială, poet de neaşteptate resurse
lirice, prozator de forţă (trilogia romanescă Paradigma
deşertului din 2015 numără peste 1.200 de pagini), publicist percutant şi comprehensiv şi textier al unor cântece de ecou naţional ale consăteanului trecut dincolo
încă mai devreme, Valeriu Penişoară. Comentând volumul de versuri Cartea celor cinci semne (2016), Lina
Codreanu probează subtilitate hermeneutică şi un simţ
special al nuanţei: „De la mărunt la ansamblu, de la
aproape către departe, de la izvor până-n stâncă, de la
dunga zilei până la aştri, lumea-i percepută dimensional
şi cromatic, într-o îmbulzeală a elementelor universurilor
vegetal şi geologic, acvatic şi astral etc. Ochiul interior
pare mai pătrunzător decât «ochiul cu văzătură» şi-şi
târăşte stăpânul în drame existenţiale, făcându-l să-nţeleagă «că-ntr-o frunză-i lumea/ toată» şi că-n astă făptuire dumnezeiască el, fărâmă de lut cu suflare, este
doar «parte în alcătuire», ajungând la concluzia că
«grea-i lecţia văzutului» (p. 109).
Fără a face un efort special de obiectivare, Lina Codreanu acordă un spaţiu generos în sinteza sa culturală
lui Theodor Codreanu, convinsă fiind că trebuie să dăm
Cezarului ce este al Cezarului. Mai întâi, supune analizei cele patru volume confesiv-memorialistice cu titlul
Numere în labirint, apărute succesiv în 2007, 2008,
2009 şi 2014. Sunt reunite aici note de lectură, consideraţii socio-filosofice, inserturi biografice, mărturisiri de
credinţă, aforisme, reflecţii despre dragoste şi femei
ş.a., care definesc şi luminează o personalitate şi un
destin aşa cum se întrevăd prin luminişurile memoriei.
În capitolul Biblioraft autoarea revine asupra operei lui
Theodor Codreanu, comentând studiul monografic Duminica Mare a lui Grigore Vieru (2010). La două pagini
distanţă, după inserturile a două medalioane dedicate
regretatului oenolog şi cercetător Avram D. Tudosie şi
lui Vasile Calestru, Lina Codreanu analizează succint
alte cărţi ale criticului de la Huşi: În oglinzile lui Victor
Teleucă (2012), Valori din două veacuri (2012), Eminesciene (2012), Cezar Ivănescu – Transmodernul (2012).
Într-un an criticul publică patru cărţi bine articulate! Nu
întâmplător exegeta face o remarcă binemeritată: „Apariţiile editoriale ale lui Theodor Codreanu au devenit, în
ultima vreme, ritmuri existenţiale” (p. 237, subl.n.).
Universitarului ieşean Petru Ioan, logician, bibliograf,
scriitor şi, în momentele de relaxare, umorist, i se analizează Cartea junglei de cuvinte tocmai bine de ţinut
minte. Autorul „vrea să împărtăşească nepoţilor (...)
câte ceva din arsenalul de înţelepciune, deprins prin experienţă şi studiu, coroborat cu elemente din paremiologia colectivă românească” (p. 113). Esenţa cărţii este
rezumată astfel: „Stratul de fond al receptării rămâne
mesajul lingvistic – o insolită poveste a cuvintelor, expusă cu emoţie de narator, trecută prin filtrul intermediarului şi cu efect persuasiv (conativ) asupra
(pre)şcolarului” (p. 114). Petru Ioan este prezent şi în
subcapitolul Mişcarea culturală în arealul huşean cu volumul său Şcoala literară de la Huşi. Album prosopografic (2018), care conţine 327 de articole de dicţionar,
păstrând „algoritmizarea şi metodele clasice de întocmire, completând albumul cu imagini ilustrative”
(p. 195).
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ratura, compartimentările celelalte, operate de Lina Codreanu, sunt ilustrate de mult mai puţine nume, dată
fiind realitatea culturală investigată. În cultură, de altfel,
nu există clasificări infailibile. Câte un nume figurează
în două locuri (Petru Ioan, Costin Clit, Adriana Niculiu),
iar Theodor Codreanu – în trei locuri. Era de dorit ca
medalioanele şi evocările respective să fie adiţionate,
eventual, „topite” într-o sinteză semnificativă pentru fiecare autor în parte. Fiind redactate la intervale mai mari
de timp, textele respective au avut parte de juxtapunerile autoarei, ceea ce a însemnat până la urmă un câştig
de timp.
Lina Codreanu – nu încape discuţie – este o sentimentală ce nu-şi cenzurează efuziunile lirice. A cunoscut pe mulţi dintre cei aflaţi în paginile cărţii, şi-a
intersectat destinul intelectual cu al acestora şi aşa se
explică acoladale nostalgice şi căldura unor comentarii.
Acest aspect este încă mai evident în subcapitolul Profiluri didactice, în care sunt reunite (prin voinţa auctorială) profesori de înaltă ţinută ştiinţifică şi morală, unii
chiar foşti colegi de învăţământ ai Linei Codreanu. Printre aceştia, boemul Mimi Balan, profesor de matematică, a cărui biografie zbuciumată exprimă vitregia
vremurilor, dispărut prematur, ucis de un cancer neiertător. Autoarea notează memorabil: „...la 61 de ani suflul
vieţii s-a furişat discret înspre alte umbre stânde la
masa banchetelor eterne”. Ori profesorul... profesorilor,
Mihai Cărăuşu, rămas în amintire prin „mersul agale,
nelipsita ţigară, zâmbetul cald, jacheta verde, gluma
bună, ironia voalată faţă de «personulităţi», plăcerea
pentru lectură, pentru flori, pentru viaţă în genere...”. Ori
basarabeanul Boris Gorceac, profesor de istorie, intelectual distins al urbei Huşilor, trecut şi el „dincolo”: „Fragilă punte între ieri şi mâine, între aici şi acolo, viaţa
noastră este o nelinişte relativă în căutare de absolut”.
Nu lipseşte din acest conclav al intelectualilor cuplul de
dascăli Maria şi Mihalache Constantin Mocanu, ea înPRO

Lina Codreanu ştie să fixeze, din câteva linii definitorii, profilul unei personalităţi. Gheorghe Chiper (Târgul
Trăsniţilor, 1943, reeditat: 2017) „împleteşte realul cu
ficţionalul, viziunea auctorială fiind declarat una subiectivă” (p. 28). Ioan Mâcnea Vetrişanu, „omul nostru de la
Prut”, autor al romanului Gloata moşiei (2015), „are conştiinţă de cronicar, scriind cu sinceritate «păţaniile vieţii»” (p. 70). Valentina Teclici: „Meritul scriitoarei este
implicit motivat de harul poetic şi de buna cunoaştere a
subtilităţilor expresive din cele două limbi, română şi engleză” (p. 121). Poetul Marcel Miron strânge în „creuzetul de porţelan zboruri de funigei cu care-şi ţese
poemele” (p. 125). Umoristul infatigabil Petru Brumă,
„cuibărit pe malul mării”, poartă „în suflet imaginea Huşilor, de care este legat prin nenumărate rădăcini vitale:
mormintele rudelor, prieteni foarte dragi, copilăria,
şcoala, formarea adolescentină, tinereţea...” (p. 129).
Marta Miclescu, trecută la cele veşnice în 2017, debutând editorial la 70 de ani, surclasându-l astfel pe Arghezi, „a redat artistic o frescă socială a satului
moldovenesc din a doua jumătate a secolului al
XX-lea...” (p. 62). Pictorul Viorel Huşi (1911-1972) a
rămas în memoria huşenilor prin mulţimea de tablouri
nutrite din priveliştile şi peisajele urbei: „Adunate, selectate, prinse într-un epos cromatic, tablourile lui Viorel
Huşi alcătuiesc o imagine plastică în mişcare a acestui
spaţiu al Huşilor, aureolându-l, oferindu-i unicitate de
culoare şi compoziţie în unduiri dezmărginite. Liniile
desenelor duc cu ele dincolo de orizont gândul privitorului, care poate trece dincolo de linia ramei, într-o călătorie imaginară. Înapoi în amintire, ori înainte în vis...”
(p. 167).
Istoricul Costin Clit (Documente huşene, patru volume publicate între 2011-2016) a pus la dispoziţia cititorilor informaţii preţioase privind trecutul urbei: „Tabloul
lumii medievale este complex şi arată o radiografie a
raporturilor dintre cei puternici şi cei fără drepturi, dintre
bogaţi şi săraci, dintre boierii care iscălesc actul şi neştiutorii de carte care pun «degeteli», dintre hapsâni şi
oneşti” (p. 190).
Contemplând cu un ochi cât de cât obiectiv tabloul
personalităţilor huşene incluse de Lina Codreanu în panorama sa, vom observa că există un raport subtil între
cei de prim-plan, axiologic vorbind, şi cei de plan secund. S-au bucurat ori se bucură de notorietate naţională sau măcar regională Costache Olăreanu, Ion Alex.
Angheluş, Ion Gh. Pricop, Theodor Codreanu, Petru
Ioan, Petru Brumă, Ioan Mâcnea-Vetrişanu, Marcel
Miron, Marta Miclescu, Valentina Teclici (stabilită de mai
mulţi ani în Noua Zeelandă). Aparţin fundalului literar,
în trepte diferite şi cu nuanţe deosebitoare, Gheorghe
Chiper, Romeo Pivniceru, Adriana Niculiu, Constantin
Partene, Nela Diana Radu-Grigorescu, Doina Harnagea, Nicuşor Darabană, Martin Cata, Ana Anton, Elena
Vlase Munteanu, Olguţa Luncaşu, Veniamin Boţoroga.
Compartimentul Literatură, conform clasificărilor autoarei, este cel mai bine reprezentat, prin forţa ineluctabilă
a destinului şi până la urmă a hazardului. În arta plastică
sunt de reţinut două personalităţi: Viorel Huşi (Herşcovici) şi Adam Bălţatu, Rodica Lazăr completând fericit
tripleta. În cercetare se cuvin menţionaţi Costin Clit şi
Veniamin Pocitan Ploeşteanu. Prin comparaţie cu lite-
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văţătoare, el profesor şi inspector şcolar general în
1968, la înfiinţarea judeţului Vaslui, a căror vocaţie didactică a rămas în amintirea contemporanilor. Timpul tiranic însă nu a mai avut răbdare. Autoarea notează
visătoare: „Ce uşor lunecă propria-ne curgere de la
atunci, la azi, spre mâine...”. Gheorghe Şuşnea, Ştefan
Bahnaru (fost director al Liceului „Cuza Vodă” din Huşi)
se bucură de rânduri elogioase pentru devoţiunea profesională, moralitate, consecvenţa în principii, omenia
ce le-au definit existenţa.
Mai bine de 45 de ani, Lina Codreanu s-a implicat
profund în viaţa comunităţii didactice şi în aceea a urbei,
a iubit meseria nobilă de dascăl, slujind-o la nivel superlativ, şi a fost extrem de receptivă la devenirea şcolii
huşene, la metamorfozele dorite ori nefaste pe care
aceasta le-a cunoscut în vremuri vitrege ori cât de cât
normale. Ca un cronicar fidel al timpului ei, autoarea a
înregistrat marile sărbători ale Liceului „Cuza Vodă”, la
vârste rotunde, consemnând minuţios momentele festive, participanţii, notabilităţile locale, judeţene şi naţionale, climatul de emulaţie intelectuală, clipele nostalgice
generate de amintirea celor duşi.
Este urmărit cu atenţie firul existenţei unei reviste
longevive a Liceului „Cuza Vodă”, Zorile, care a avut
unele sincope temporale generate de vicleniile istoriei,
dar care este editată şi astăzi. În 2022 se vor împlini
100 de ani de la prima ei apariţie, ceea ce este remarcabil dacă ţinem cont de efemeritatea fatală a publicaţiilor culturale din provincie, în oraşele mici, lipsite de
şansa unor finanţări generoase. Aflăm din însemnările
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Linei Codreanu, „grefier al clipei şi al permanenţei”, cine
a condus revista de-a lungul anilor, care au fost direcţiile
ei tematice şi ce a reprezentat ea pentru elevi şi pentru
dăscălimea huşeană. Autoarea a răsfoit cu atenţie paginile Cărţii de Onoare a liceului huşean, „Cuza Vodă”,
azi colegiu naţional, găsind acolo „parada dascălilor” ce
i-au înnobilat destinul, întâlnirile de promoţie, festivităţile
inerente, vibraţia inefabilă a întâlnirilor camaradereşti
peste ani. Liceul „Cuza Vodă” a fost – după aprecierea
unui fost absolvent, „un templu al instrucţiei şi educaţiei”, iar invocata „carte de onoare” îşi sporeşte semnificaţia prin prestigiul unor semnături: Petre
Constantinescu - Iaşi, Paul Popescu-Neveanu, Ion Gugiuman, Mihai David, C. Neştian, longevivul director al
liceului Ştefan Bahnaru etc.
Lina Codreanu consideră, cu o nedisimulată mândrie, că Huşul, oraş aflat la marginea de est a... Europei,
„rămâne o zonă cu o aură spirituală aparte, fiindcă de
aici s-au ridicat şi aici s-au format numeroase personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti”. Apariţia Paginilor
de cultură huşeană reprezintă un argument peremptoriu
în favoarea acestei judecăţi de valoare. Într-o clasificare
ilustrativă, relativă ca orice clasificare, autoarea enumeră câteva domenii în care s-au remarcat personalităţile huşene: literatură religioasă, literatură, critică şi
istorie literară, istorie, geografie, arheologie, documentaristică, artă plastică, economie, didactică, psihologie,
estetică ş.a. Q.e.d. O carte de suflet, o carte necesară.
9 februarie 2021

PRO

Imagine din Oraşul dintre vii de altădată
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JURNALUL
CA „ATELIER DE CREAŢIE”
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rea calendaristică a faptelor, a spectacolului lumii. Cu
toate că, uneori, însemnările, prin forța împrejurărilor,
au un anumit grad de inconsecvență, prin sincopare:
„Scriam jurnale pe sărite”. (A nu se deduce de aici că i
s-ar cere memorialistului Lazu să ia chipul unui istoric
al clipei, cum îl considera Camus pe diarist). Așadar,
fără ca jurnalul să devieze de la axioma programatică:
respectul față de „adevărul trăit și de oamenii amărâți
din preajmă”. Motiv esențial pentru ca, în înscrisurile jurnaliere, să poată fi distinse transparent „temele și mijloacele de punere în pagină a mesajului”.
În acest chip, notația de jurnal a celui care a scris
romanul Veneticii (capodoperă au numit-o unii critici literari) este acut virusată de o reflecție independentă.
Memoria nedistorsionată vascularizează consemnările
mai mult ori mai puțin cotidiene. Și nu se putea ca
atenția să nu fie focalizată și asupra propriei creații: procesul elaborării unor opere sau destinul lor literar
(surse, elaborare, meandre ale tipăririi, receptare publică). Faptele expuse antrenează reflecția neinhibată,
deoarece autorul bulversează gândirea captivă sau aliniată, tribulațiile manipulatoare, spiritul rudimentar.
„Scriu despre mine ca om pe care îl țin sub atentă
observație, dorind să mă înțeleg, să mă decriptez cât
de cât (...), ca să depun mărturie despre acel ceva care
ne unește în destinul de oameni: demnitatea, bunătatea, devotamentul, răbdarea, iertarea, compasiunea,
solidarizarea, nostalgia, dorința de dăinuire în conștiința
semenilor și a generațiilor ce vin” – punctează Lazu. În
esență, spovedania aceasta scriptică vizează o cartografiere a valorilor indenegabile.
Dar din ce mirador observă și explorează prozatorul
mirobolanta seminție umană? Pe ce se bazează?,
vorba unui personaj predist. Scriitorul se bizuie, înainte
de toate, pe faptul indeniabil că „religia mea este moralitatea mea”. Este împăcat că și-a „ales instinctiv marginalitatea încă de la început”, conștient fiind că este „în
modul cel mai firesc inapt de a fi lider”. Poziție din care
„n-am dorit cu niciun chip să măsluiesc adevărul, să
PRO

Pentru autorul de jurnal, „viața pare o poveste neîntreruptă”, notează brevilocvent Ion Lazu în Ecoul și
umbra, un Jurnal 2005-2006, scos de sub teascurile
Editurii eLiteratura, în 2019. Motivul este cât se poate
de natural: „Sufletul meu a fost mereu îndrăgostit de
viață”. Fiindcă tocmai acest suflet onest, neviciat de
maledicții ori ură, este însetat – reține autorul – de „lumină și afecțiune”. Și, pentru a nu urî lumea, Lazu își
propune rezolut ”să trăiască în armonie cu sine însuși”,
reflectând exigent la „locul său printre oameni”. Context
în care, treptat, dar activ, a înțeles că nu poate avea alte
„stele călăuzitoare” decât „Adevărul și Frumosul”.
Astfel, ca „toxicoman al hârtiei”, în jurnale, autorul își
recomandă cu îndârjire ”să nu drapeze ideea în falduri
decorative”, apelând riguros și ireversibil la „logica bunului-simț”. Drept deviză: a nu evada din fața oricărei
realități ignobile. Ceea ce se tălmăcește prin refuzul
mistificării, al abdicării în preajma manipulărilor, minciunii și ignominiilor. Cu alte cuvinte, fără ipocrizie și
ambiguități distorsionante, în afara confuziilor toxice,
mizând pe sinceritate. Este ceea ce aprecia și Maurice
Blanchot (Le livre à venir) ca element determinant în
substanța unui jurnal. Lazu rămâne solidar cu el însuși
pe întreaga conduită morală și literară, atât în
preferințele ideologice, cât și în accepția și (ne)însușirea
comandamentelor epocii. Din această pricină, jurnalul
său, rezemat – cum afirmam – pe o sinceritate netrucată, devine și autentic. Desigur, în sensul atribuit de
Roland Barthes (Les fragments d’un discours amoureaux). De altminteri, obsesia autenticității o avea și
Gide; și nu doar el, dintre autorii de jurnale. Originalitatea scripturală ține de veridicitatea evenimentelor narate. Ion Lazu se propune, astfel, și autentic, nu doar
sincer (leal), tocmai fiindcă știe a se distanța de faptele
circumstanțiale, filtrându-le prin propriul eu. Așa cum se
prezintă acestea, în toată nuditatea lor aievea. Aici este
de observat îndeosebi însemnătatea jurnalului.
Scriitorul nostru se întâlnește, însă, cu teoreticianul
francez Blanchot și în altă definiție a jurnalului: urmări-
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prezint realitatea cosmetizată, din oportunism. Să mă
înfățișez cu o falsă aură”. Scrisul e privit, inconturnabil,
drept „un demers identitar”.
Autorul împrumută, astfel, trăsăturile unui watch dog
al metabolismului moral al societății, căreia îi sesizează,
în dese rânduri, sistemul devorator. Atenția este focalizată – cum altfel? – asupra evenimentelor petrecute ori
în desfășurare. Poziționările sunt fără echivoc: evitarea
reflecției prizoniere, a stereotipiilor, a șabloanelor ori a
elucubrațiilor dogmatice. Cu riscul sincerității asumat,
pactul autobiografic este egal cu sine însuși, netrădat,
nefardat, nerăstălmăcit. Ca mărturisitor de jurnal, se
destăinuie cu luminile și umbrele ființei lui. Primordiale
rămân – pentru autorul de însemnări jurnalistice – evenimentele zilei și repercusiunile lor în propria conștiință
de scriptor. De aici, o frustețe (dar și un farmec!) în
notații, spontaneitatea refuzând calofilia, în afara oricărei manipulări stilistice.
Există o sumedenie de jurnale măsluite, de
autoficțiuni trucate, o lying literature, care poluează
sever realitatea. Beletristica română se sufocă de memorii-tertip, false amintiri, parascovenii șui, însăilări mincinoase, aparținând nu doar unor impostori de rând.
Postdecembrismul, mai ales,a adus în literatură pofta
pentru memorialistică. A fost gestul reflex al cititorilor
sastisiți și intoxicați, în genere, de o proză contrafăcută,
cel mai adesea dogmatică, mistificatoare de adevăruri
istorice. În noul context, confesiunile unor scriitori, demnitari, teologi, istorici și deținuți politici, chiar și militari,
șoferi și cafegii au acaparat constant interesul unui public trăitor în noua paradigmă ideologică. Intenția autorilor de memorii a fost, înainte de orice, una de restituire
a pulsului netrucat al unei (sau unor) epoci. Cu alte cuvinte, un demers de reabilitare a autenticității. Sigur că,
uneori, nu puține dintre aceste însemnări memorialistice
– de prin cărți ori din pagini de gazetă – s-au dovedit a
fi alături cu veridicul. Au apărut jurnale falsificate, fie prin
inflamarea ego-ului și poziționarea lui violent subiectivă
într-un unghi privilegiat, fie prin deformarea datelor
realității. S-au tipărit și memorii în care a primat anecdotica facilă, nu o dată inventată, ori care s-au constituit
în penibile ocazii de plătit polițe adversarilor. În aceste
condiții, experiența de viață a fost filtrată printr-o grilă
denaturată. În asta rezidă circumspecția cu care sunt
parcurse confesiunile unor autori. Et pour cause.
Ion Lazu nu se plasează în tranșa unor atari scamatorii memorialistice. Scrisul său cartografiază stări afective compozite, evenimente cotidiene cariate de himere
sau susceptibilități diverse, naturi umane în pulsiune
acrobatică, detracată ori derizorie, mentalități anacronice, crepusculare, fulgurații megalomanice. În totul, de
fapt, o viziune de roman psihologic, cu personaje situate
în context, paraponisite, gregare ori cu fizionomie de
mutant, atașante sau refractare, lipsite de caracter,
grandomane ori ultragiate, cu statut de argat sau insalubre, grotești ori haotice, cu priviri blurate de toxicitate.
Fiindcă jurnalul este pentru autor „un modus vivendi, ca
fel de a fi și a rezista în neatenția lumii”, iar scrisul – „ingredientul care face mâncarea pasabilă”. Acolo, în jurnal, se află „viața mea din ultimii 30-40 de ani”, care
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este, în cele din urmă, „povestea unei deveniri”. Nu e
de mirare, astfel, că „unele porțiuni din jurnal vor fi excluse”, fiindcă, între timp, „au fost integral utilizate în
structura unor romane proprii”. De aceea, pentru autorul
romanului Sălbaticul, jurnalul reprezintă „atelierul meu
de creație, la vedere”. Dacă se exclud cărți precum
Despre vii, Rămășagul și Ruptura (parțial) – apreciază Lazu –, „din celelalte romane ale mele se poate
reconstitui jurnalul sau, altfel spus, fragmentele de jurnal se pot pune cap la cap ca să rezulte continuitatea
unui mod de a reflecta realitatea din ultimii 20 de ani ai
comunismului”.
Autorul jurnalului își asumă actul scrisului cu o
conștiință aproape mesianică: o atare vocație este „un
dar de la Dumnezeu” și „nu trebuie risipit”. Motiv trainic
de a considera că „a scrie” nu este „un chin”, o corvoadă inhibantă. Scrisul îl consideră a fi „o mare bucurie, de nimic egalată”; Am spune – o jubilație, un fel de
emancipare a eului creator, proces în care se elucidează conștiința de sine. „Scrisul propriu-zis” – punctează scribul – reprezintă „o eliberare”. Paginile cărții
însă nu se inflamează exploziv, printr-o demagogie despotică, ci sunt expresia unei subiectivități calm strunite,
neditirambice, nedând în clocot steril. „Ignorând conjunctura politică”, jurnalul este „afirmativ”, aceasta fiind,
„poate, trăsătura cea mai specifică a scrisului meu”.
Frecvente referiri se fac în aceste pagini – mai totdeauna calme, sonor-cumpănite – la relația autorului cu
politicul. Lazu recunoaște onest că n-a scris niciun rând
contra vechiului regim. Explicația? Cică, ar fi fost vorba
de o – cum să-i zicem? – suprarealitate, ceva „suprastatal, acceptat la nivel planetar”. Ei, și? Nu mai recurgem acum la contraargumente, dar poziția aceasta
aduce cu băgatul capului în nisip. De către struț, evident. Este o atitudine care provoacă, oricum am privio, insatisfacție. Nu-i cerea nimeni să devină martir, dar,
vorba ceea, orișicâtuși... În fine, passons... La fel de
adevărat este însă că nici nu s-a bulucit să însăileze
vreo pagină encomiastică despre defunctul sistem. Pur
și simplu „l-a ignorat deplin”. Iarăși: pentru un scriitor cu
percepția acută a realității, de om al epocii sale, cum
este Ion Lazu, comportamentul acesta rămâne unul
echivoc, suspect. Ceea ce nu înseamnă că autorul povestirilor din volumul Blana de viezure are o „atitudine
disprețuitoare față de” (Ilf&Petrov) propria țară, el provenind din Basarabia (n. 1940, com. Ciobârciu, jud. Tighina). Doar că „Iubirea mea nu e de paradă (...). Patria
mi-o iubesc cu ardoare”. În concluzie: „Nu am scris explicit împotriva regimului, ci acuzând indirect, prin corecta prezentare a realităților”.
Ca într-un insectar caleidoscopic este surprinsă mozaical îndeosebi lumea scriitoricească, dincolo de cadrul familial. Cunoscând-o rezonabil, prin natura
îndeletnicirii, autorul desenează meticulos capilarele și
articulațiile pluriforme ale acestui angrenaj profesional
și moral. Schița finală – un peisaj uman nu o dată dezamăgitor: marcat de invidii și trădări, de frivolitate sau
coterii, de rafinament ori instincte gregare, de histrionism ori practici sulfuroase, de dictatură și cenzură, de
retorici empatice ori agresive. De aceea, cu îndreptățire,
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Lazu afirmă: „Ceea ce scriu eu poate fi considerată literatură comportamentistă. Ce mă interesează pe mine
la om (...) se află în spatele gesturilor și acțiunilor
umane”. Dar – după ce găsește acel behind, acel
spate al relațiilor dintre semeni – ce urmează pentru
scrib? Urmează o coborâre în infern: „Am coborât în
psihologia umană și nu m-a interesat diferențierea pe
clase, pe categorii sociale, ci am avut în vedere mobilurile lăuntrice ale omului arhetipal dintotdeauna”.
Dar ce este cu acest titlu: Ecoul și Umbra? Se
cunoaște că un titlu personalizează o carte, o operă de
artă, un film, un concert, un spectacol etc. Titlul identifică, oferă individualitate. Fapt este că Ion Lazu botează
astfel un jurnal. Cum s-ar traduce acest act? La o primă
deducție, ar fi vorba de situația că jurnalul este irigat de
un Ecou al Adevărului și Frumosului. Nu mai puțin de
Umbra terorizantă a conștiinței ultragiate. Dicționarele
precizează că ecoul reprezintă unda reflectată de un
obstacol și receptată de un observator sau, totodată,
răspândirea de cuvinte ori idei. Pomenitul mai sus Maurice Blanchot (de data aceasta, în Spațiul literar), referindu-se la „vorbire”, afirmă că „aceasta desemnează
exterioritatea infinit întinsă, care ține loc de intimitate a
vorbirii... Seamănă cu ecoul”. Umbra – știm tot din cărți
– se definește drept lipsă de lumină, întunecime provocată de un corp opac, obscuritate; însă, și conturul întunecat al unei ființe, forma ei conjuncturală sau
imaginea neclară a ceva. Emil Botta, ca poet, punea

semnul egalității între umbră și moarte. E.A. Poe (Eldorado) învestește umbra cu puteri miraculoase, cu statut
de călăuză salvatoare pentru cavalerul în za de fier,
căutând ținutul Eldorado. Eminescu susține că poți da
umbrei tale toată firea ta trecătoare de azi: ea îți dă firea
ei cea veșnică; iar când va începe a vorbi, ea va fi
atotștiutoare și-ți va spune ce trebuie să faci – când te
vei uita tu în firea ei, atunci vei fi tu atotștiutor. C.G. Jung
definește umbra,aceea din inconștient, drept un arhetip,
o întruchipare a străinului, chiar a Răului, personificând,
în chip malefic, alteritatea interioară, pe celălalt din noi.
Adalbert von Chamisso (Istoria stranie a lui Peter
Schlemihl) istorisește povestea omului care și-a vândut
diavolului umbra în schimbul opulenței, dar care nu
poate îndura compromisul și se refugiază în natură, în
singurătate suverană...
În jurnalul său – precum într-o cutie de rezonanță –
vibrează sintetic și eclatant o semnificativă substanță
din atari mesaje, determinări și viziuni deja clasicizate.
În concepția autorului, polivalentul Ion Lazu, Jurnalul
se întruchipează în „lucrarea mea cea mai importantă”.
Una „de căpetenie”. Dacă-i dăm crezare mai sus citatului Roland Barthes (și nu ezităm a o face), și un jurnal
poate căpăta statut de operă de sine stătătoare. Convingerea noastră este că Jurnalul lui Ion Lazu se constituie într-o veritabilă operă, cu toate elementele ei
fragrante.

Remus-Valeriu Giorgioni

NICOLAE SILADE,
VEȘNIC ÎNDRĂGOSTITUL...

Exceptând volumul de debut de la Editura Litera
(Visul în lucru, 1979: la debut toţi poeţii sunt filosofi!),
Nicolae Silade poate fi considerat un poet al iubirii. Nu
c-ar fi el mai frumos ca noi, dar se pare că de mic i-au
plăcut „muzele”... Şi zicând cu tărie aceasta, mă sprijin
pe cartea lui în două părţi, intitulată iubirea nu bate la
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uşă. Şi aşa şi este: ea vine întotdeauna, te ia prin surprindere, are neobrăzarea de a da buzna peste om (mai
cu seamă când omul este şi poet). Voi începe prin a
emite câteva păreri despre Nicolae Silade – îndrăgostitul, spre a trece apoi la cărţi „mai serioase”, până la a
ajunge pe „muntele” everest (cel mai recent volum de
versuri, tipărit ca şi celelalte, la editura timişoreană Brumar).
Aşadar, avem de-a face – după propria caracterizare
– cu un poet „în serviciul iubirii”: „eşti în serviciul iubirii
PRO

Vino tu cu suediile tale cu finlandele tale
şi siberiile în prezentul meu alb în mănăstirea mea
de gheaţă în care mă rog (N. S.)
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nicio absenţă nu poate fi motivată asta/ mi-a spus ea
înainte să plece şi plecarea ei spori iubirea”. În acelaşi
poem (54, din iubirea... II) poetul face constatarea aparent banală că „şi dragostea e supusă timpului” şi se
cere trezită din adormire – sau amorţeală – acţiune pentru care „e nevoie de ochi de răbdare de lacrimi...” Poetul este şi un virtuoz al sonetului şi sunt sigur că multe
femei (încă) suspină după poezia de tinereţe a lui N.S.,
înlocuită de „panseurile” sale lirice ulterioare. Toată cartea e compusă din poezie rimată/sonet pe partea
stângă şi din poeme în vers alb pe cea dreaptă.
Dar iubirea, după ce a bătut la uşă (şi i s-a deschis...
„iată eu stau la uşă şi bat”) devine invidioasă, geloasă,
absolut restrictivă: lumea întreagă se miceşte/diminuează, reducându-se la el şi ea. Toate celelalte – fiinţe
sau lucruri – trec pe planul doi şi se estompează, iar
„surâsul bucuria dragostea celuilalt devin hrana ta zilnică” (56). Desigur, ca orice poet liric care se respectă,
N. S. invocă birtul şi băutura – ca Ion Mureşan în cartea
sa Alcool: „Decât iubiri în van, mai bine-n birt/ În fum,
cu votcă şi prostituate,/
Cu nepăsarea de a fi, în flirt,/ Să dai mereu tristeţile
pe spate” (XCIX). Deşi pare a se lăsa purtat de val, poetul se sustrage acestui lumesc carnaval: „Dar har de ai,
nu-l risipi în bar/ Oricât ar fi amarul de amar!”
Dacă ar fi să mă-ntrebe cineva care aspect îl prefer
din poezia siladiană din acea perioadă, aş opta fără discuţie pentru sonet, gen în care poetul a realizat performanţe notabile printre cei care încă îl mai cultivă în
zilele noastre. Iată o mostră: „Când voi pleca în noaptea
necuprinsă/ Unind în mine cele patru zări/ Îţi voi lăsa,
în flacără nestinsă,/ Iubirea, să răspundă la-ntrebări”
(CII). Iată şi un sonet care sună, oareşcum, ca eminescianul De ce nu-mi vii: „De ce te vreau când nu mă vrei,
când altul/ Fără să vrea primeşte ce-i oferi?/ De ce coboară în abis înaltul?/ De ce e mâinele mereu în ieri?/.../
De ce e gândul meu împărătesc/ Când slugile din gândul tău mă fură?/.../ De ce nu vrei măcar să mă împaci/
Cu gândul meu, cu mine. De ce taci?” (CXXXI).
Dar poezia de dragoste a autorului se îmbină/se împleteşte adesea cu cea religioasă; avem parte aşadar
de o iubire dublă: „sufletul meu ţi se-nchină e lumina
divină ce vine înainte de crăciun/... e o sumă/ de păcate
iertate o albire de suflet e cerul deschis (s.n.) din care
coboară/ unul câte unul îngerii mei păzitori ca fulgii în
ochii miraţi ai copiilor// iarna e împărăţia ta şi sala de
aşteptare a mântuirii mele... / celor ce credem în iubirea
ta în noua ta venire...” (131).
„Degeaba însă vin cu
tot alaiul/ De sentimente reîmprospătate/ Tu izgoneşti
din mine raiul/ Şi-mi laşi doar veacul de singurătate...”
(CLVI).
Escaladând Everestul... O fereastră spre Dumnezeu

PRO

Cel mai recent volum de versuri al lugojeanului Nicolae Silade este intitulat, cum spuneam (cu deplină îndrăzneală urcă poetul muntele!), everest. Cartea a
apărut la binecunoscuta editură Brumar din Timişoara
în anul pandemiei, 2020; MMXX, cum obişnuiesc ei să
noteze anii. De aproape 150 de pagini – şi împărţită în
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două cicluri –, ea cuprinde cele mai noi poeme scrise
şi publicate de autor în presa literară. Un volum nou de
versuri e (pentru puţinii care ştiu să-l aprecieze) o mană
cerească, fereastră spre cer: „şi pe când săpa o fereastră în munte [probabil o fereastră spre/ dumnezeu] doi
vânători îl împuşcară. din greşeală spune legenda...”
(Am citat din partea a III-a a poemului chilia sfântului
ioan de la prislop, care începe aşa: „se pare că a fost
spus totul despre tot. dar nimeni nu a spus totul despre/
tot cum voi spune eu”. Astfel, poetul îşi „arogă” dreptul
unui nou început în poezie; a reinventa lumea aşa cum
numai el poate sau ştie).
Avem de-a face cu un poem teist în care se înregistrează comunicarea om-Dumnezeu: „când dumnezeu
m-a întrebat cine eşti tu? cine vrei să fii? n-am ştiut/ să-i
răspund. mă gândeam să fiu apa. pământul. sau
despărțirea apelor de pământ. mă gândeam să fiu focul.
să fiu cerul. sau toate laolaltă. lumina care luminează
în lume și întunericul n-a biruit-o. mai târziu i-am zis:
doamne vreau să fiu eu însumi. și dumnezeu mi-a zis:
să fii!” Fără a fi vorba de-o poezie manifest religioasă,
ideea de Dumnezeu este prezentă, implicit sau explicit,
în mai toate poemele volumului: „cât de uman e dumnezeu când ne vorbeşte de iubire. şi cât de divin e/ omul
când iubeşte” (chilia sfântului ioan de la prislop – II);
„...şi s-a/ retras. în sine însuşi s-a retras. acolo unde nu
e loc de-ntors. nici timp/ de amăgire. e mai degrabă o
suire în fiinţa lumii. în dumnezeire”. Avem în faţă o poezie în care aluziile şi citatele biblice (ex.: Ioan 3:16) se
împletesc: „și n-am putut să nu mă întreb ce a simțit
dumnezeu când și-a văzut fiul răstignit pe cruce” (o zi
ca oricare alta pe pământ dar cu totul altfel în ceruri).
De bună seamă, ca toţi poeţii, şi Nicolae Silade
simte nevoia irepresibilă a definiţiilor poetice. Una dintre
cele mai sonore din volum, „cercul e pauza de respiraţie
a spiralei”, este întâlnită în poema (non)sensul giratoriu. Dedicat unei intersecţii clujene, vizavi de hotelul
unde au fost cazaţi poeţii la o întâlnire literară, acest
poem prezintă o viziune autohtonă a universului: „un
sens giratoriu care adună cele şapte străzi ale clujului
care adună/ tot clujul toată românia lumea pământeană
& subpământeană/ şi le învârte le învârte le învârte
până când/ încep să urce toate în spirală spre cer...”
Câteva poeme sunt dedicate cartierului unde locuieşte
poetul: arealul său pământesc: cartier, bătrânul de la
blocul 5, fratele lui george.
Un poem impresionant este cel dedicat mamei elisabeta: „pe mama o cheamă elisabeta nu nu e regina
angliei dar e mai frumoasă/ decât ea și mai bună și mai
regină...”; „dar mama e altfel decât surorile ei îmi cere
mereu integrame şi pixuri... mă sună mereu şi-mi citeşte
din/ biblie şi are o oră a ei pe care o ţine ascunsă
(s.n.)”; „mama dacă o întrebi cum am venit pe lume îţi
va vorbi despre dragoste/ îţi va spune că a fost un miracol cu trei săptămâni înainte de naşterea domnului...”
O mostră care dovedeşte că iubirea de mamă n-are pereche în lume, se înscrie în seria agapao/agape (iubirea pură, dezinteresată cu care numai Dumnezeu poate
iubi), depăşind toate celelalte iubiri pământeşti.
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Dar poate că era necesar să încep demersul meu
exegetic cu un poem integral citabil, scurt, dar cu valoarea unei profesiuni de credinţă, ilustrând aşadar crezul poetic al autorului: „mi-am trimis cuvintele la mare
depărtare în spaţiu şi timp/ le-am binecuvântat şi le-am
zis:/ creşteţi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul/ luaţi chipul
meu numele meu/ şi suflare din suflarea mea/ [...]
mi-am trimis cuvintele la mare depărtare în spaţiu şi
timp/ creşteţi înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul le-am zis”
(cuvintele). Un poem antologic.
Un imn adresat iernii ca anotimp imperial este cel intitulat zăpezile de la stâna de vale, poem dedicat iernilor româneşti din Coşbuc şi Alecsandri: „să stai la
geam şi să priveşti cum ninge.../ ce mare nea. ce înălţime. ce linişte. ce împăcare...”; „şi iarna încă nu-i/ un
anotimp. e un regat. e o ţară...” (versuri care nouă ne-au
amintit de cartea lui Gabriel Gafiţa – Iarna e o altă ţară).
Putem spune, de altfel, că iernii îi este dedicată o întreagă secţiune (transversală) a cărţii. Iată încă un
poem, inspirat botezat printre troiene şi troieni: „...şi
maşinile care abia se mai văd printre troiene şi troieni
aş vrea să număr fulgii toţi dar încă nu m-am născut
nu...” Poetul îşi imaginează prima iarnă din „viaţă”: viaţa
intrauterină, cu câtva timp înainte de data naşterii care,
la orice poet, este una fastă, norocoasă, cu adevărat
frumoasă: „ninge tare ninge continuu ninge frumos dar
încă nu m-am născut...”
Dar, de la naşterea fizică, poetul trece la naşterea
din nou, întru înţelepciune duhovnicească: „...un dangăt
de clopot cheamă la liturghie prea multe religii prea
puțină credință să treci dintr-un paradis în altul asta e
naşterea naşterea din nou când troienit de înţelepciune
[s.n.] te întrebi ce e viaţa...” Iar când poetul declară „e
bine înăuntru” nu-ţi dai seama la ce înăuntru se referă:
spaţiul de confort al căminului conjugal, sau pur şi simplu la protecţia caldă a lichidului amniotic în care fătul
se lăfăie ca un celest scafandru, belfer înotător... „e bine
înăuntru dar parcă mai frumos/ e afară și poate că totuși
ar trebui să mă nasc pe mine însumi din mine”. Dar ciclul anotimpurilor se continuă în ultima secţiune a cărţii,
intitulată un anotimp în paradis (iarna valahă, primăvara românească, vara carpatină, toamna principatelor). Un anotimp poetic celebrează şi poemul în şapte
părţi, splendid intitulat şapte zile medievale: „...pe alei
ne întâmpină palmieri/ care-adună în ei mulţimi de tăceri. unde sunt cei de ieri? cetatea e vie de/ acum înainte doar prin ei. şi doar prin cuvinte”.
Deşi uneori pare puţin discursiv, poetul ştie să ascundă în text, ca pe o bombă, surpriza lirică – adeseori
monotonia naşte poezia. Aparent, ai de-a face cu o incontinenţă verbală, dar când te aştepţi mai puţin apare
revelaţia: „...după un pahar de răchie şi un recital de fabule/ cum apăsa cadenţat pe câte-o morală nepieritoare/ cu aerul că schimbă lumea această lume mereu
în schimbare/ în care vii hotărât să rămâi/ dar eşti totdeauna pe picior de plecare” (ghilgameş). E drept, nu
întotdeauna finalurile sunt la fel de pregnante ca acesta,
dar şi aşa merită să te transformi într-un culegător de
perle, pe urmele poetului: „de ce-aş da valea cernei pe
o plimbare în bronx cheile nerei pe un sejur în manhattan/ zgârie-norii mei sunt aceşti munţi minunaţi munţii/
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carpaţi cu vârful în dor bucegi făgăraș parâng retezat și
floarea/ de colț ca o stea răsărind în inima lor și zăpezile
de altădată care iar/ se arată ca un miracol pe everestul
meu interior” (everest VI).

ii

Despre ce este vorba în [despre]: o carte intitulată
chiar [despre]

Acolo, odată cu geamantanul, a dispărut şi americanul…
(p. 96)

Odată cu volumul de versuri everest, poetul Nicolae
Silade publică la aceeaşi editură (Brumar-ul poeţilor) o
plachetă de 118 pagini, în care include editorialele din
revistă – cunoscuta de-acum „Actualitate(a) literară” –
semnate număr de număr în primul ei deceniu de existenţă. Cartea începe cu un scurt argument al autorului,
urmat de primul editorial, în ordine cronologică: „De ce
o nouă revistă literară” (A.l. nr. 1, octombrie 2010). Din
postura de director – ex cathedra… – poetul argumentează necesitatea unei noi reviste în peisajul literaturii
române – reviste care, oricât ar fi de multe tot nu sunt
prea multe, cum au unii impresia. De asemenea, explică pentru toată lumea sintagma afişată pe frontispiciul revistei (comuniştii titrau „Proletari din toate ţările,
uniţi-vă!”; lozincă din care este de reţinut doar ideea
unirii): că nu este vorba despre nicio grupare, organizaţie, o nouă uniune de creaţie, paralelă cu cea existentă: Uniunea Scriitorilor. Idee reluată în textul de la
pagina 82, intitulat „Despre Uniunea Scriitorilor... şi Unirea Scriitorilor din România” (sublinierea ne aparţine,
spre a indica termenul de unire, pe care cade întreg accentul).
Editorialele siladiene sunt mici eseuri pe teme varii,
care încearcă să explice lumea. Unul dintre texte – cel
de la p. 96 – chiar se intitulează „Despre ce vorbim”, încercând să clarifice termenii „ecuaţiei”. În acest text,
editorialistul se foloseşte de-un „banc” – de fapt o povestioară cu tâlc, în care un american face un experiment ciudat: abandonează un geamantan în mijlocul
unei (aero)gări, în diferite locuri geografice, curios să
vadă ce se întâmplă (Dar cată să-ţi povestesc eu toată
întâmplarea, cititorule... Ia pune mâna şi citeşte singur.
Fiindcă multe dintre aceste minipanseuri sunt pe tema
scrisului şi cititului.). Despre cunoaştere în general –
poate cea mai acută temă a filosofiei, alături de cea a
morţii –, se ocupă editorialul de la p. 113, titlu complet:
„Despre informare, cunoaştere, inteligenţă şi înţelepciune”. Dar probabil că patru teme, chiar convergente,
sunt prea mult, prea greu de tratat într-un singur text.
Deşi minuscule – ocupând de regulă o pagină
de carte –, editorialele lui N. Silade încearcă imposibilul:
să acopere toată plaja gândirii umane, textul de la p. 11
– A.l. nr. 5/ februarie 2011 – chiar intitulându-se „La ce
bun filosofia?”. Glosând pe marginea dictonului Barba
non facit philosophum, poetul nostru arată că, dacă întrebarea cu pricina şi-o puneau până acuma oamenii
de rând, după 200 – sau chiar 2.500 – de ani de filosoPRO
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fare, au ajuns să şi-o pună, dureros şi acut, filosofii înşişi. Iese puternic în relief criza filosofiei clasice, cea „de
sistem”: „Dacă filosofia e cel mai lung drum spre adevărul la care prin credinţă ajungi într-o clipă... ajungem
unde trebuia, de fapt, să pornim. Într-o deşertăciune a
deşertăciunilor, cine mă poate convinge că filosofia nu
e deşartă?” (Editoriale cu tematică similară sau care
chiar se suprapun în arealul gândirii descoperim la
p. 84, 90, 93: „Despre politică, literatură şi credinţă”;
„Despre vise, mitologie, filosofie, religie şi poezie; „Despre politică, religie şi literatură”.)
Din această aserţiune ca dintr-o „manta a lui Gogol”
(Dostoievski) se dezvoltă un întreg florilegiu de teme
cultural-filosofice, teme pe care noi am încercat să le
grupăm, cât de cât, tematic, iar nu cronologic, cum o făcuse poetul: în ordinea apariţiei lor în revistă. Aşadar,
texte despre gândire/cunoaştere (la pagina): 11, 13-26,
41, 58, 73, 81 etc., 114. Le-am legat prin liniuţă de unire
pe cele de la p. 13 şi 26, fiind legate ele însele prin tematică şi conţinut: prima este intitulată „Despre suferinţă şi înţelepciune”, iar a doua, „Despre vârstele şi
vremea înţelepciunii”. „Dar ce am înţeles noi din suferinţa Mântuitorului, ce înţelegem din suferinţele altora?”,
se întreabă poetul-cugetător.
Despre lucrurile cu adevărat importante

PRO

Foarte multe texte se referă la literaţi, literatură/cultură: poeţi şi critici: 8-28, 9, 31, 87-88, 115. Şi de data
asta am cuplat câteva editoriale, fiind nu numai afine,
ci pentru că tratează subiecte aproape identice. Încă de
la început (p. 8), poetul se arată preocupat de distincţia
supremă, Premiul Nobel pentru Literatură: „Despre culorile Premiului Nobel”, „Despre... cum am luat eu Premiul Nobel”. Iar cum se întâmplă şi la noi cu Premiul
Naţional „Mihai Eminescu”, la fel se petrece, la nivel global, cu premiul instituit de Alfred Nobel, inventatorul dinamitei. Despre poeţi – ...talent, înzestrare şi har – se
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preocupă îndeaproape eseurile de la paginile 9, 45, 54,
80, 107.
Cele mai importante – nu interesante: interesante
sunt cam toate, mai puţin inerentele repetiţii – ni s-au
părut cele legate de Dumnezeu-Cuvântul, veşnicie, renaştere şi înviere. Despre adevărata cunoaştere – a lui
Dumnezeu – cea care face distincţia între inteligenţă
(deşteptăciune, isteţime) şi înţelepciune. Nu degeaba
spune Solomon în Eclesiastul că „frica de Dumnezeu
este începutul înţelepciunii”; iar el – sau psalmistul
David – mai spune şi: „Nebunul zice în inima lui, nu este
Dumnezeu”! Iată care sunt textele (ar fi prea mult să le
analizăm pe toate): „Despre preţul cuvintelor şi preţuirea Cuvântului”, „Despre sfârşitul veacurilor şi regăsirea
veşniciei” „Despre înviere sau visul unei nopţi de primăvară”. Şi una cu titlu în rimă („defect” profesional care
mărturiseşte poetul din autor): „Despre Dante, Isus şi
lumea văzută de sus”. Nouă ne-a căzut cu tronc mai cu
seamă textul „Despre Dumnezeu nu se face vorbire” –
temă atacată şi de noi într-o serie de articole vizând morala în artă.
...„Despre lucrurile cu adevărat importante” (p. 59) –
iată despre ce combate, despre ce încearcă (de la termenul franţuzesc vine cuvântul „eseu”) să scrie prietenul nostru, colegul Nicolae Silade. Despre cele care nu
se văd cu ochii din carne, ci cu vederea duhovnicească,
fiindcă „Împărăţia Cerurilor este în lăuntrul vostru”, cum
glăsuieşte Scriptura. Poetul îi citează aici pe Rabindranath Tagore şi Lao Tse (iată o idee interesantă, proprie
lui: am fost făcuţi din pământ, dar ne-am desprins de el
„spre a-l privi dinafară ca pe-un miracol”, p. 60). Dacă,
desprinşi de pământ, ne îndreptăm ochii spre cer, spre
realitatea invizibil-lăuntrică, vom găsi, ca oameni şi ca
poeţi, toate motivele să-L slăvim pe Cel care se numeşte pe Sine: „Eu sunt Cel ce (ceea ce) sunt”/ „ce
este”; „Eu sunt Cel-ce-voi-fi... fiindcă/ din cauză că
sunt”...

211

lector

Diana Dobriţa Bîlea

CEREMONIAL LIRIC

212

şi un îndrăgostit veşnic de femeia capabilă să întreţină
în sufletul său iubirea şi adevărul constituie trăsături şi
tuşe groase care nu vor pierde din consistenţă până la
sfârşitul întregului discurs al volumului, când avem portretul complet.
Fragilitatea fizică este combătută, în lumina unei
prozodii fără cusur, cu tăria minţii şi a simţirii („Mă duc
la noapte să golesc de ţăndări/ dulapul cu poveştile deamor,/ mă duc la noapte să-mi descarc pistolul/ în plăgile deschise ce mă dor”), iar apropierea de moarte este
anunţată evanescent eminescian, cu încrederea în recunoaşterea urmelor pe care le lasă poetul pe pământ:
„Nu trandafiri, nu sângerări de inimi/ şi nici vreun bocet
tâmpla să mi-o spargă;/ o limuzină o să-mi fure trupul/
să-l poarte rătăcind în lumea largă” (Mă duc la noapte).
Moartea este un personaj, unul care se insinuează şi
continuă să se facă tot mai prezent prin semne şi
printr-un rafinament căutat: „rochia tivită cu fir de aur a
morţii” (Rochie); „Moartea se chinuie să îmbrace hainele ruginii ale toamnei” (Octombrie); „întinderea albăstruie a morţii” (Revelare). De altfel, poetul îşi ia
libertatea de a-şi imagina diferite ipostaze ale trecerii
dincolo, moment pentru care încă nu se simte pregătit
(„deodată-mi dau seama că povestea se termină/ cursa
se încheie cu medalia morţii// Şi dau acum să mă întorc/
[…]/ să se dea din nou startul, având în vedere/ că cineva a trişat” – Pasărea colibri; „Nici nu ştiu cum nimerisem acolo/ era un simplu coşmar/ căci nu păşeam ci
pluteam/ nu eram ci pieream/ din mine însumi” – Pastel), deşi tocmai acest moment pare să-i deschidă cu
adevărat ochiul cunoaşterii: „a şi adus un preot să-mi
cânte prohodul/ când ochii mei cresc tot mai mari şi mai
luminoşi/ distingând clar furnica ce urcă pe firul ierbii/ şi
pasărea colibri departe în ţările calde/ în care n-am fost
niciodată” (Pasărea colibri).
Dragostea, eflorescentă, suscită trăiri dintre cele mai
înalte. Desfăşurările pline de senzualitate converg
uneori către o sublimare a emoţiilor, iubita dobândind în
PRO

AB URBE CONDITA (Ed. Grinta, Cluj-Napoca,
2020), noul volum de versuri al lui Radu Ulmeanu, care
poartă acelaşi titlu ca şi cartea scrisă în latină cu mai
bine de două mii de ani în urmă de istoricul Titus Livius
şi care înseamnă de la întemeierea cetăţii (a Romei),
este pentru autor un prilej de reflecţie asupra sinelui, de
introspecţie, de extrospecţie, de meditaţie asupra finitudinii biologice cu tot ce emerge din parcursul vieţii
până la aceasta, asupra degradării socio-umane, dar
mai ales asupra iubirii – temă centrală a cărţii şi a întregii lirici a autorului. Cetatea din titlul ales este deopotrivă
lumea, viaţa, cuvântul/poezia, iubirea. „Toate drumurile
duc la Roma”, spune un proverb ce derivă din latinescul
„Mille viae ducunt homines per saecula Romam”, adică
„O mie de drumuri vor duce întotdeauna oamenii la
Roma”.
S-ar putea spune că, încă de la facerea omului, indiferent ce drum ar apuca el, indiferent cum ar alege să
trăiască, la capăt îl va aştepta inevitabil moartea. Radu
Ulmeanu scrie acum privind, aproape neclintit, către
acest capăt. Reflecţia, ironia, tristeţea, dragostea pentru
iubită şi pentru semeni, speranţa şi credinţa în Dumnezeu, smerenia, liniştea şi neliniştea, pesimismul şi resemnarea, ipostazele eului liric de spectator şi de actor,
de lucid critic sau de bărbat vulnerabil care (mai) are
doruri, nevoi şi spaime, de înţelept care are puterea
să-şi binecuvânteze şi să-şi liniştească semenii („Pace
vouă, pace vouă, pax vobiscum”), sonurile ce răzbat
melodios din poezii, unele scrise măiestrit în stilul clasic
etc. sunt ingrediente sau modalităţi de exprimare care
fac poezia lui Radu Ulmeanu profundă, rafinată, dar şi
extrem de plăcută pentru cititorul sensibil, doritor să vibreze la frumos.
Autoportretul de la deschiderea cărţii (Cauza) ne
dezvăluie un meditativ conştient de multiplele faţete ale
fiinţei şi personalităţii sale. „Regalul regalelor”, „sâmburele nimicului/ pe calea pierzaniei”, „nemuritor”, „cauza
propriei mele existenţe”, un cunoscător/iubitor al poeziei
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acest caz un fel de aură divină. Bogăţia verbelor la
modul condiţional-optativ (aş vrea, ar străpunge, aş
putea, ai lumina, de-ai veni etc.) sau conjunctiv (să mă
sărute, să mă cuprindă, să treci, să te ating, să te aprind
etc.) au rolul de a susţine visul de iubire, dorinţa, dorul.
Iubirea capătă dimensiuni fizice şi spirituale adesea hiperbolice (este „cea mare”, „cea sfântă”), pentru că singura învăţătură ce contează cu adevărat după toate
experienţele, plăcute şi neplăcute, ale unei vieţi îmbracă
haina iubirii: „dragostea […]/ este totuşi pasărea care
cântă ziua şi noaptea/ fără vreo gelozie, fără invidie/ cu
ochii rotunzi deschişi către Dumnezeu” (Dragostea). De
aceea, abundă portretele hiperboliza(n)te ale iubitei. Femeia din lirica lui Radu Ulmeanu farmecă prin frumuseţea fizică desăvârşită, prin miracolul procreării, prin
puterea (ne)omenească pe care o are asupra poetului.
Sinceritatea mărturisirii, admiraţia extatică, mirarea sunt
netrucate, ca şi dorinţa de a reconsidera prezentul în
funcţie de imaginea ei la un anumit moment al zilei ori
al sufletului însetat de iubire. Descoperim aici portrete
ce pot rămâne în lirica de referinţă a literaturii române:
„Sunt singurul care-a primit în dar/ acest miraculos abecedar// A, de la arta ta cea dulce/ de a-ţi întinde trupul
să se culce// B, de la bucuria mea de a-ţi iubi/ sânii
amari în fiecare zi// C, de la crinul ce-mi desfată/ orgoliul
de-a te ţine-mbrăţişată// Şi celelalte litere pe care/ să le
înşirui nu mă simt în stare/ cum tot măsor sublimele carate/ ale fiinţei tale fermecate” – Abecedar; „Nu mai am
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niciun înger în preajmă, doar pe tine/ femeie de pământ,
de zodie curriculară,/ aluat pentru pâinea întregului viitor,/ rozaceu plânset pe-o coardă de la astrala nopţii
vioară” – Acasă; „Aburul majestuos al fiinţei tale, femeie/ are ascuţişuri de curcubeie” – Abur; „Văd doar
franjuri mov de îngeri/ ce îi porţi şi îi însângeri” – Cuib;
„Tu, mamă a tuturor lucrurilor,/ îndreptăţirea la existenţă, viaţă stăpânind peste moarte” – Fără tine; „De
după uşa lui Brâncuşi mă uit la tine/ la torsul tău de
muză care doarme liniştită/ ca un ulcior umplut cu sevele miraculoase/ din care împăraţii lumii ar vrea să se
înfrupte” – Tors.
Un Don Quijote care ţine în falange o „armată de cuvinte”, trăgându-se din sângele albastru al celor care-şi
schimbă „mereu numele/ când Dante, când Shakespeare, când Eminescu/ şi altele şi altele cam de acelaşi
calibru”, poetul Radu Ulmeanu oficiază acum un ceremonial aidoma celui hristic, menit să-i împace pe oameni cu Dumnezeu, cu semenii şi cu ei înşişi: „şi sufletul
meu care se frânge în versuri/ ca o bucată de pâine/
servită la o cină mistică/ întru iertarea păcatelor nu ştiu
cui” (Uneori seara); „puteţi veni să luaţi/ să vă împărtăşiţi/ cu două trei cuvinte de dragoste/ cu două trei de
viaţă şi moarte (Fulgerări). Este apogeul la care poate
ajunge un poet care pare că a dezlegat nu doar misterele poeziei, ci şi pe cele ce ţin de umanitatea şi de înţelepciunea acestei lumi.

CONSECVENŢĂ ȘI GENEROZITATE
LITERARĂ
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După alte două cărţi închinate consăteanului şi confratelui Vasile Voiculescu – „Viaţa şi opera lui Vasile
Voiculescu” şi „Repertoar lexicografic V. Voiculescu” –,
după nu mai puţin de patru lucrări dedicate matricei sale
– „Vechi familii pârscovene”, „Jurnal pârscovean”,
„Vechi case pârscovene”, „Dicţionarul dascălilor pârscoveni” –, Gheorghe Postelnicu, critic şi istoric literar, romancier, un literat care de opt ani reuşeşte să editeze
chiar la Pârscov revista Întrezăriri (Revistă sătească
de ştiinţă şi cultură), revine la dulcea sa povară şi poate
chiar marcă literară: calitatea de „voiculescolog”. Ne
propune, cu acest prilej, lucrarea Tânărul Voiculescu,
între medicină şi literatură (Ed. Teocora, Buzău,
2020). Deşi titlul ne trimite doar la perioada de tinereţe
a lui Vasile Voiculescu, constatăm că, deşi se insistă
într-adevăr pe acea etapă din viaţa medicului poet, cercetarea fiind realizată pe de o parte din perspectivă bioSAECULUM 1-2/2021

grafică, iar pe de cealaltă parte din perspectivă literară,
estetică, nu lipsesc nici etapele importante pe care
V. Voiculescu le-a parcurs de-a lungul vieţii.
Cuvânt[ul] înainte ne oferă lămuriri, nu fără oarecare
patimă, justificată prin „dragostea infinită” şi respectul
pentru predecesorul Vasile Voiculescu şi pentru adevăr
deopotrivă, întru câştigul literaturii române până la
urmă!, asupra obiectivelor lucrării de faţă: „continuăm
să consolidăm momentele veridice din viaţă şi din
operă, să combatem cu stricteţe afirmaţiile dubioase ale
unor plăsmuitori exaltaţi din anii ’70 şi să umplem golurile”. Dezamăgirea profundă pentru ignorarea sistematică a trudei sale privind repunerea în lumina potrivită a
operei lui Vasile Voiculescu este evidenţiată astfel: „narative sau lirice, analitice sau dramatice, paginile noastre străjuiesc indicatoarele unei preocupări constante,
nevăzute de vectorii culturii contemporane. Ierarhiile
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profesionale au ignorat cu totul munca noastră. Am fost
refuzaţi şi excluşi de la orice beneficiu didactic”. În ciuda
acestei nerecunoaşteri, Gheorghe Postelnicu crede că
„se cade” să continue neabătut „cât timp ne va lumina
flacăra vieţii pe acest tărâm”.
Tonul cărţii este când tranşant, chiar polemic, când
unul caracterizat printr-o sonoritate calmă, caldă, care
denotă sensibilitate, emoţie, afecţiune, nostalgie. Aspectele biografice capătă forma unor naraţiuni împletite
cu descrieri ce ating uneori frumuseţea unor fulgurante
poeme în proză. Prins de povestea lui Vasile Voiculescu, autorul îşi dă seama că, pârscovean fiind, face
parte din aceeaşi poveste a satului de pe valea Buzăului. Ies astfel la iveală propriile amintiri, strâns legate de
lumea satului. Nu lipsesc însă rigurozitatea construcţiei
şi analiza acribică a poeziilor voiculesciene, ceea ce
satisface atât pe cititorul curios să afle mai multe despre
viaţa medicului-poet, cât şi pe cel care vrea să-i cunoască mai îndeaproape poezia.
Mai întâi, sunt prezentaţi ascendenţii lui Vasile Voiculescu, autorul „coborând cronologia cu 200 de ani”,
unde a găsit „numai rădăcini româneşti”. Apoi, chiar şi
în adevăratele pagini de roman, unde naraţiunea se împleteşte cu descrieri ce au în centru Pârscovul de altădată şi în care calităţile de prozator ale lui Gheorghe
Postelnicu pun în valoare subiectul lucrării, autorul
aduce argumente pertinente în favoarea caracterului de
legendă al „Poemul[ui] hanului cu urşi”, scris de Voiculescu în 1957, când avea 73 de ani. Susţine că respectivul han al familiei Voicu era de fapt o „prăvălie”
(conform amintirilor bunicii sale), cu „o activitate modestă”, şi că pentru poetul Voiculescu „hanul devine un
simbol, un sprijin sufletesc, pe care contează sufletul
însingurat”.
În capitolele Un copil fericit şi Elevul Voicu C. Vasile,
apar numeroase elemente de portret, care ni-l zugrăvesc pe micul Dile (V. Voiculescu) înzestrat cu o sensibilitate ieşită din comun, neînţeleasă de cei mari din jur,
„cugetând senzorial” şi cu o înaltă foame de cunoaştere
şi de experimentare, „gigantismul senzorial” constituind
„fundamentul viitoarei construcţii profesionale şi artistice”. Avea „un suflet duios, era generos […], plămădit
dintr-o substanţă umană simplă, onestă, ţărănească”.
Locurile natale, oamenii, familia i-au oferit condiţiile necesare pentru a evolua spiritual şi pentru a se simţi un
copil fericit. Elevul Voicu C. Vasile de la Liceul Lazăr din
Bucureşti era un năzdrăvan alături de teribiliştii săi prieteni, preocupat de înţelegerea Bibliei, însetat de cunoaştere, cu idei socialiste. În Ambianţa plaiurilor
natale, autorul face mai întâi un portret duios pârscovenilor, harnici şi iubitori de Dumnezeu, apoi stabileşte
premisele care au dus la scrierea unor proze pe care le
şi prezintă: „Drum şi popas”, „Fânul”, „Şcoala nouă”. În
capitolul Un roman sentimental, Gh. Postelnicu face
portretul studentului medicinist îndrăgostit de Marioara
Florioara Mitescu şi analizează roadele literare ale
acestei iubiri. În continuare, sunt relevate calităţile
umane ale lui Voiculescu – de exemplu, bolnav de febră
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tifoidă, ca medic militar rămâne la căpătâiul bolnavilor,
evidenţiindu-se şi prin calităţi de bun diagnostician şi de
bun internist – şi legăturile sale cu Academia Bârlădeană, perioadă în care versurile sale de război fac să
fie foarte cunoscut şi să suscite admiraţie în mediul literar. Autorul cercetează şi influenţa pe care Vlahuţă a
avut-o asupra lui Voiculescu. Consideră că Vlahuţă,
„umbra uriaşă a României ciuntite spiritual şi teritorial”,
a încurajat devenirea mai tânărului său confrate, dar că
acum „ambii împărtăşesc soarta celorlalţi clasici români:
intrarea definitivă în uitare”. Stabilit cu familia la Bucureşti, Vasile Voiculescu va profita de mediul social postbelic favorabil creaţiei, istoricul şi criticul literar
considerându-l „un inventiv şi un descriptiv echilibrat,
cu o consistenţă plastică bine controlată”, un „activist
stăruitor” cu foarte multe realizări culturale,
dovedindu-se şi un mentor pentru mulţi tineri scriitori,
nume mari mai târziu, „un misionar social, crezând cu
tărie în îmbunătăţirea vieţii ţăranului, cu ajutorul medicinii, al şcolii şi al culturii”, „un om de o generozitate celestă”, „un îmbrăţişător”. Este pusă sub lupă legătura
medicului-poet cu prinţesa Nadeja Ştirbei, o legătură
epistolară, plină de mărturisiri poetice. În analizele sale,
autorul citează diferiţi critici care au scris despre opera
lui V. Voiculescu, fiind întru totul de acord cu unii, contrazicându-i pe alţii, adăugând sau umplând goluri acolo
unde este sigur că se impune s-o facă. Abordarea este
curajoasă, punctele de vedere fiind întotdeauna bine argumentate cu exemplificări, analize obiective etc. Componenta strict umană, legat de familie, de singurătatea
din urmă a pârscoveanului, este reliefată mai ales în capitolele Robul sacrificat al familiei (apreciere făcută de
soţia lui V. Voiculescu) şi Singur.
Sunt de admirat consecvenţa şi generozitatea pe
care istoricul şi criticul literar Gheorghe Postelnicu le
manifestă faţă de marele său înaintaş, faţă de literatura
română, ba chiar şi faţă de limba română dacă citim cu
atenţia pledoaria pe care o face lexicului voiculescian:
„A scoate la lumină o parte a tezaurului lexical voiculescian echivalează cu o reîmprospătare a cugetului, cu
un exerciţiu de fortificare a limbii actuale, agresate de
snobism şi globalism. Vocabularul primelor volume de
versuri ţine în lumină slava cuvintelor de odinioară […].
Se cuvine să remarcăm contribuţia uriaşă a scriitorului
la îmbogăţirea limbii beletristice, măsura şi valoarea
adaosurilor limbii creatoare de până atunci”. Mărturisesc că mă emoţionează orice întâlnire cu lucrări de
acest tip, care, pe lângă valoarea literară, estetică, documentară etc., poartă în ele şi imensa dragoste a truditorului care ni le-a dăruit. Tânărul Voiculescu între
medicină şi literatură este rezultatul unei conştiinţe individuale contemporane care lucrează întru mângâierea, menţinerea şi elevarea conştiinţei naţionale.
Salvarea din uitare a oamenilor de cultură merituoşi ar
trebui să aibă efecte mai sonore în lumea României de
azi. Este imperios să nu-i pierdem. Fac parte din fiinţa
noastră naţională. Este ceea ce ne spune, printre altele,
mărinimosul, lucidul, vigilentul Gheorghe Postelnicu.
PRO
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DISPERAREA POEMULUI MISTIC
PE SCHELE
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Am avut onoarea, acum vreo zece ani, să devin prefaţatorul cărţii lui Florin Ciurumelea Cămăşile sau gustul pustiu al mătăsii, care s-a tipărit abia în 2019
(Bucureşti, eLiteratura) şi a ajuns la mine de curând.
Atunci, poetul (pictor, grafician, „zugrav” de biserici, editor de revistă) mi-a înfăţişat nu atât o amorsă, cât un
„ecorşeu” al artei sale (ca să spun aşa, împrumutând
un cuvânt de la el), pe care l-am studiat/interpretat cum
m-am priceput, cu empatie şi uşoară acribie de om al
scrisului. Cred a fi nimerit, încă de pe vremea aceea,
mare parte dintre trăsăturile şi tonalitatea acestei... realizări poetice; nu ştiu s-o denumesc altfel în paradoxul
situaţiei ivite drept urmare a revenirii autorului asupra
textului, completării-definitivării lui, ba şi transformării în
„obiect artistic” (v. haina editorială cu ilustrare personală
şi familială) şi a revizitării de către prim-receptorul invitat
şi improvizat critic.
Dar să părăsesc ‒ nu de tot (!) ‒ ispita unei „revizuiri
critice” în sens lovinescian, pentru a parcurge cu ochi
proaspeţi actualul conţinut al plachetei şi a vedea ce
surprize îmi oferă. Mai întâi, frumuseţea multor titluri.
Pe lângă cele implicate în „Prefaţă” cu ocazia citării, iată
unele şi mai şi: Scrisoare citită de vrăbii, Anticariat de
zile şi nopţi, Mere de lemn şi struguri din hârtie, Gustul
şi mirosul seninului, Frică nescrisă pe uşi, Lacrimă cu
uşa-n flăcări, Poţi creşte îngeri tineri, Doar în vinerea
mare ai timp, Cu bustul clepsidrei pe umăr, Tălpile
goale acoperă scrisul.
Apoi, cum de mi-a scăpat ‒ dacă era proeminent şi
în prima formă ‒ simbolul Cămăşii? Examinând contextele în care cuvântul (comun şi prin grafia postmodernă
însuşită) apare, putem desluşi aspectele, intensităţile,
semnificaţia majoră. O iau în ordinea înaintării „discursului” sau eventual a circularităţii sale.
Se scrie chiar în poemul iniţial (Seara fotografiile
râd): „ce ne facem cu dragostea adunată cămaşă de
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iunie?” Versul este criptic la modul figurat, însă dragostea nu e întâmplătoare, în rândul precedent fiind amintită „iubirea la pândă pe ziduri”; e reală, face trimitere la
o „nuntă-n aşteptare” şi, deodată sau sincretic, totul se
mută în alt plan, mistic. Sesizăm o moarte concretă, individuală, o atmosferă rituală şi... prezenţa sacrală a
Celui Răstignit în clipa dintre îndoiala supremă („nimeni
spre nimeni îndelung privitor”) şi „ultimul cuvânt mestecat [«Facă-se voia Ta», n.m.]/ împăcare”. Îmi este
aproape limpede proiecţia cămăşii vieţii în aceea a mortului nenuntit şi a Sfântului giulgiu. Un surogat în memoria celor pierduţi e îngheţarea ‒ şi a su/râsului ‒
într-o fotografie. Apropo de asta, am întâlnit în Italia o
tânără, care pregătea un doctorat pe tema „Fotografia
ca expresie a morţii în arta vizuală”.
E vorba, deci, de straiul omenesc cel mai necesar,
menit să ne acopere goliciunea trupului (cu care ne-am
născut) şi să ne apere de frig ori arşiţă, atât de indispensabil (pardon!), încât mă mir că nu s-a gândit cineva
să insereze în Tatăl Nostru, după versetul cu cererea
pâinii cotidiene, o rugă de felul „nu ne precupeţi /lipsi
de/ cămaşa de toate zilele”, care în plus ‒ dacă aceasta
n-ar fi păstrată curată ‒ s-ar potrivi cu ce urmează, despre iertarea greşelilor (păcatelor) noastre, săvârşite mai
ales în dauna apropiaţilor. Ce s-ar face călugării fără
rasa monahală („cămăşile fraţilor” peste care „teancuri
de zile [lumeşti] stau nerăsfoite”, cf. poemul Impresia
unei duminici)? Din acest unghi de reflecţie, accesoriul
mortuar cu sicriu şi veşminte bogate este un imens moft
faţă de simplul, străvechiul, firescul acoperământ vital
şi funerar.
Moartea însăşi are o cămaşă: „(sora moarte pe colnic/ în cămaşa lui nimic/ şi-n haina lui nimenea/ trage
cerul după ea)”. Or, Nimicul şi Nimeni sunt categorii metafizice, greu digerabile de o religie revelată, care vrea
să arate de ce există mai degrabă Ceva şi Cineva.
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Adică o realitate eternă şi un ordonator al ei. Totuşi, prin
teologie apofatică şi un misticism temperat se poate
reintra din disperare în credinţă, subordona îndoiala
acesteia, şi unii... fericiţi pot atinge seninătatea:
„[N]oaptea la unu şi douăzeci/ sângele îmi schimbă
timpanele cu foi de tablă/ îmi rupe hainele cămaşa
coastele/ acoperă ferestrele/ uşile cărarea” (Gustul şi
mirosul seninului).
Dacă ai har, începi să acordezi orga şi să intonezi
psaltic „răbdare din răbdare/ în piscul oaselor ce azi le
vezi/ vor fi şi peşti/ va fi şi mare.” (Id.). Iar peştele are şi
el o „cămaşă” [desigur de solzi] încă „din apa [noastră]
de botez” (v. poemul Peste azil a început să ningă, care
vine ca un ecou, şi cifric întors, al strigătului „ninge-n
Nazaret”!)
Cămaşa necuprinsei întoarceri este oarecum textul
tutelar al acestei „pânze” poetice în-volumate. Pare
scris în transă şi un cititor afin autorului ar trebui să-l
rostească de mai multe ori, ca pe o mantră, o rugăciune. Versetele, începute toate cu „peste”, care se repetă des şi în interiorul „strofelor”, cuprind mai tot ce ne
cutremură existenţial în Istoria sacră a promisiunii unei
reveniri mântuitoare (salvifice) pe Pământ, în viaţă-fiinţă-cunoştinţă, nu uitare, obnubilare, comă veşnică, irosire în Neant. Suntem sau nu chip şi asemănare a Sa?
‒ aceasta-i întrebare, formulabilă şi/sau mai cu seamă
pe schelele bisericilor.
Aş vrea să se înţeleagă un fapt: că nu-l consider pe
Florin Ciurumelea un poet pur mistic, de felul unui Angelus Silezius (să zicem), de vreme ce se ţine în haloul
şi forţa magnetică a Poeziei, şi nu în ale Adevărului
inexprimabil. Poezia e şi ea „ceva mai presus de nu
ştiu”, dar poemul are, măcar, o cămaşă pe care „dimineaţa” se pot lua „notiţe” (despre toate cele ale provinciei, ţării, lumii) şi schiţa „desemne” figurând un nimb,
un nor, un foc, un tărâm, un colţ, un pisc... [Mă străduiesc să interpretez Două ferestre...]. În percepţia acestui
poet (atipic), poezia nu este o făcătură, ci o transcendenţă ‒ Ceva pe care poate nimeni nu l-a scris, lizibil şi
palpabil doar de anotimpuri, „ceva rostogolit cu ochii închişi/ prin sângele adăugat”, „ceva cu înlăuntrul/ de pământ argilos”. Pe scurt, o mare aspiraţie (disperată),
pasibilă de a se solda cu o eşuare în vorbărie sau... ermetism. Or, scriptorul Ciurumelea doreşte să deschidă
larg uşile şi ferestrele.
Altminteri, în volumul său desfăşurat pentru eventualii şi, vai!, tot mai improbabilii cititori, latura mistică
se concentrează în prima jumătate. Se diluează apoi
într-o oglindă mozaicată ‒ „vitraliile” remarcate de
Gh. Istrate pe coperta IV ‒ şi cu intarsii suprarealiste şi
revine în ultima parte (circa 20 de pagini). În această
privinţă, poemul sus-citat este un fel de graniţă între literaritate şi reaprinderea jarului mistic. Căci găsim salturi imaginative surprinzătoare („când toţi au dat foc
ierbii/ apoi au ieşit la cosit”, „ţărmul născut înnoptat”) şi
textualizări precum „verb amânat conjugării”, „trece la
trecut un drum” ori perfecta ‒ dar absconsa ‒ secvenţă
(2. finală) în versificaţie tradiţională. „Doar un colţ din
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lucrurile care/ doar un vârf din lucrurile când [alternate
cu unde, cum, înspre, din, cine, ce, peste]. Să nu mi se
spună că acesta nu e un neomodernism à la Nichita
Stănescu, de pildă. În rest, aspectul poetico-literar este
cu adevărat suprarealist ‒ acum îmi vine în minte că suprarealismul era atent în acelaşi timp la inconştient, la
(socio)politic şi la suprareal-metafizic. Celelalte două
curente de referinţă ale mele, modernismul şi postmodernismul, se cam eschivau, băgând capul în mătasea
abstracţiunilor sau nisipul banalităţilor.
Florin Ciurumelea scrisese, cu smerenie, relativ la
arta profesiei sale: „[V]rei să te rosteşti dar nu-i de găsit/
locul în care să fii sigur/ că te poţi auzi/ lasă-te singur
surâs / doar eşti verniul sub care putrezesc/ şasiurile
pânzele culorile ziua// «luaţi mâncaţi» acesta-i oare trupul?/ doar în frescele din strană/ raiul umblă pe catâri.”
Pentru ca la sfârşit, reîmbrăcând cămaşa scrisului ‒
care, aparent, „nu poate fi o cămaşă curată /.../ fără
urme de bici/ fără zdrenţe de sânge/ fără muşcătură de
suliţă” ‒ să aibă impresia că se mişcă între Baraba şi
Fiul, ba încă riscând să acopere cu „tălpile goale” „cărarea” dintre aceştia.
Fie ca Dumnezeul Poeziei, care nu poate fi altul
decât al Logosului, să-i omologheze calea!

Balş, 15-22 ianuarie 2021, în timpul Coviciumei.
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Adrian Someşan
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„UMBRA STRĂLUMINATĂ” A POEZIEI

PRO

Ieşirea din rigidităţile impuse de cenzura regimului
comunist a însemnat o explozivă iluminare a limbajului
poetic, o breşă de o nemaipomenită forţă şi vitalitate în
zidul unor tabuuri imposibil de încălcat înainte de 1989.
Între alte descătuşări remarcabile, lirica religioasă a fost
repusă în drepturi ca rit al purificării prin sacralitatea cuvântului şi a credinţei ancestrale. Pe calea acestei revigorări a pornit, alături de alţi poeţi locali, precum Flavia
Teoc, Luciana Medve sau Dinu Virgil, şi poetul clujean
Marius Ţion, afiliat parţial grupului Zalmoxis, ai cărui lideri au fost Ionuţ Ţene, Horia Muntenus şi Adrian Mihai
Bumb. Trebuie spus însă de la bun început că poezia
lui Marius Ţion nu este eminamente religioasă, deşi se
fundamentează pe formaţia lui teologică, atinge tangenţial motive biblice şi foloseşte lexicul bisericesc în consonanţă intimă cu evlavia şi misterul sacrosant. Dar
tematica sondează adânc în trăirile şi patimile omeneşti
încercate de fiecare dintre noi.
Primele lui volume (La poarta umilinţei – 1998 şi Vecernia iubirii – 2005) transmit sentimentul sfiiciunii creştine şi al pioşeniei în faţa creatorului divin, dar conţin şi
decupaje din „cotidianul imund”, resorbite în vizionarism
laic, sugerat ca descendenţă dintr-un suprarealism de
conjunctură. Limbajul lui naşte „o poetică a contrariilor”,
după cum subliniază Ion Cristofor în prefaţa volumului
despre care facem vorbire aici. De fapt, toată poezia lui
stabileşte, în sublim şi supleţea expresiei, un dulce balans între ilustrarea feţelor realului şi dorinţa de înălţare
în transcendent, notată cu aceeaşi sfiiciune şi emoţie.
O contragere spre esenţializare anunţă volumul
Umbra (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj, 2020) şi spre o epurare a discursului, renunţând la versul bogat ornamentat
şi la incantaţia retorică prefigurate în volumele anterioare. Mai ales partea a doua a volumului, intitulată sugestiv Seminţe pentru cer, ţinteşte spre luciul de
smarald al poeziei de tip haiku,(poeme foarte scurte,
aerate, înaripate chiar), unde caligrafia versului atestă
migala de orfevru a poetului care operează şi struneşte
expresia, izvodeşte sensul cu minime cuvinte-lacrimi,
cuvinte-cristale, insinuând zborul iconic al „seminţelor”
spre desăvârşire întru spiritualitate şi beatitudine. Între
aceste filigranate stratificări lirice, atinse de puritatea
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gândirii zen, întâlnim strecurată însăşi fiinţa poetului
prefigurată autoreferenţial ca „Fluviu prelung,/ încolăcit/
pe sub stâncile/ de rubin/ ale metaforei” (Poetul). Dacă
Blaga „şlefuia” pietre pentru templul (său), poetul clujean „înalţă” extatic lirice înfăptuiri, ofrande înfăţişate
drept seminţe pentru cer. Un fel de preeminenţă a eului
meditativ ce scrutează zările şi nemărginirea se desprinde din descriptivismul mascat în care e înfăşurat
diafan sentimentul familial transcris în versuri de o mare
simplitate: „Deasupra/ oraşului clocotit/ casa mea/ face
punte cu poezia/ acolo unde/ mierla/ a uitat/ să mai
cânte.” (Puntea). În zona biografismului translucid sunt
evocaţi părinţii şi bunicul pictor Al. T. Ţion, care „picta
fericirea/ în Parcul Mare”, făcând loc imediat unei „poezii urbane, prezente mai ales în prima secţiune a volumului”, unde poetul, adaugă Ion Cristofor, autorul
prefeţei, „pare să reînvie citadinismul poeţilor revistei
Steaua, cum ar fi A.E. Baconski, Aurel Rău, Victor Felea
şi Aurel Gurghianu.” Aşa încât statutul de poet citadin
nu i se poate contesta lui Marius Ţion, dimpotrivă, nostalgiile lui cuprind în acolada sentimentală a rememorărilor o succesiune de imagini ale oraşului şi ale
boematicilor lui locuitori, ca în unele poeme ale lui Daniel Moşoiu: „În exil, la Pescarul,/ poeţi grăbiţi de soartă/
îşi consumă inspiraţia ca pe o ciorbă de burtă,// Lângă
zidul vechi al cetăţii, la Emma/ filosoful Bădică îmbrăţişează soba/ ca pe-o femeie fierbinte” (În centru).
Peste aceste concretizări din arealul citadin clujean
poetul adresează, în taină metafizică existenţială, meditaţii întru întâmpinarea crepusculului întrezărit, numite
„Scrisori către văzduh” într-o vulnerabilă complicitate cu
sinele prevestitor, reflexiv, intuitiv. Din acest vizionarism
crepuscular se detaşează simbolul coagulant al volumului – umbra. Fără să fie sumbră, imaginea ameninţătoare răneşte, dar e îmbrăcată în voaluri vaporoase,
unduitoare: „Lespedea nopţii/ năpădeşte/ înserarea/ târzie.” (Răni). Recursul la salvarea de singurătate are rezonanţe echivoce, uneori destabilizatoare: „doar poezia/
plutind deasupra singurătăţii/ cuvântului” (Doar poezia).
Dihotomia tematică moarte-iubire e îmbrăcată adesea
în metafora umbrei, adusă în zona oximoronului fluid,
expresiv, insinuant: „Umbra străluminată/ a lui Dumne217
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zeu/ se aşază lin/ peste mine” sau „Lumânările/ umbrei/
peste chipul/ poetului” sau „să-mi îmblânzesc îndoiala/
în umbra primei raze/ de soare”. Sunt ziceri ce instaurează în versul cumpănit uimirea şi taina, sentimentul
deşertăciunii şi al izbânzii prin iubire, într-o comunicare
fracturată, ce pare ruptă din context, devenind pe alocuri emblemă a fragmentarismului asumat şi experimentat cu folos în sclipirea căutată a ideii poetice. În

stilul lui murmurat şi reţinut, Marius Ţion nu elaborează
alambicate şi dense viziuni crepusculare, deşi se arată
înfrăţit bacovian cu „chihlimbarul toamnei” în sensul căderii, ci trimite doar scurte mesaje în pustietatea „umbrei”, desenând inspirat şi înfrumuseţând prin cuvântul
bine ales eternitatea clipei, căci la el „noiembrie/ miroase a iubire/ şi a moarte”.

Alexandru Jurcan

CAPCANA PENTRU VISE
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discuții despre iubire, care ar fi „cel mai periculos sentiment”, vis în alt vis, mise en abîme spre un spectacol
halucinant ori spre „capcana pentru vise”. Descrierile
fascinează, mai ales când întinderile se preschimbau
„într-un fel de gheață prin care treceau văpăi albastre
și verzi, pentru ca mai apoi să se lichefieze din nou”.
Doamna Celor Două Lumi devine un personaj memorabil, cu știința dialogului provocator. Regina Hazardului
să fie din sfera avatarurilor? „Vorbise prin ea oare altcineva, de altădată?” Misterul continuă, povestea obsedează, reinjectată mereu cu inflexiuni osmotice.

PRO

Am primit un plic din hârtie nobilă. În interior, o hârtie
de mătase galben pal, pe care era scris caligrafic cu
cerneală violetă:
Din porunca doamnei Andrea H. Hedeș
avem deosebita onoare de a vă invita la sediul
revistei Neuma, la miezul nopții, pe strada…
N-am mai stat pe gânduri. A venit cerbul de diamant
și am pornit… Dar ce fac? Rescriu fără ghilimele?? Sunt
virusat de cartea O întâlnire pe strada Hazard, Editura
Neuma, 2020. Scrisă, desigur, de Andrea H. Hedeș. Niciodată n-aș fi crezut că Andrea mă va transporta în oniric, în realism magic, exact când aveam (toți avem!)
nevoie de urgentă evadare din prezentul imund. Cartea
e departe de orice pandemie, virus, război, plonjând cu
măiestrie în mistere atemporale. Un basm tonic, cu volute stilistice de invidiat. Întotdeauna am admirat ceea
ce eu n-aș fi capabil să realizez. Narațiunea țese suspans, detaliile nasc întinderi de ape și raze de lună.
Toată recuzita basmelor – inclusiv lingvistică – e recognoscibilă, însă e altfel pusă în pagină. Andrea Hedeș
reușește un tur de magie cromatică : turcoaz, verde absint, glazură în alb și roșu, rochie de organza, galben
pal, cerneală violet, văpăi albastre, mierlă neagră, lumina aurie, cerb de diamant…
Cartea reface povestea Cenușăresei într-o cheie de
o ingeniozitate fantezistă, revigoratoare. Coabitează
surprinzător trimiteri subtile la Arthur Schnitzler (Nuvela
visului), Exupéry („să alegi cu inima”), Marguerite Duras
(Moderato cantabile), Kafka (secvența de la poștă).
Ieșirea din realitate denotă o apetență pentru tuneluri
temporale și evadări luxuriante. Oglinzi, metamorfoze,
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Valentin Popa

ÎNCĂ UN CIORAN

PRO

Neîndoielnic, Emil Cioran nu poate ieși din actualitate. Scrisul lui încă provoacă spiritul, încă trezește interesul lectorului din România. Pornind de la aceste
premise, eseul lui Adrian Buzdugan (Procesul lui Cioran, Editura Paralela 45, Pitești, 2020) nu ne surprinde.
E o mișcare de spadasin ce se străduiește să pareze
loviturile celor care l-ar vrea pe gânditorul născut la
Rășinari scos definitiv din istoria ideilor. Desigur, principala acuzație este legionarismul său din tinerețe. Acuzatorii sunt urmașii de azi ai victimelor politicilor
antisemite din Europa acelor vremi, dar și cei din propria tabără politică din anii treizeci, ce s-au simțit trădați
de filozof prin atitudinea sa de distanțare de opiniile politice împărtășite în acei ani.
Cartea prezentată aici este prefațată de un
substanțial studiu al gânditorului sibian, Ion Dur (oltean
de origine), în care găsim principalele teze asupra subiectului, avansate și argumentate de cele mai „reprezentative” cărți consacrate lui Cioran, avute în atenție
de eseist în demersurile sale cel mai adesea polemice.
Din câte știm, Procesul lui Cioran este prima carte
de eseistică filozofică a lui A. Buzdugan, profesor de
științe socio-umane din Brăila, afirmat până acum ca
prozator (Capela excomunicaților: povestiri ultimative,
2010; Citadela de fier, roman, 2012; Comisarul
Corcodușă, roman, 2014; Fredy: proze riscante, povestiri, 2017).
Noua carte a autorului comentat aici strălucește prin
erudiție (8 pagini cu surse bibliografice) și se arată deosebit de serioasă și de argumentată, precum și strălucitoare ca stil, mâna prozatorului dovedindu-și din plin
vizibilitatea.
Prezentarea cazului Cioran sub formă de proces se
dovedește ingenioasă. Mai întâi autorul dă cuvântul
acuzării. Primii acuzatori, Marta Petreu (Cioran sau un
trecut deocheat, Despre bolile filozofilor, Generația 27
între Holocaust și Gulag…) și Alexandra Laignel-Lavastine (Cioran, Eliade, Ionescu: Uitarea fascismului) îl judecă pe Cioran de pe pozițiile discutabile ale
corectitudinii politice.
Interpretări și atitudini echilibrate sunt descoperite
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de autor în scrierile lui Arșavir Acterian, îndeosebi în
Jurnal. 1929-1945 / 1958-1990, dar și în Gheorghe Grigurcu, Breviar Cioran (vezi în capitolul II, paragraful „Silogismele unui «cap limpede»”). Unul dintre silogisme
pare să-l atragă foarte mult pe Adrian Buzdugan, cel referitor la dubla măsură în evaluarea personalității și operei unor mari creatori. Astfel, Aragon, Éluard sau Sartre
nu sunt afectați în evaluările postbelice „de opțiunile lor
probolșevice sau proteroriste, pe când cei cu simpatii
pentru extrema dreaptă nu sunt cruțați” (p. 79).
Autorul se răfuiește în continuare cu semnatarul unei
cărți cu titlu „ușuratic” și neinspirat: Stéphan Barsacq,
Cioran. Ejaculări mistice, 2011. Preocupat de denigrarea eseistului român, acest comentator nu se sfiește să
recurgă la un limbaj trivial („vierme kafkian”, „tânăr imbecil”) și să avanseze „imaginea unui gânditor mediocru, a unui om neînsemnat” (p. 81).
În paragraful 6 al aceluiași capitol, A. Buzdugan se
ocupă de susținătorii „de operetă” ai lui Cioran: Sanda
Stolojan, care apasă pe ideea că Cioran s-a desprins
de propriul său trecut, este adevărat că târziu, prin anii
’70, Ilie Dumitrașcu, explicând prin apel la caracteristicile acelei epoci tulburi eventualele derive, și Irina Mavrodin, în efortul de a combate tendința exegeților de a
citi opera prin scotocirea vieții autorului.
Dintre denigratorii lui Cioran, foarte expresiv se
dovedește Pamfil Șeicaru (Scrieri din exil…) ce îl acuză,
în anii ’60, de faptul că nu a reacționat la solicitarea fostei soții a lui Noica (Wendy Muston), trăitoare în Londra,
adresată atât lui, cât și lui Mircea Eliade, de a profita de
influența pe care și-o câștigaseră în cultura occidentală
pentru a acționa în așa fel încât să împiedice condamnarea filozofului român arestat abuziv de autoritățile comuniste.
Judecător aspru se dovedește și Dan C. Mihăilescu
în Despre Cioran și fascinația nebuniei (2010). Aici filozoful este cercetat prin prisma generației criterioniste,
ai cărei membri au evoluat, aproape integral spre extrema dreaptă, Cioran fiind exemplarul cel mai evident
al acestei tendințe, adică „excesul” ei.
Tot sever se arată a fi și Leon Volovici, ce nu-i poate
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ierta lui Cioran antisemitismul excesiv din Schimbarea
la față a României, în care poporul evreu este considerat „cel mai inteligent, mai dotat și mai obraznic popor”.
Volovici nu uită totuși să amintească faptul că acest „antisemit” a intervenit, pe cât a putut, pentru a împiedica
deportarea unor intelectuali evrei în lagărele din Transnistria, inclusiv în favoarea lui Benjamin Fondane pentru
a nu ajunge la Auschwitz.
Contrar unor comentatori ce respingeau tratarea
operei cioraniene din perspectiva vieții autorului, Valentin Protopopescu, propunând o interpretare din perspectivă psihanalitică (Cioran în oglindă, încercare de
psihanaliză), acordă credit nemăsurat luării în considerare a detaliilor de viață. El nu-i poate ierta „accentele
fascistoide și legionarizante” și nu crede în schimbarea
la față a eseistului român.
Ca în orice proces, și în cel intentat lui Cioran este
nevoie de martori, nu numai de acuzatori și apărători.
Primul dintre cei aduși la bară de A. Buzdugan este
Claudio Mutti, care, în volumul Penele arhanghelului.
Intelectualii români și Garda de Fier, se îndoiește de
apartenența formală a „inculpatului” la Garda de Fier,
considerând că Cioran, ca și alți intelectuali români, a
mers pe un drum paralel cu al mișcării legionare și i-a
susținut activismul.
Un al doilea martor, Faust Brădescu, fost comandant
legionar, susține că Emil Cioran a trăit intens fenomenul
legionar, iar la Paris, în timpul războiului, era privit ca
un „guru” de către cei vreo cincizeci de adepţi refugiați,
după rebeliune, în capitala Franței.
Interesante sunt perspectivele deschise de martorii
francezi din noua generație. Astfel, Patrice Bollon în
Cioran l’héréthique (1997) consideră că așa-zisul nazism al lui Cioran derivă din dorința acestuia de a identifica o ideologie, o „practică a puterii” ce ar fi putut „să
redea sau să procure un destin țării sale” (p. 121). Cât
privește antisemitismul, trebuie avut în vedere faptul că
uneori chiar în aceeași frază „putem vedea argumente
filo și antisemite” amestecându-se. Un al doilea martor,
Sylvère Lotringer, consideră că în timpul bursei Humboldt din Germania, tânărul Cioran, „care până atunci
se menținuse într-un echilibru instabil între geniu și nebunie”, devine hitlerist după doar două săptămâni petrecute în Germania. Experiența germană, impresia
creată de fanatizarea populației vrăjite de personalitatea
Fürerului au fost decisive pentru cel ce va scrie Schimbarea la față a României.
Pentru Eugen Simion (Cioran: O mitologie a
nedesăvârșirilor), negările ulterioare nu sunt convingătoare, nu pot anula vina de a fi scris Schimbarea la față
a României. Dezvinovățirea din Mon Pays, în care
afirmă că n-a crezut nici măcar un moment în mișcarea
legionară, nu e credibilă și nici mai puțin scuzabilă, ba
chiar acuzatoare.
Ion Dur (Cioran. Conform cu originalul, 2016) consideră Schimbarea la față a României o încercare eseistică de a face „critica rațiunii istorice” și este de părere
că lucrarea trebuie restituită integral, cu tot cu paginile
pe care autorul însuși le-a anulat în ediția de la Humanitas.
În capitolul III („Cazul Cioran” – un caz heidegge220

rian?), Adrian Buzdugan observă faptul că dacă în
scrierile lui Heidegger pot fi identificate aspecte ale
ideologiei național-socialiste, chiar trimiteri la volumul
Mein Kampf al lui Hitler, în opera lui Cioran nu există
referiri la scrierile lui Codreanu. Cei doi gânditori au avut
de suferit, sub aspectul imaginii, în perioada postbelică,
iar cercetarea operei lor a fost viciată de interesul pentru
biografie.
În capitolul IV („Cioran par lui-même”), A. Buzdugan
dă cuvântul celui judecat pentru a-și construi autoapărarea, propunând de la început o declarație edificatoare
a lui Cioran, din caietele sale publicate postum de Humanitas în 1996: „Cel mai bun lucru pe care-l putem
face este să ne acceptăm trecutul”, interpretat de mulți
ca fiind un refuz de a-și face autocritica. În construirea
acestei autoapărări, autorul reproduce pasaje semnificative din scrisori sau din articole din perioada berlineză
(1933-1935), unde se poate citi admirația pentru noua
realitate germană de după venirea lui Hitler la putere,
pentru impactul ei asupra tineretului. Ideologia nu are
nicio relevanță, afirmă eseistul, în schimb, modelarea
comportamentului tinerilor – da. Dacă ar vedea același
efect asupra tineretului rus, ar putea admira chiar și
bolșevismul (articol din „Vremea” din 1935).
Continuând să citeze masiv, A. Buzdugan prezintă
evoluția ideilor cioraniene în anii războiului, apoi în perioada postbelică, când trăiește condiția „apatridului metafizic”, în care se accentuează despărțirea sufletească
de propria țară, de propria națiune. În „Caiete” (notă din
1960), mărturisește că nu se poate rupe sufletește de
țara de baștină, dar că, în schimb, compatrioții îl dezamăgesc și-l irită, descoperind în ei tarele îngroșate ale
propriului caracter, adică ceea ce nu suporta la el însuși.
Din scrisori, din notele de jurnal („Caiete”), aflăm
evoluția procesului de despărțire de România, dar și de
ideile tinereții sale. Schimbarea la față… i se pare o
carte tot mai străină de spiritul său.
În ultimul capitol (al V-lea), A. Buzdugan susține
ideea că Cioran nu a fost legionar cu acte în regulă, în
ciuda influenței ideilor sale asupra ideologiei mișcării.
Că a simpatizat scurtă vreme cu legionarismul este
adevărat, dar oare cât de condamnabil este acest sentiment în condițiile în care în acei ani Legiunea părea
să fie singura soluție de salvare a unei Românii aflate
în criză morală și spirituală. Martorul cel mai credibil al
neadeziunii formale a lui Cioran la legionarism este tocmai fratele său, Aurel, care, când se aprindea,
mărturisește Dan C. Mihăilescu, declara: „Nu el, eu am
fost cu adevărat legionar”.
În finalul volumului, autorul recunoaște că în acest
proces al lui Cioran el nu a avut alt rol decât cel de
aprod. A adunat declarații și le-a așezat între copertele
cărții. Într-adevăr, text personal nu prea găsim. Dominante sunt mărturiile impresionante prin număr și calitate, autorul făcând dovada unei bune stăpâniri a
informațiilor cuprinse în numeroasele cărţi și articole
consultate. Bibliografia temei ajunge până aproape de
anul apariției acestei interesante și utile cărți. Concluzii
privitoare la partea de vinovăție a celui judecat nu
avem, autorul lăsând deschisă poarta interpretării cititorilor înșiși.
PRO
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Emil Lungeanu

UMORUL LUAT ÎN SERIOS

PRO

Ce altă culme a fabulosului ar putea întrece acea
mirobolantă pândă organizată pentru prinderea hoților
din Prâslea cel voinic și merele de aur? „Prâslea dus în
grădină a fost. Cum veni seara, se duse, își luă cărți de
citit, două țepușe, arcul și tolba cu săgețile. Își alese un
loc de pândă într-un colț pe lângă pom, bătu țepușele
în pământ și se puse între ele...” etc. Auzi colo strategie
la mezinul împărătesc, „cărți de citit”, mai lipsea doar
să le facă recenzia. Voinicul ăsta ce nu se vrea Bărbat
adormit în fotoliu mai că face figură de arhetip al lui
Alex. Ștefănescu însuși, care și dânsul, cândva, își
apăra de hoți, mai cu pistolul, mai cu stiloul, propria
livadă de la țară.
Ei bine, în aceeași categorie a lecturilor apte să te
țină treaz de seara până în zori se încadrează și
Povestea Merelor de Aur și a Regelui Râs a lui
Al. Câțcăuan (Aletheia, 2020), o depănare a istoriei
celor 35 de ediții ale vestitului și longevivului Festival de
satiră și umor „Mărul de Aur” de la Bistrița inaugurat în
primăvara lui 1983. Iar dacă e de-ajuns doar să parcurgi
această retrospectivă ca să râzi în hohote până-ți
trosnesc și ți se rup balamalele fălcilor, atunci este un
adevărat miracol că participanții la festival au scăpat cu
viață. Efectul însă nu este numai de ordin repertorial,
căci poznașul povestitor, oricâtă osteneală și-ar da cu
regia acestui spectacol, nu moare nici el de prea multă
sobrietate. Evocând o dezbatere organizată la ediția din
2008 bunăoară, fondatorul Bobârnacului și al Mișcării
literare scrie între altele că directorul Stațiunii Pomicole
Bistrița „a vorbit cu atâta seriozitate despre producția
de mere și alte fructe încât, în final, a ajuns să deplângă
soarta cetățeanului român”, devenit consumator de
Cola și Fanta („cele mai sănătoase chimicale din lume”)
în timp ce propria lui țară își dă la export sucul natural
de mere. „Mai departe moderatorul dezbaterii, Cornel
Udrea, a atras din nou atenția că singurii oameni
normali dintre românii de astăzi sunt umoriștii”, actuala
așa-zisă tranziție a României către nu se știe ce anume
fiind „de un umor absolut negru”. Altundeva, același
Cornel Udrea (care semnează și postfața volumului de
față) dă alarma printre camarazii săi de șotii: „Suntem
foarte puternic concurați de politicieni”. Oho, ăia sunt
abia începători în comparație cu producătorii de perle
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de la bacalaureat! Preparativele ediției 2014, deși
inițiate cu un confortabil avans de câteva luni de zile,
iau turnura unei adevărate mobilizării pentru război, cu
„elaborarea și difuzarea în regim de urgență a
Regulamentului (…) cea mai importantă operațiune a
acestei faze”, mai apoi sosirea cu trenul a juraților fiind
transmisă în direct de parcă ar fi convocarea miniștrilor
la Sinaia la Consiliul de Coroană al lui Carol al II-lea.
Aspectul general rămâne însă unul carnavalesc,
participanții la festival fiind desemnați ca „Satiri” puși în
slujba „Regelui Râs” și „monitorizați prin mijloace
invizibile de cine știe ce fel de zmei și zmeoaice, bată-le
râsul să le bată”.
Povestea fiind totuși lunguiață, autorul a
segmentat-o prin binevenita intercalare a unor selecții
anecdotice de divertisment umoristic, coborâte ca niște
cortine după cronica fiecărei ediții de festival. Iar aceste
antracte se dovedesc a fi nu doar relaxante, ci și foarte
instructive uneori. Între altele afli, de exemplu, că
„împământare” înseamnă „înmormântarea unui
electrician”, un „sfârșit fericit” este numai sfârșitul de
săptămână, o „femeie ascultătoare” înseamnă una de
la SRI, iar o soacră e greu de înghițit până chiar și de
către toleranții canibali dacă nu este servită „cu
ketchup”. Cum ziceam, e bine de știut.
Cu anvergura lui de patru decenii, festivalul
bistrițean de satiră și umor pare astăzi un pod arcuit
spectaculos peste însăși prăpastia fără de fund din basmul lui Prâslea și al merelor de aur. Un viaduct, mai
exact, menit să te treacă teafăr peste un infern românesc adânc de ți se face rău numai văzându-l dedesubt.
Or, tot acolo, jos, laolaltă cu întregul pandemoniu al turpitudinilor ce-i aprovizionează inepuizabil cu materie
primă pe „Satirii” lui Al. Câțcăuan și Virgil Rațiu, este și
locul bășcăliei triviale și al imposturii promovate azi și
finanțate din belșug pe aceste meleaguri ireale, nu mai
puțin josnice decât repertoriul propagandistic al brigăzilor artistice de agitație din vremurile proletcultismului.
Aici, în luarea în serios a umorului, ar trebui căutată
adevărata măsură a acestui valoros demers bistrițean,
ale cărui recolte de mere și vitamine au, incontestabil,
meritul de a întări sistemul imunitar al unei națiuni tot
mai șubrede.
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N. Georgescu

LIVRESCUL CA SUPORT EPIC

De un picaresc exuberant, pe alocuri cu apăsate accente calofile, romanul Livrescu de Mihail Soare (Eikon,
2020) încântă prin felul cum „camuflează” în proză un
poet dedicat fanteziei și în general construcțiilor pe
spații mici și medii. Numele romanului este, de fapt, porecla personajului central, un fost militar de carieră, din
perioada interbelică, prea puţin aplecat spre meserie,
de unde și supranumele cu care a fost cadorisit: nu că
ar citi multe cărți, nu că ar avea o bibliotecă extraordinară – dar este un om coborât, parcă, din cărți, căutând
expresiile memorabile în vorbire, ceva între proverb și
metaforă poetică. Fiind din neam de militari, de pildă doi
dintre mulții săi veri erau „nişte nătărăi de intendenţi,
cu buzele şi mustăţile mânjite de creion chimic, de
parcă ar fi avut stânjenei la bot”, iar despre fratele mai
mic dezvoltă o poveste întreagă în dialog intertextual:
„fratele mai mic, locotenent-colonel, mai mult părelnic
decât real, de vreme ce sofisticata lui nevastă, Clara, o
uscătură dezgustătoare plină de aere, se prezentase
toată viaţa, chiar şi în prezenţa lui, ca necăsătorită, trecut în rezervă de ani buni fără să mai aştepte înaintarea
în grad, şi care făcuse o pasiune pustiitoare, la marginea nebuniei - dacă nu cumva chiar pășise, tiptil, dincolo de ea - pentru flori, mai cu seamă pentru trandafiri,

lăudându-se cu obţinerea, prin mijloace tainice, a unor
soiuri unice, nişte ciudăţenii vegetale cu petale de consistenţa catifelei folosite la capoatele muiereturilor, gri,
negre sau violet. „Şi mie-mi plac rozele nevrozele, mai
cu seamă în dulceţuri grele-n cețuri și-n peltele logostele”, îl tachina uneori colonelul, cu toate că și el era
fascinat până peste poate de aromele suave ale florilor
și mai mereu, atunci când era îmbrăcat civil, purta la
rever câte o garoafă albă sau portocalie. Niciodată
roșie – „alea-s anume pentru morți, fraților, iar eu încă
mai mișc.” Aici se împletesc subtil bucăți din discursul
naratorului cu altele din cel al povestitoarei, bunica sa,
și cu fragmente din cugetările colonelului.
În această manieră, rostogolindu-se printre vorbe
de duh, metafore și proverbe, autorul desfășoară destinul personajului, și pe cele ale personajelor însoțitoare,
pe un spațiu temporar lung dar sincopat, înainte și după
cel de-al doilea Război Mondial, într-un loc ales anume,
un sat anost de câmpie, mărturisind din capul locului că
„lucrurile cu adevărat memorabile se pot petrece numai
la deal sau la munte”, sondând, așadar, locul unde nu
se întâmplă nimic. Acțiunea debutează odată cu mutarea familiei colonelului din garnizoana Brăilei într-un sat
de câmpie, nenumit, o așezare comună, anostă, dar cu
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La ICR Beijing, alături de Constantin Lupeanu

SAECULUM 1-2/2021

PRO

oameni care, priviți de aproape, nu sunt de loc comuni.
Aici se află mica moşie a clanului, un soi de punct central al locului, stăpâna recunoscută de toată lumea fiind
Coana Florica, soţia colonelului, ajutată la treburile bizarei gospodării, dar şi la altele, de cele două slujnice,
mamă (doftoroaie şi vrăjitoare) şi fiică, ştiute de întreaga
comunitate ca Roboaicele. Între colonel şi cel care avea
să-i devină chiriaş, un pictor talentat, mare amator de
petreceri deocheate, eşuat aici în urma unei aventuri
amoroase răvăşitoare, se leagă o prietenie impresionantă prin dimensiunea ei spirituală. Pictorul este și un
personaj simbolic, în fond, pentru că întregul roman
poate fi interpretat, în cheie livrescă, eponimă titlului, și
ca o suită de tablouri dintr-o expoziție (locuri comune
din literatura genului). Colonelul a schimbat tumultul
Brăilei pentru tihna unui sat de câmp. Pe de altă parte,
un fustangiu iremediabil în ochii celorlalţi, altfel un căutător de ideal în dragoste, el devine iubitul mai tinerei
neveste a generalului Perticari, vecinul lor de moşie, întâlnirile de taină ale acestora ajungând în scurtă vreme
să fie principalele evenimente ale satului, suscitând fireştile bârfe şi speculaţii dătătoare de emoţie. Iubirea
pentru Perticăreasa îi provoacă ibovnicului o strălucire
aparte a privirii, lucru ce-l inspiră pe pictor care îşi propune ca drept răsplată să-l înfăţişeze pe binefăcătorul
său într-un tablou de mari dimensiuni, niciodată terminat, mai degrabă un pretext pentru dialogurile tulburătoare din timpul şedințelor de pozat în care se discută
de toate : religie, iubire, filosofie, artă. Participă la viaţa
satului şi alte persoane importante în afara celor deja
amintite (Paiaţă, primarul liberal, cei doi preoţi, Popa
Nae Mărgăritescu şi Popa Marinică, Gheorghe, felcerul
beţiv, poştaşul, prăvăliaşii, morarul, cârciumarul) eroi ai
unor episoade pitoreşti: tipărirea unui ziar, un chef de
pomină cu măşti, parastase. După dispariţia lui Perticari, care îşi ia zilele într-un mod neobişnuit, soţia acestuia vinde tot, împinsă şi de răceala dintre ea şi amant,
căruia îi revine întreaga vină, şi părăseşte satul. Din
descrierile meşteşugite ale colonelului, cele mai multe
dintre ele sub semnul întrebării, aflându-se dincolo de
limita normalului, pictorul îşi face un ţel din promisa călătorie în oraşul de la ţărmul fluviului, întâmplându-i-se
împlinirea acestei năzuinţe până la urmă, când cei doi
vor fi deja nişte bătrânei ciudaţi, după venirea la putere
a comuniştilor. Un blestem care urmărise pe aproape
toţi bărbaţii din neamul colonelului făcuse ca aceştia să
moară imediat ce împliniseră 77 de ani, stăpânei casei
orice abatere de la această regulă părându-i-se un sacrilegiu de neiertat, astfel că în anul cu pricina cei doi,
bucurându-se de complicitatea Popii Nae şi a felcerului,
înscenează o spectaculoasă trecere în veşnicie, după
care îşi iau tălpăşiţa spre tărâmul promis, pictorul cu
gândul la viaţa din descrierile prietenului său, acesta cu
imaginea himerică a unei lumi încremenite în timpul de
demult şi cu cea a unei frumoase fete cunoscute la una
din casele de toleranţă. Realitatea întâlnită este văzută
diferit, pictorul realizând că trecerea timpului nu iartă pe
nimeni şi nimic, colonelul refuzând aceste evidenţe,
continuând să creadă în iluziile sale minunate.
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S-ar zice că romanul nu are o acțiune spectaculoasă, că tot ce se întâmplă este simbolic (și ce unealtă
devine simbolul la acest autor deloc ușor de decriptat!),
deci și revenirea personajelor în tumultul vieții din care
s-au desprins; ei sunt niște risipitori risipiți într-o lume
ce vrea să fie uitată. Și totuși, câtă literatură bine strunită în lecturi, câtă mișcare în viul frazei, câtă ironie în
viața ca viață – coborâtă în toate părticelele ei tot din
cărți. Mihail Soare nu adaugă un roman la frumoasa sa
carieră poetică – ci conturează, cu tușe apăsate, portretul scriitorului polimorf, cu o arie de cuprindere impresionantă, mărturie stând celălalt roman publicat
(Dragoste, pupeze și colaci), prozele scurte din volumul
Moaștele și alte povestiri, multe din ele premiate, volumul Tălmăciri politicale (publicistică) ori cel de eseuri și
note de lectură (Inflexiuni).
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Vrancea literară

Beatrice-Maria Alexandrescu

4) Ningeam
în fiecare seară
împătuream marea
și o puneam în dulap
să o îmbrac de dimineață

5) A pus rufele la uscat
pe Cer
numai acolo nu e
praful de pe sufletele oamenilor
să se atingă de țesătura cămășii
când o îmbracă
și i se lipește de pieptul ca de piersică

unii beau ceața ca laptele praf
dar nu cresc precum pruncii
ci se fac noapte-noapte

2) De-a luna și lunul
lunul
îi punea cercei lunii
se topea citrinul în lobi
îi spunea să doarmă,
că luminează el noaptea
mările
ce se îneacă una-ntr-alta
luminează el noaptea
mările
să le citească peștii
povești
îi spunea
că îi face perne moi
pe harpele Cerului
se odihnesc atâtea păsări
cânta lunul
începuse să brodeze
pe astre
pe astrele de in
să o îmbrace cu ele apoi
să nu-i fie frig

3) Gărgărița
urcând atât de mult
pe brațele oamenilor,
pe cozile păsărilor,
a ajuns în Împărăția Cerurilor
224

7) Cândva a fost un cais
pe Cer
și când ploua,
se înverzea Cerul
și-i creșteau caise-soare.
De prea multă lumină,
cădeau
și le mâncau oamenii
dar nu aruncau sâmburii
în suflet,
ca să înfrunzească,
ca să înflorească,
nu-i aruncau nici
în Cer
ca să încerească
spre îngerească strălucire
ci-i părăseau
sau îi striveau
și așa
rătăceau sorii-muguri
în beciuri
și canale
8) După ce ploua,
le dădeam norilor
prosoape
să se șteargă

PRO

1) „Ceața ca laptele praf” a spus mama
îi era frică să o bea
să nu devină noapte-noapte
nu ieșea din casă
își turna la micul dejun soarele în pahar
îl storcea
mă chema și pe mine

6) Am cusut visele
pe o cămașă
la încheieturi
ca atunci când te uiți
să vezi
cât e ceasul
să știi că
e ceasul să visăm
pe piept
ca să își așeze visul pletele
acolo
lângă nasturi
ca să legăm
visele
tu într-un vis,
eu într-un vis,
ne întâlneam în Paradis
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apoi le spăla marea
și le punea la uscat
pe munți

semințele
le plantam sub limbă
înmugureau metafore
se scuturau
peste umerii-salcâmi
ochii-ți deveniseră metaforă-salcâm
înfloreau în mai

9) Mestecam cuvintele
rămânea fructul zemos
printre dinți

Vasile Lefter

PREOŢII

PRO

Biserica „Sfinţii Voievozi” din satul de pe Râmna, cu
turlele ei modeste şi cimitirul vechi înăbuşit de la o
vreme de buruieni, aşezat într-o margine de sat tocmai
în buza micului deal ce coboară spre albia secată deseori de secetă a unui râu legendar, îşi aştepta ca de
obicei întunericul, iradiind singurătate şi poveşti cu morţi
care în miez de noapte ies din morminte şi stau de
vorbă sau sperie vreun temerar trecător prin apropiere
la ceasul fantomelor.
De când în partea dinspre calea ferată se construise
noua biserică şi se inaugurase un cimitir modern, vechii
enoriaşi din satul atestat cu sute de ani în urmă veneau
mai rar la slujbe, iar înmormântările se răriseră de tot,
cimitirul fiind plin şi în ruină.
Toamna, nopţile sunt reci şi întunericul pare mai grăbit în această seară şi ascunde imperfecţiunile unei lumi
care aproape a uitat de credinţă. Drumurile de la răspântie, care se opresc în dreptul bisericii pentru o clipă,
au şi în acest început de noapte miros de praf amestecat cu balegă. Pe aici încă se mai întorc de la păşune
vitele din cireada satului, atâtea câte au mai rămas.
Crepusculul este tulburat de o pată albă care pe măsură ce se apropie dezvăluie silueta unui bărbat cu aer
de străin, plecat totuşi de pe aici… Acesta înaintează
fără grabă dinspre primăria veche şi se opreşte în faţa
clopotniţei învelită cu şindrilă, aruncându-şi ochii spre
cerul cu stele încă nevăzute. Va fi o noapte de toamnă
asemenea multor nopţi pe care le trăise în copilăria chinuită. După îmbrăcămintea impecabilă, sacou şi papion
alb, pantaloni într-o nuanţă mai închisă, nu părea de
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prin partea locului, dar nici străin de drumul principal ce
ducea exact pe sub clopotniţă. Totul dădea impresia de
încremenire la această oră de îngânare a zilei cu noaptea. După o scurtă ezitare, păşeşte pragul clopotniţei şi
din aleea principală coboară în dreapta, oprindu-se în
dreptul unei cruci vechi pe la care demult nu mai trecuse nimeni. Mărturie erau buruienile crescute peste
cruce şi pământul surpat de ploi şi de timp. Rămase o
vreme locului, uitându-se din ce în ce mai nerăbdător
la ceasul fosforescent. Răspunse scurt şi fără chef la
un telefon, după care se întoarse la fel de liniştit în
drum, luând poziţia unui paznic de far care ştie că va
sosi cândva un vapor. Rarii trecători nu-i reţineau prin
nimic atenţia.
Totul pare ciudat, mai ales că timpul trece greu,
„Sfinţii Voievozi” cufundându-se în noapte ca o corabie
în ceaţa oceanului. În fund, în dreptul altarului, din când
în când se văd mici lumini, venite parcă din fosforul mormintelor. După cum îşi consulta febril ceasul, musafirul
nocturn părea să aibă o întâlnire ciudată, tainică, greu
de intuit pentru cineva dinafară.
Îşi face un mic remember, revenind în anii frumoşi
ai tinereţii. Atunci a trăit cele mai frumoase zile de dragoste, zile de paradis, alături de EA, frumoasa adolescentă candidă şi copilăroasă care i-a făcut nopţile
boreale. Într-o astfel de noapte nebună, EA, fata cu
ochii de culoarea grâului dat în pârg, i-a propus un joc
straniu. Retrăieşte acum cu lăcomie clipele de odinioară
şi, curios, în urechi simte mângâierea vocii aceleia din
trecutul înnegurat, o voce nefirească, cuceritoare, care
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îl făcea să uite de întunericul vegheat de turlele bisericii.
– Dacă noi nu vom fi împreună toată viaţa, şi simt
că aşa se va întâmpla, vreau să avem un copil al nostru
de care nu vom şti decât noi. Va fi secretul nostru, iar
peste 40 de ani vreau să ne cununăm religios în biserica unde tu ai fost botezat. Dacă se va întâmpla să ne
despărţim, promite-mi că nu mă vei căuta. Taina cununiei o vom primi de la cei doi preoţi ai satului şi tu te vei
ocupa de toate, păstrând cu sfinţenie legământul nostru. Va fi o cununie albă, fiindcă noi doi nu vom mai fi
atunci soţ şi soţie şi nici amanţi, ci doar doi oameni legaţi până la moarte prin taina cununiei. Totul se va petrece noaptea, într-o zi de 11, a lunii a unsprezecea,
noiembrie, la ora 11 noaptea. Juri?
Putea să-mi ceară şi moartea. Nu-i puteam refuza
nimic. Sincer, credeam că glumeşte. Mă obişnuisem cu
micile ei capricii adolescentine care o mai ţineau încă
în lumea alintului copilăriei. Atunci a vrut să fie ultima ei
noapte de virginitate, un dar la care nu visam atât de
devreme.
În zilele următoare am uitat repede de jurământ,
lacom să mă înfrupt din iubirea care mi se oferea fără
teamă şi reticenţe, bucurându-ne de dulcea pasăre a
iubirii dezlănţuite. Curgeam unul în altul şi niciun nor nu
se vedea pe cerul nostru. Retrăiesc şi acum sinestezic
multele zile şi nopţi de neuitat, greu de transpus în cuvinte.
Într-o zi însă… a dispărut! Nimeni nu mi-a putut
spune nimic. Aveam o uşoară bănuială că mama ei ştia
ce s-a întâmplat. Un gând negru îmi tulbura nopţile.
Dacă a fugit undeva departe de ruşinea de a avea un
copil fără să fie măritată? Ar fi fost inutil pentru că mi-o
doream de soţie şi ea ştia asta. Totuşi? Am trăit ani în
şir distrus de brutalitatea întâmplării mele de dragoste.
Uneori blestemam. Aş fi vrut să nu fi fost eu alesul acestei experienţe. Frumuseţea ei, candoarea, jocul galeş
al ochilor mă urmăreau noaptea ca nişte năluci. Recunosc că nu m-am vindecat niciodată. Dacă nu plecam
departe, înnebuneam. Curajul pe care mi-l admirau camarazii de Legiune era de fapt un mod de a pune capăt
unei vieţi blestemate. Zecile de femei care îmi ţinuseră
de urât rămâneau în urmă ca nişte paşi pe nisip. Trufie!
O visam uneori, certându-mă.
Pe măsură ce trecea timpul, încep să cred că totul a
fost o cacialma ieftină, văzând-o nepăsătoare în braţele
vreunui aventurier. Aşteptarea mea pare fără noimă. Cu
bună ştiinţă m-am făcut şi de râs. Chiar preoţii de aici
m-au privit încă de la început ca pe un exemplar dus.
I-am asigurat însă că nu vor regreta efortul, aşa că…
Acele ceasului par să se fi oprit în loc. Secundele
sunt ca minutele. Zece treizeci… Zece patruzeci şi
cinci… Zece cincizeci. Simt o transpiraţie rece. Mă dor
ochii scrutând întunericul. Recit în gând un vers din
Eminescu… „Dar nu vine”… Din ce în ce mai mult mă
simt prizonierul unei farse din care nu mai pot ieşi. Încep
să mă rog. Nu mai ştiu nicio rugăciune. Nu contează.
Dumnezeu ştie ce vreau să spun, că de aceea e Atoa226

teştiutorul.
Unsprezece fără cinci! Un zgomot asurzitor de motor
şi o maşină de culoarea întunericului îşi proiectează caroseria pe ziduri la lumina farurilor poziţionate pe fază
lungă. Uşa din stânga se deschide şi coboară serafică,
plutind, mireasa visurilor mele. Superba mea iubită de
odinioară, neschimbată parcă de trecerea duşmănosului timp măsurat de ceasornice. Ochii ei taie întunericul,
părându-mi acum de culoarea grâului copt. Plin de o
emoţie paralizantă îi ies înainte şi, sorbind-o din priviri
la lumina farurilor, vreau s-o îmbrăţişez. Îmi pune uşor
un deget pe buze şi, ca la prima întâlnire din vacanţa
aceea de neuitat, ştiu că trebuie să fiu cuminte, ascultător. Mă ia de braţ cu tandreţe şi cu eleganţă, cum
numai ea ştie. Vibrând de fericire, intrăm în curtea bisericii şi, de aici, plutim spre intrarea principală. Biserica
e încă în întuneric şi mă săgetează gândul că preoţii
m-au crezut nebun şi şi-au văzut de treabă. În urma
noastră se face întuneric. Lumina farurilor rămase
aprinse scade brusc. Pun mâna pe clanţă. E deschis.
Semn bun. Există cineva care ne călăuzeşte paşii!
Cu sfială şi pietate, mirii păşesc pragul lăcaşului
sfânt ale cărui icoane poartă patina vremii. De undeva
dintr-o strană sau din înaltul cupolei curg sunetele unei
melodii liturgice. Lumina candelabrelor creşte încet, inundând toate ungherele bisericuţei de lemn. Cu fiecare
pas emoţia creşte, aducând în sufletele celor doi o undă
de nelinişte. Cei doi preoţi, îmbrăcaţi în odăjdii de sărbătoare, aşteaptă şi ei pătrunşi de solemnitatea insolitului eveniment religios. Un copil, ca un înger, ivit de nu
ştiu unde, pune în mâna frumoasei mirese un buchet
tradiţional pentru asemenea momente.
Ajunşi în faţa altarului, mirii se opresc. Două perechi
de naşi tineri, cu patru lumânări de cununie îşi ocupă
locurile cerute de ceremonial. Începe slujba sfântă a cununiei. Biserica pare acum o navă scăldată în lumină
sfântă, binecuvântată de Dumnezeu. Se citeşte Evanghelia, se pun în degetele mirilor inelele de cununie,
făurite din flori de suflet. Cei doi preoţi le pun mirilor pirostriile, unindu-i sub semnul credinţei strămoşeşti. Ca
un laitmotiv… Se cunună robul lui Dumnezeu…
Ritualul se încheie cu o altfel de predică şi cu magicul dans „Isaia dănţuieşte”. Bărbatul şi femeia tresar la
fiecare cuvânt al melodiei. Când ultimele tonuri se sting,
însoţiţi de preoţi şi de naşi, mirii trec pe la icoane, după
datină.
După cele sfinte urmează cele lumeşti. Strădania
preoţilor se cere răsplătită. Mirele, sub privirile calde a
le suavei mirese, pune pe masa de cununie două plicuri
încrustate cu chipurile îngândurate a doi tineri care au
aşteptat o viaţă binecuvântarea bisericii. Primul plic
avea scris în partea de jos: „Pentru bunătatea şi cucernicia preoţilor acestei biserici”. Cel de-al doilea atrăgea
atenţia prin trei cuvinte scrise în chirilică: „Donaţie pentru biserică”.
Înainte de a părăsi biserica, mirii se apropiară de
preoţi şi, fără nici un cuvânt, îi îmbrăţişară cu dragoste.
O lacrimă abia văzută poposi în ochii fericiţilor îndrăPRO
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gostiţi. În tăcere, porniră spre ieşire, conduşi de preoţi
şi de naşi. Îşi întoarseră încă o dată privirea spre altar,
îşi făcură cruce şi ieşiră în semiîntunericul stăpân pe
aleea principală. Surprizele nu se terminaseră însă. La
un semn nevăzut, aleea fu invadată de lumini multicolore. Camere de luat vederi şi aparate de fotografiat păreau răsărite din pământ. Pe neaşteptate aleea se
transformă într-un tunel de flori. Glasuri tinere începură
să cânte „Mulţi ani trăiască!”. Tensiunea emoţională a
proaspeţilor cununaţi atinseră paroxismul. Mireasa îşi
rezemă capul de pieptul iubitului privindu-l cu nesaţ în
ochi, mulţumindu-i pentru fascinanta noapte a cununiei.
Glasurile armonioase ale nuntaşilor veniţi să vadă minunea din biserica lor fură acoperite de vocea înaltă a
unui copil: „Să se sărute mirii!”. Bărbatul şi femeia uniţi
prin taina cununiei se opriră în mijlocul aleii şi se conformară corului de voci receptiv la îndemnul copilului
înger. Un sărut lung, cel mai sfânt din toate săruturile
lumii. Un sărut pe care nici EL, nici EA nu doreau să-l
întrerupă. Îmbrăţişaţi, au ajuns la capătul culoarului viu.
Se întoarseră pentru un rămas bun fără cuvinte. S-au
întors apoi cu faţa spre ieşirea din curtea bisericii, mireasa aruncând în spate, după datină, buchetul purtat
cu atâta dragoste pe timpul ceremoniei.
Trecerea pragului dintre sacru şi profan s-a făcut dureros. Ea îl trase uşor până la uşa din stânga limuzinei
lăsate în dreapta bisericii, îşi desprinse voalul de mireasă şi i-l puse după gât omului pe care l-a îndrăgit de
pe vremea când era o liceancă visătoare, dornică de o
iubire unică. El scoase din buzunarul de la piept un plic
delicat pe care i-l strecură în mână. Disperat la gândul
că nu o va mai vedea vreodată, într-o pornire necontrolată o strânse în braţe şi o sărută lung şi pătimaş, bucuros că acum nu mai este un păcat. După un timp greu
de măsurat, ea se desprinse cu delicateţe. Avea ochii
înecaţi în lacrimi. Acţionă telecomanda, lunecă ireal din
braţele iubitului, urcă în maşină, porni motorul, îşi mai
aruncă o dată privirea spre biserică şi spre alesul ei şi
demară uşor, luând-o pe drumul pe care a venit. De la
intersecţie, maşina dispăru într-un nor de praf, cu motorul ambalat ca la un raliu. Miezul nopţii trecuse demult.
Rămas în mijlocul drumului, trist şi fără speranţă, ca
după un vis frumos care se termină cu un coşmar, bărbatul îmbrăcat sărbătoreşte mai sărută o dată voalul iubitei sale şi porni obosit pe aceeaşi uliţă a primăriei
vechi, retrăindu-şi anii de şcoală. Totul părea neschimbat, dar în ruină. Ca şi sufletul său. Traversă calea ferată, trecu pe lângă fosta fabrică şi se opri în faţa
parcului unde îl aştepta un automobil de culoare albă.
Şoferul îi făcu semn să urce. Răspunse cu un gest larg,
tradus prin mai târziu. Intră în parc şi se îndreptă spre
banca pe care a stat multe nopţi şi zile cu iubita. Aşezându-se, a simţit o uşurare, ceva care semăna cu plăcerea levitaţiei din visele frumoase. Privi cerul plin de
stele şi, ca odinioară, vru să-şi găsească steaua care
i-a călăuzit drumul vieţii. Reveria îi fu tulburată de melodia dulce a telefonului care îl anunţa că are un mesaj.
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Indiferent, deschise mesageria. Fără a citi textul, derula
mesajul pentru a vedea autorul. Pentru câteva clipe se
blocă. Mesajul era semnat „Mireasa ta”. Citi cu înfrigurare textul începând să tremure din toată fiinţa: „Sunt
cea mai fericită femeie din lume. Nu credeam că ai păstrat la piept scrisoarea pe care ţi-am trimis-o într-o
noapte de dor, sărutând-o ca o nebună, cu buzele rujate. Acum îţi dezvălui şi eu un secret: Ai fost singurul
bărbat căruia m-am dăruit vreodată şi nu-mi pare rău.
A meritat! Poate Dumnezeu îmi va da puterea să scriu
cartea vieţii mele, fiindcă am multe de povestit. Ai grijă
de fiii noştri. Doar a ta, fata cu ochii mari, de culoarea
grâului dat în pârg, sau a grâului copt.”
După citirea repetată a acestor rânduri, totul i se tulbura în minte. Nu mai ştia dacă a visat sau cineva i-a
spus o poveste. Pieptul începu să-l doară, inima îi bătea
din ce în ce mai tare, grăbindu-se parcă să ajungă la
finiş. O ameţeală dulce îl toropi. Îşi aminti că nu şi-a luat
medicamentele. Caută într-un buzunar, dar cutiuţa salvatoare nu era la locul ei. Nici nu avea cum. Acesta era
un costum de mire şi mirii sunt puternici, nu au nevoie
de pastile, aşa că… Îşi mai aruncă pentru ultima oară
ochii spre cer şi îşi aminti de o replică din „Steaua fără
nume” a lui Sebastian: „Alcor şi Mona…”.
Nu simţea nicio durere. Trecerea în neant se făcea
lin, din ce în ce mai lin… Sătul de aşteptare, dar şi îngrijorat, şoferul intră în parc căutându-l pe băncile dintre
castani. Îl zări undeva în fund, lângă vechea farmacie
şi crezu că a adormit. Se apropie şi îl strigă încet. Nici
un răspuns. Încă un pas şi se îngrozi. Prietenul său de-o
viaţă, camaradul din Legiunea străină, avea capul dat
pe spate, iar la piept strângea încă voalul miresei lui, ca
într-o ultimă îmbrăţişare. Sună grabnic la Salvare. Medicii au putut constata doar decesul cauzat de infarct.
Mult încercata inimă a omului, care a trăit o viaţă de
zbateri, nu a putut trece peste emoţiile zilei. Şi dragostea ucide!
Familia a ajuns repede la morga spitalului, pregătind
cele necesare înhumării după datină. În costumul de
mire au găsit un petic de hârtie pe care erau înşirate câteva litere strâmbe: „Să fiu îngropat în cimitirul vechi, în
mormântul bunicilor m a să nu afle!”
Întorşi în biserică după încheierea ceremonialului de
cununie, preoţii descoperiră pe masă cele două plicuri.
Se înţeleseră din priviri să-l deschidă pe primul. Nu le
venea a crede. Pe un Cec era înscrisă o sumă cu multe
zerouri. Citiră simultan rândurile însoţitoare: „Să-l împărţiţi ca fraţii!” Dedesubt, în loc de semnătură, două
cuvinte: „Părinţii voştri”.
Deschiseră tăcuţi şi al doilea plic. Un alt Cec, cu o
sumă şi mai mare şi cu un text explicativ: Înălţaţi o biserică nouă pentru închinăciune şi păstraţi-o pe aceasta
pentru taina cununiei. De la părinţii voştri cărora le-aţi
dat bucuria unirii cu Dumnezeu. Fiţi binecuvântaţi!”
Fără vorbe, cei doi preoţi aprinseră lumânări în toată
biserica şi slujiră până în zori pentru sufletele celor care
s-au zbătut în această lume, fără a şti că unul dintre ei
a trecut în lumea celor drepţi.
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PATIMILE NARATORULUI ȘI ELEGIA
SATULUI VRÂNCEAN

*
Gheorghe Mocanu, Din umbra munților, Editgraph,
Buzău, 2020, vol. I – Borta, vol. II – Ursoienii, vol. III – Ultima
cruce
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asprimea vieții, căci elevii mai mari aveau plăceri agresive. Cele trei volume ale romanului îl așază pe Gheorghe Mocanu în poziția de cronicar al unei lumi care pare
a fi în pragul dispariției sau al unei metamorfoze însolite:
depopulare, extinderea corupției, derută morală, deturnarea reperelor publice. Nu ignorăm faptul că autorul

Imagine din cătunul vrâncean Ursoaia
PRO

Un roman în trei volume – cu 598 de pagini în total
– n-am mai parcurs de un timp. Mitologia și istoria generate de Țara Vrancei te seduc repede cu puterile lor,
mai ales dacă desenele interferate și blindajul unor evaluări, așezate în primul volum – intitulat cu deșănțare
Borta, sunt iscălite de universitari, clasici și voci critice
de nivel european, ca Ion Rotaru, Fănuș Neagu, Ionel
Necula și alții. Nu este vorbă că inteligența creativă și
arta compozițională a autorului*, născut în satul Ursoaia,
cu bune studii juridice, se manifestă plenar în
evidențierea unor evenimente imposibil de anticipat,
provocate de pitorescul unui sat din munți, de istoria românilor, medicina modernă actuală și pitorescul vieții
cotidiene a vrâncenilor din toate straturile sociale și cu
varii niveluri culturale. Ceea ce mai trebuie remarcat,
încă introductiv, e măiestria gradării tensiunii epice a naratorului (ce preia mult din experiența de viață auctorială), receptarea cu eleganță și realism a prejudecăților
și superstițiilor unei comunități, unde n-a ajuns nici colectivizarea, iar biserica, școala și cimitirul lipsesc dintotdeauna în Ursoaia – poreclită Borta, drumurile
putând fi parcurse, din toamnă până-n primăvară, cu
boi puternici, cursurile elevilor și înmormântările fiind
satisfăcute la distanță de cinci km în satul Andreiașu.
Cetățenii acestei comunități, legați prin fire multiple
– rudenie, relații de prietenie, datorii și ceremonii religioase (de ex. grijitul) se adună doar la înmormântări și
nunți sau când baba Rada – descântătoarea din sat, le
vorbește oamenilor de căderea unei comete ori de un
posibil sfârșit-de-lume, chit că popa, înșelat de preoteasă când are ocazie, e mereu ocupat cu servicii și afaceri.
Existenţa de elev de internat a autorului, născut în
comuna Reghiu, nu-i ușoară, încât va cunoaște repede
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este, în plan profesional, un bun jurist, care observă,
analizează, evaluează vertical. Componenta psihologică a romanului e destul de puternică, iar tema iubirii
se manifestă cu franchețe și sinceritate, inclusiv cu
inocență, la toate vârstele: copilărie, adolescență,
tinerețe și la trecerea acesteia.
Momentele de mare tensiune apar în toate cele trei
volume, iar apariţia, gradarea și stingerea lor sunt tratate profesionist; își scot capul, uneori, și mici clișee ale
limbii orale, atrase de cutumele existenței rurale; pe
lângă acestea, ici-colo, apare impresia de déjà-vu, doar
că înflăcărarea, vibrația lirică sau iubirea pentru soția
Ilinca, Ionuț-fiul și topografia spațiilor din Borta sunt atât
de mari, încât atenuează efectele neplăcute ale lecturii
(un lector/redactor de carte exigent le-ar fi eliminat din
timp).
Romanul lui Gheorghe Mocanu ar trebui citit urmărind câteva planuri distincte, satisfăcute cu expresivitate
măcar parțială:
-Tiparele vieții ancestrale, într-un primitivism adesea exagerat; autorul pare a-și fi impus să nu
depășească limitele pitorescului rural aflat, prin poziție
forestieră (oameni de lemn), în afara istoriei;
- depopularea localității, inclusiv lipsa de preocupări
a administrației locale pentru drumuri, ordine, respectul
legilor; perspectivă elegiac-satirică;
- psihologia socială și umană a unor oameni care
sunt bulversați și agresați uneori de organe;
- ignorarea istoriei și a confortului care undeva
și-au făcut efectele.
Valorile durabile marchează bine cele trei volume,
mai ales când sunt generate de viața familiei: tată,
mamă, frați, soție ș.a.m.d. Trecerea timpului o percepe
bine comunitatea, iar filonul credinței strămoșești se
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manifestă peste tot: biserică, preot, duhovnic. Percepția
neantului e captată expresiv, mai ales când apare boala
Ilincăi. Amintirea își întinde aripile, când pleacă naratorul la liceu. Obsesia neagră este imaginea doctorului
cu părul alb, care pare a-i sugera să-și caute altă nevastă. Călugărul Ghenadie îi arată calea către lumea
sacralității, iar statutul de om de afaceri al protagonistului îl aruncă la limita existenței.
Episodul cel mai spectaculos pare a fi așteptarea cometei de comunitatea sătească. Se strecoară anume
naivități și stângăcii, în plan compozițional, dar transfigurarea christică în capitolul ultima cruce e bine evocată, iar Dealul Crucii și drumul lui Vasile Cobzaru la
Primărie pentru a-și repara casa după inundații e subiect de bună nuvelă realistă cu tentă socială. Descrierea, cam naturalistă, a violării unei fete handicapate din
sat de Boroghină nu mai are farmecul din celelalte pagini, dar e în ton cu starea de spirit a celui care și-a pierdut banii făcuți cu cazanul de țuică, dar și mintea din
motive ușor de dedus.
Cele trei volume, din punct de vedere expresiv, sunt
inegale, dar valoroase documentar pentru contemporaneitatea noastră românească. Eliminarea clișeelor
oralității, catifelarea descrierilor dure și abandonarea
repetițiilor inutile în descrierile de natură, păstrând însă
sintagmele expresive metaforic, generate de ineditul cotidian al unei comunități vrâncene, pot să potențeze
forța de delectare a prozei lui Gheorghe Mocanu. Totodată, unele secvențe, care amintesc de predicile unui
preot de țară, pot fi rescrise și stilizate, cu sprijin în Voiculescu, Galaction și Arghezi, ori măcar limitate.
Lumea vrânceană, cu ofertele ei pline de enigme și
legende, merită acest efort măcar acum, când „pădurarii
au devenit primari”.
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nu a mai avut niciun
venit până după venirea lui Ceaușescu la
conducerea țării, când
a primit o pensie de
câteva sute de lei ca
văduvă a unui ofițer
combatant în Primul
Război Mondial. (Din
acest motiv ne certa
când în familie mai
glumeam pe seama
lui Ceaușescu, spunând că acesta i-a dat
pensie, pe când „porcul de Gheorghiu-Dej”
i-a luat tot.) După ce a primit pensie, nu a mai existat
nicio aniversare de-a mea, niciun Crăciun, fără să-mi
facă mici cadouri, în general lucruri utile, îmbrăcăminte,
cărți, etc. După ce am terminat liceul, deși n-am intrat
la facultate în primul an, mi-a făcut o mare surpriză oferindu-mi o mie de lei. Era o sumă prea mare pentru pensia ei. Când, cu un nod în gât, i-am spus că nu merit
acei bani, pentru că nu devenisem student, m-a
îmbrățișat cum n-o mai făcuse vreodată și, cu lacrimi în
ochi, mi-a spus că știe că am învățat și că este
concurență mare la Medicină, prin urmare merit cadoul
ei. Mi-a mai spus și că este convinsă că anul viitor voi
intra la facultate. Previziunea ei s-a adeverit, iar anul următor a repetat cadoul. (Menționez că în anii aceia cu
o mie de lei stăteam vara o lună întreagă la Mare, la
Costinești!)
De la bunica mea am auzit multe povești despre trecutul familiei, despre copilăria și tinerețea ei, despre
Cotești și conacul de la vie, care era destul de mare, cu
multe camere, cu dependințe și cramă. Îmi povestea și
cum a construit tatăl său casa Botescu din Focșani cu
meșteri italieni. O casă boierească frumoasă, mare, cu
PRO

Bunica mea, Ecaterina (Tincuța) Craifaleanu,
Mama Bună, cum îi spuneam eu, era slabă, părând astfel mai înaltă decât era, și avea ochii albaștri, pe care
i-am moștenit și eu. Avea părul lung până la brâu și îl
strângea într-un coc. Nu era alb, cum avea sora ei Marina, ci un șaten mai închis în care se vedeau și fire
albe. Spunea că în tinerețe era blond spre șaten și lung
până la glezne. Deși mă iubea enorm, fiind singurul
nepot, nu era o bunică drăgăstoasă, „ca-n povești”, care
să mă alinte și să-mi facă toate gusturile. Nu știu dacă
așa era felul ei de a fi, sau încercările vieții au făcut-o
să devină mai aspră, mai pretențioasă cu sine și cu cei
din jur. După ce am devenit elev n-a mai vrut să-mi
spună povești, spunându-mi că de-acum sunt mare și
trebuie să citesc singur. N-am văzut-o niciodată fardată
sau rujată. Nu purta nicio bijuterie (de altfel, nici nu mai
avea, după cum am menționat anterior). Purta doar
haine de culoare închisă, mai mult negru. Era parcă
permanent în doliu. Nu știu, poate de când rămăsese
văduvă, sau de când își pierduse fata. Și-a crescut singură copiii muncind intens la administrarea averii pe
care o avea. I-a urmărit foarte atent în parcursul lor de
elevi și apoi de studenți. A fost foarte mândră când a
primit telegrama de la fiul ei (tatăl meu): Sunt licențiat
în fizico-chimice Stop Vin poimâine acasă. Îmi imaginez
cu ce febrilitate a făcut pregătirile să-l primească!
Îmi povestea că ea și-a dorit să urmeze liceul și apoi
facultatea. I-ar fi plăcut să ajungă profesoară. Însă
părinții, după moda și prejudecățile vremii privind fetele
din familiile boierești, au trimis-o la Pension după clasele primare, ca și pe sora ei mai mare, Lenuța. La fel
au procedat și cu sora lor mai mică, Marina. Când m-am
născut eu bunica mea avea 66 de ani și s-a exprimat
că și-ar dori să mai trăiască să mă vadă pe mine la
școală. Mai târziu, văzând că eram un elev așa cum își
dorea ea, am auzit-o spunând că ar vrea să apuce să
mă vadă la liceu. Sunt mulțumit că m-a văzut și student.
Legat de acest lucru, reamintesc că după expropriere
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două curți mici la două străzi, cu un salon mare pentru
petreceri, cu grajd pentru cai și „garaj” pentru trăsura
cu care făceau „naveta” la Cotești, trecând Milcovul
printr-un vad, probabil Vadul Vițeilor, amintit și în monografie. Citind în aceasta despre ocupația germană din
timpul Primului Război Mondial, mi-am adus aminte că
îmi povestea cum autoritățile de ocupație repartizau
ofițeri nemți să locuiască în familiile mai înstărite de români și cum s-au temut că aceștia se vor purta urât, mai
ales că în casă locuia și soția unui ofițer al Armatei române. Norocul a fost că au venit doi ofițeri cultivați, de
familie bună, originari din Alsacia, care au tratat-o cu
mult respect pe bunica mea, mai ales că ea, învățând
la Pension, vorbea curent franțuzește și binișor
nemțește, cânta la pian etc. Mai mult decât atât, își plăteau masa și chiar, fiind vremuri grele din cauza războiului, mai „făceau rost” de unele lucruri utile casei. Și
chiar ar fi declarat că după război ar fi onorați să-l cunoască și pe soțul bunicii mele.
În 1949, anul exproprierii, în casa din Focșani mai
locuiau doar bunica mea, Tincuța Craifaleanu, și sora
ei, Victorina Rădulescu, cu soțul, Constantin Rădulescu,
care fiind bolnav, s-a prăpădit în anul următor și este înmormântat la Focșani. Autoritățile comuniste le-au obligat să stea în doar două camere, cele mai mici. Restul
casei a fost sediul unui Sovrom până în 1956, când
acele societăți mixte sovieto-române (care au furat
bogățiile țării în beneficiul Rusiei, drept așa-zisa plată
de război) au fost desființate. După aceea au fost aduse
mai multe familii de chiriași, de la care bunica mea se
străduia să obțină la timp chiria, care era foarte mică,
pentru a avea cu ce să plătească taxele. Acest lucru se
întâmpla mai ales cu cei dinspre strada Argeș care erau
ţigani. Unii dintre aceștia chiar din prima iarnă au pus
pe foc parchetul din salon! În general erau, însă,
respectuoși și cu unii dintre ei bunica mea chiar se
înțelegea bine.
În anul 1980, după moartea Marinei Botescu, casa
acesteia a fost moștenită de sora sa, Victorina Rădulescu împreună cu tatăl meu, Vasile V. Craifaleanu.
Tanti Victorina s-a mutat vizavi în casa moștenită, iar
casa părintească a surorilor Botescu a trebuit să fie
vândută, în virtutea unei legi stupide de atunci, care interzicea să deții mai mult de o proprietate. Casa construită de străbunicul meu Costică Botescu este în
prezent o casă de rugăciuni a unui cult neoprotestant.
Nebănuite sunt căile Domnului!
Bunica mea îmi vorbea adesea despre tatăl său care
era foarte serios, sever cu copiii și autoritar. Dar era
foarte drept și cu ei și cu cei care îi lucrau moșia și via,
de aceea era respectat și chiar iubit. Când am învățat
eu la școală despre răscoala din 1907, anul în care
știam că murise tatăl ei, am întrebat-o, așa un pic obraznic, cam de sus: „Nu-i așa că l-au omorât țăranii, că
doar era boier?” A început să râdă. „Dar de ce crezi tu
acest lucru? Ai învățat la școală?” Am dat afirmativ din
cap. „Nici vorbă de așa ceva. Au plâns mulți țărani la
moartea lui, pentru că era bun și drept cu ei și de aceea
îl iubeau. Am să-ți spun mai multe mai târziu când vei fi
mai mare.” Cred că eram prin clasa a cincea sau a
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șasea și încă nu era prudent să știu mai multe. Știam
doar că familia mea avusese o casă care a ars.
Străbunicul meu fusese cam dezamăgit la nașterea
celui de al treilea copil, pentru că a fost tot fată. Aștepta
încă un băiat care, din păcate, n-a mai venit niciodată
pentru a-i duce numele mai departe. De aceea a rămas
neconsolat după pierderea singurului fiu. Dar bunica
mea care era mai băiețoasă, mai dispusă la efort și interesată să învețe cum se gestionează averea, a reușit
în mare măsură să-l înlocuiască pe fratele ei. Ea îi răsucea țigări din foiță de hârtie și tutun tatălui său, fumător pasionat. Ea s-a ocupat după moartea acestuia de
gospodăria de la Cotești, la început alături de mama sa,
Maria Botescu, și apoi, mai mult singură.
Cred că eram ceva mai mare, când la un 1 Mai muncitoresc, sărbătorit cu fast și la televizor, mi-a povestit
că nu este la origini o sărbătoare comunistă. Încă dinainte de 1900, când era copil, era sărbătoarea de Armindeni și ieșeau la picnic cu părinții, cu vecinii, cu
prietenii, practic tot Coteștiul, într-o poiană, probabil
„Poiana cu meri” sau „Poiana cu cireși”.
Îmi aduc aminte de câteva nume pe care le pomenea bunica mea în discuții. În primul rând de prietena
sa Lizica Tătăranu la care ținea mult și suferea că n-o
mai putea întâlni. Am auzit-o spunând despre ea că era
o persoană foarte bună și a făcut mult bine. Citind monografia, am înțeles la ce se referea. Am mai reținut și
alte nume de prieteni ai alor mei: familia Glogojanu, familia colonelului Giurcăneanu, avocatul Dumitriu.
În ceea ce privește toponimia drumului „Pe Boteasca”, eu presupun că provine din perioada de după
moartea străbunicului meu Costică Botescu, în 1907,
iar străbunica mea Maria Botescu i-a supraviețuit timp
de 18 ani, până în 1925. Probabil că numele l-au dat
sătenii după numele ei, la un oarecare timp de la moartea străbunicului meu.
După cum am mai amintit, bunica mea și cu surorile
ei au avut domiciliu obligatoriu în Focșani. Ele erau obligate să se prezinte lunar la miliție cu buletinul pentru a
fi verificate că sunt în oraș. Probabil că scopul acestei
interdicții de a părăsi localitatea de domiciliu era să nu
cumva să ajungă în locurile unde avuseseră
proprietățile luate samavolnic de comuniști și să instige
populația la vreo revoltă. Norocul a fost că toate cele
trei surori aveau aceeași dată de mers la miliție. Și cum
nu toți milițienii erau niște brute, fiind și oameni cumsecade printre ei, se putea duce doar una dintre ele cu
buletinele tuturor. Astfel că mai puteau fugi pentru câteva săptămâni, bunica mea la Brașov și tanti Victorina
la Ploiești, la fiii lor. De aceea, aproape în fiecare iarnă,
pentru a scăpa de încălzitul cu lemne, bunica mea stătea la noi câte o lună și jumătate, două, împărțind
aceeași cameră cu mine. Așa am putut eu să o cunosc
mai îndeaproape. Era foarte credincioasă și încerca să
mă învețe și pe mine să fiu. Am auzit-o de multe ori spunându-și rugăciunile, seara câte 10-12 minute,
dimineața câte 5-6 minute. Le spunea în șoaptă, să nu
mă deranjeze. Ținea în întregime posturile de Paște și
de Crăciun și invariabil miercuri și vineri. Se ducea în
fiecare duminică și la sărbători la biserică. Și nu era
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puțin de mers până acolo. S-a supărat când, într-o zi cu
viscol, tatăl meu a întors-o de la scara blocului. În fiecare dimineață, după rugăciune, avea un ritual al pieptănatului care dura vreo cinci minute, după care îl
strângea în coc. Am văzut-o odată că părul prins în
pieptăn, în loc să-l arunce, l-a pus într-un săculeț de
pânză. Am întrebat-o ce face cu el și mi-a spus că îl
strânge pentru a-și face o perniță, care să-i fie pusă sub
cap când va fi în sicriu. Și așa a fost! Îmi vorbea adesea
despre bunicul meu pe care îl idolatriza încă, chiar şi
după 40 de ani de la dispariție. Îmi spunea cât de mult
îi plăceau lui ochii ei albaștri și părul ei blond spre șaten
pe care în tinerețe îl avea până la glezne. Cântecul lui
preferat era Călugărul din vechiul schit pe care îl cântau
împreună pe la petreceri, ea la pian și el solist vocal.
Îmi imaginez cum se uita el la ochii ei albaștri când
cânta! Mereu îl dădea de exemplu; cum făcea sau cum
ar fi făcut el un lucru sau altul dacă ar mai fi trăit. De
asemenea, îmi vorbea de multe ori despre Tincușoara,
de când era copil, de cât de bine învăța la școală și la
facultate. Niciodată, însă, nu mi-a vorbit despre cum a
părăsit această lume.
Bunica mea era foarte interesată de cum merg eu
cu învățătura. Se bucura când veneam cu note mari
acasă și se întâmpla destul de des acest lucru. A fost
foarte încântată, după ce am început să învăț franceza
în clasa a șasea, când i-am cerut să mă ajute la
pronunție. După vreo doi ani îmi vorbea numai în franceză și asta m-a ajutat foarte mult să progresez. După
ce am început să fac și engleză la liceu, îmi cerea să-i
citesc lecțiile și-mi zicea că îi place cum sună, deși nu
înțelegea nimic, dar mă punea să-i traduc în franceză.
Era o joacă, dar mi-a fost folositoare.
Într-un an, cred că era în 1962, s-au înăsprit
condițiile de verificare a domiciliului obligatoriu, fiecare
dintre cele trei surori Botescu trebuind să se prezinte la
miliție în altă zi din lună. În consecință, n-au mai putut
pleca iarna aceea din Focșani, iar soarta a lovit-o încă
o dată pe bunica mea. Într-o dimineață, ducându-se
afară după lemne pentru foc, a alunecat pe o bucată de
gheață și a căzut cu șoldul pe o cărămidă,
fracturându-și femurul. A fost cumplit! A stat peste o oră
până a auzit-o cineva strigând după ajutor. Au dus-o
într-un târziu la spital, unde i s-a spus că din cauza vârstei nu poate fi operată (avea 77 de ani) și au pus-o cu
piciorul suspendat și cu niște greutăți atârnate pentru a
nu rămâne mai scurt. A stat așa vreo două luni. Îmi imaginez cât de greu i-a fost. De atunci, cât a mai trăit,
adică vreo 10 ani, a avut permanent dureri, a
șchiopătat, rămânând piciorul mai scurt cu câțiva centimetri buni, și a mers prin casă cu baston, iar pe afară
cu cârje. Dar nu a renunțat să meargă la biserică, până
unde făcea peste o oră! Am și acum o imagine a ei mergând șontâc-șontâc în jurul mesei întinzând un aluat
pentru baclava. Dar câte feluri de dulciuri ne făcea! De
exemplu, la 9 Martie făcea două feluri de mucenici. Din
cei moldovenești, pentru că așa îi plăceau tatălui ei, și
din cei muntenești, cum îi plăceau bunicului meu. Nu
mai vorbesc de dulcețuri și șerbeturi. Șerbetul de lămâie, de cacao, de zmeură, de trandafiri era ceva
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uzual. Dar mie mi-a rămas gândul la un șerbet de cireșe
amare cu un gust și, mai ales, o culoare cu totul deosebite!
Scriind aceste rânduri îmi vin în minte, din cine știe
ce cotloane ale memoriei, multe episoade despre bunica mea, unele trăite de mine, altele povestite mie de
ea. Cele mai multe de când eram mai mare, după vârsta de 12-13 ani. Dar am o amintire vizuală, și de când
aveam doar 5-6 ani, neînțelegând, evident, atunci
semnificația episodului. Ducându-mă cu mama mea la
Focșani, de la gară am mers acasă cu o trăsură. Eu
eram foarte încântat, ca orice copil. Când am ajuns în
dreptul casei, bunica mea care era prin curte, a ieșit să
ne întâmpine. Atunci birjarul a salutat-o: „Sărut mâna,
doamna Craifaleanu!”, iar bunica mea i-a răspuns:
„Bună ziua, domnule general!”. Mama a făcut ochii mari
și în casă a avut explicația pe care mult mai târziu am
aflat-o și eu. Scena o am în fața ochilor, dialogul îl știu
din povestite, desigur. Este vorba, într-adevăr, despre
un general care fusese dat afară din armată și, probabil,
expropriat și el, neavând niciun alt mijloc de
subzistență, nu s-a sfiit să devină birjar. Gândindu-mă
acum, cred că mi-a fost dat drept exemplu și de tanti
Marina Botescu în episodul de mai sus cu vânzarea la
piață. Am știut cum se numea generalul, dar nu mai țin
minte. Totuși o licărire de ultim moment îmi spune un
nume: Balaban. Dacă este corect, îi mulțumesc lui
Dumnezeu că mi-a scos din străfundul memoriei acest
nume. Dacă am greșit, îi rog pe eventualii urmași și
cunoscuți să mă ierte.
Nu pot să închei rândurile mele despre bunica mea
și strămoșii mei Botescu, fără să povestesc o întâmplare dintr-o duminică de început de septembrie, când
eram încă în vacanță la Focșani. Bunica mea era la biserică, iar eu eram pe stradă cu alți băieți și jucam fotbal. În curtea dinspre strada Dornișoarei erau doi pomi
(un agud și un zarzăr) și un liliac bătrân care nu mai era
un arbust, era un veritabil copac. Eu nu mergeam la
Focșani niciodată primăvara din cauza școlii, deci nu-i
văzusem florile. Uitându-mă în sus după o minge, am
văzut cu surprindere pe o creangă dinspre vârf două

Ecaterina (Botescu) Craifaleanu,cu nepotul
Constantin Teodor (autorul materialului) în 1961
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crenguțe înflorite de liliac. Am rămas, cum se spune, cu
gura căscată și le-am arătat și celorlalți copii. Nu mai
văzusem până atunci liliac înflorit în septembrie și nici
de atunci încoace. Abia o așteptam pe bunica mea să-i
arăt și ei. Am văzut-o de departe venind, dar cum mergea încet, fiind în cârje, nu m-am grăbit să o întâmpin.
Când s-a apropiat, m-a strigat și atunci am observat că
era însoțită de două femei cam la vreo 40 de ani, apreciez eu acum, care aveau ceva bagaje și câte un pepene destul de mare în mâini. Mi-a spus să le ajut la
bagaje și am intrat cu ele în casă. Am înțeles atunci că
erau din Cotești și se cunoșteau de mult timp. S-au întâlnit întâmplător, ele au recunoscut-o și, emoționate,
au vrut să-i dăruiască pepenii și alte produse de grădină. Inițial le-a refuzat, neputând să care mai nimic,
fiind în cârje, dar ele s-au oferit să i le aducă acasă.
Odată intrați în casă s-au așezat la vorbă. De fapt, au
continuat discuția de pe stradă în care bunica mea le-a
spus cum a ajuns în cârje și ce a mai făcut în cei 17 ani
de după acel an nenorocit pentru ea și familia ei, 1949.
Apoi au început ele să vorbească. Și au vorbit, și au povestit, când una, când cealaltă, când amândouă deodată. Și pe măsură ce vorbeau erau din ce în ce mai
revoltate. Iar eu, care inițial am stat în picioare cu gândul să mă întorc la prietenii mei, eram din ce în ce mai
atent și mai mirat de ceea ce auzeam, iar ochii mei erau
din ce în ce mai aproape să iasă din orbite (asta a
spus-o bunica mea ulterior surorilor ei). Mi se părea că
sunt într-un roman de aventuri sau într-un film de capă
și spadă. Nu înțelegeam mai nimic. Auzeam nume care
nu-mi spuneau nimic, relatări despre demolări, furturi,
incendieri. Așteptam oripilat să aud despre vreo crimă,
dar, din fericire, n-a fost cazul. Cărămizi a luat cutare
să-și facă nu știu ce bucătărie, pianul matale, coană
Tincuțo, e la Cutărescu, fotoliile alea din salon le-am
văzut la Ixulescu, storcătorul de struguri a ajuns la nu
știu ce tovarăș etc. etc. etc. Nu știu cât a durat discuția,
dar eu în tot acel timp n-am scos nicio vorbă. Am uitat
de fotbal, de foame, de liliac. Pluteam, parcă, pe căi nebănuite spre alte timpuri. Probabil că aveam o figură
transformată, căci atunci când m-au văzut, bietele femei
au exclamat: Aoleu, am speriat copilul!, dar bunica mea
a spus că sunt de-acuma băiat mare și trebuie să știu
adevărul. Aveam 15 ani neîmpliniți, tocmai intrasem la
liceu. Din acel moment pot spune că am devenit matur,
poate mult mai devreme decât ar fi trebuit. Iar familia
mea a știut că poate avea încredere deplină în mine și
nu s-au mai ferit să discute cu mine sau în prezența
mea subiecte delicate.
Când, după plecarea celor două femei, i-am arătat
bunicii mele liliacul înflorit a doua oară în acel an, mi-a
spus că fusese plantat de bunicul meu cu peste 40 de
ani în urmă și că, într-adevăr, nu mai înflorise în septembrie. Am convingerea că nu a fost întâmplătoare
acea a doua înflorire!
La sfârșitul lui ianuarie 1973, când s-a stins bunica
mea, eram în sesiune la București. Nu mi-au spus. Am
aflat după câteva zile, când m-am dus acasă la Brașov,
în vacanță, și nu m-a mai întâmpinat zâmbind, interesată de notele mele de la examene... Poate a fost mai
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bine așa pentru mine...
Am așternut aceste rânduri cu speranța că poate vor
fi de folos cuiva, cândva... Iar în loc de încheiere, am
simțit nevoia să adaug câteva versuri:
Coteștiul meu

Coteștiul meu, plai de baladă,
Dar și de vise, și de dor,
Când nostalgiei mă las pradă,
La tine-mi fuge gându-n zbor...
Coteștiul meu de dinainte
De-a apărea eu pe pământ,
Cu-ale strămoșilor morminte
De lângă vechiul lăcaș sfânt,

Coteștiul meu din vremi trecute,
Coteștiul meu din povestiri,
Coteștiul clipelor plăcute,
Dar și-al unor nenorociri,
Coteștiul viilor vestite
Și-al pricepuților vieri
Din vechi familii renumite
De foști moșneni și de boieri,
Coteștiul unde Geografia
Istorii vechi a zămislit,
Coteștiul unde Poezia
În poame dulci s-a cuibărit...

Coteștiului de altădată,
Dar și aceluia de azi,
Cu câte-o lacrimă curată
Curgându-mi tainic pe obraz,

Închin modesta mea lucrare
Despre strămoșii mei Botești,
Mândru fiind, nevoie mare,
Că am origini și-n Cotești!

Alexandra Munteanu (1898-1980),
Victorina (Botescu) Rădulescu (1898-1990)
și Marina Botescu (1890-1980), pe veranda celei
mai vechi case din Focșani, în 1979.
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O revistă cu alura unei cărţi oscilând în jurul sutei de
pagini, mereu înveşmântată în sepia marcată de patina
timpului precum vechile hrisoave,
purtând pe prima copertă, asemănător unei peceţi, cadranul unui
ceas a cărui oră este mascată de
un chip, mereu altul, de la număr la
număr – Nicolas Catanoy, Mircea
Popescu, Virgil Ierunca, Alexandru
Ciorănescu…, zece în total, câte
numără apariţiile de până acum ale
publicaţiei.
Şi un titlu – Antilethe – amintind de Vintilă Horia şi al său „jurnal
de exil” şi, mai adânc, de unul dintre cele şase râuri care despărţeau
Infernul de lumea celor vii: Acheron, râul tristeţii, Cocytus, râul
plângerii, Piriphlegethon, râul de
foc, Mnemosynne, râul memoriei,
Styx, râul urii, şi Lethe, râul uitării.
Antilethe, împotriva uitării, aşadar!
A uitării celor care, la un moment
dat al existenţei lor, au ales calea
libertăţii ce presupune, dureros,
pribegia, exilul, ruperea de pământul şi de limba natale.
Să mai notăm şi subtitlul – Revistă pentru rememorarea exilului românesc –, amintindu-ne de vorbele lui Virgil Ierunca, „exilul este şi asta, o repetată
uitare”.
În fine, să menţionăm şi numele directorului fondator
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– doamna Mihaela Albu, şi pe cel al redactorului-şef –
domnul Dan Anghelescu, pe care îi rog să ne fie ghizi
în demersul nostru!

– Distinşi amfitrioni, să zicem că am lămurit, cât de
cât, numele publicaţiei. V-aş ruga totuşi să dezvoltaţi
puţin semnificaţia lui, să punctaţi
intenţia cu care aţi pornit la drum,
parcă în toamna anului 2017, un
drum deloc uşor, mai corect ar fi
fost să zic v-aţi înhămat la această
întreprindere – după câte ştiu –
unică în peisajul revistelor culturale
româneşti.
Mihaela Albu: – Revista este,
într-adevăr, unică la noi, deosebindu-se chiar de Jurnalul literar
(prima revistă care a început publicarea literaturii scrise în exil, a
corespondenței purtate între scriitorii ori oamenii politici aflați în surghiun, a unor fragmente de jurnale
sau memorii ale acestora etc. A
fost meritul lui Nicolae Florescu de
a aduce în atenție, încă din 1990,
nume și scrieri interzise în perioada comunistă, dar despre care
literatura română, cultura noastră
va trebui să țină seama și să le introducă la locul care li se cuvine. Și
aceasta cu atât mai mult, cu cât, așa cum scria Mircea
Eliade la început de pribegie, „Se pot spune multe lucruri, bune sau rele – se spun mai degrabă cele rele ...
– asupra activităţii emigraţiei româneşti. Există, totuşi,
o latură a acestei activităţi de care nu trebuie să ne fie
ruşine: este activitatea culturală a românilor din exil.
PRO

Antilethe
O revistă pentru recuperarea
patrimoniului interzis de regimul comunist
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/…/ Acei foarte puţin numeroşi români din exil, care
aveau vocaţia culturii n-au stat cu mâinile în sân. Datorită lor, România există astăzi, în foarte multe ţări, nu
numai prin tragedia fără pereche care ne sângerează
patria – ci există şi ca prezenţă spirituală.”), încercăm
să ne alăturăm celor – nu prea mulți, din păcate, – care
conștientizează că nu putem avea o imagine completă
asupra literaturii noastre fără „partea” scrisă departe de
țară. Afirmam unicitatea revistei în peisajul revuistic de
la noi, deoarece, spre deosebire chiar de Jurnalul literar
(referința majoră în ceea ce privește „recuperarea” literaturii și publicisticii exilului, pe lângă alte reviste din țară
care au inserat în paginile lor, din când în când,
producții literare scrise în exil), așadar, spre deosebire
de toate acestea, Antilethe cuprinde numai ceea ce s-a
scris în exil. Ne-am limitat, evident, la literatura datorată
exilului anticomunist și nu la scrierile din diaspora! Este
vorba așadar de ceea ce s-a scris și s-a publicat înainte
de 1989, interzis și, ca atare, necunoscut la noi. În
Prefața la fragmentele păstrate din „Jurnalul de exil”,
adunate într-o carte și publicate sub titlul Trecut-au
anii…, Virgil Ierunca își argumenta decizia de a-și face
publice însemnările tocmai din dorința de a „umili uitarea”, de a aduce în conștiința publicului de astăzi numele, opera sau faptele de excepție ale unora dintre cei
care ieri au trăit în exilul în care „unghiurile ascuțite” ale
existenței „răneau rodnic” de cele mai multe ori. Prin
Antilethe încercăm și noi să „umilim uitarea” izvorâtă
din necunoaștere, din nepăsare sau, mai rău, din respingere.
Pentru a mă întoarce la întrebarea dvs., voi specifica
faptul că, prin Antilethe, continuăm demersul început
de N. Florescu, în plan revuistic, iar prin cărțile pe care
le-am publicat în ultimii 15-20 de ani (singură sau împreună cu Dan Anghelescu), restituim literatura și eseistica exilului, în mod direct, sau prin studii asupra
acestora.
– V-aş ruga, pentru a contura şi o imagine a activității
domniilor voastre de restituire a culturii exilului, să amintiţi câteva titluri de volume.
Dan Anghelescu: – Desigur! Aşadar, volume în colaborare: Presa românească din afara graniţelor
(ed. Fundaţiei România de Mâine), Les Revues littéraires de l’exil roumaine Luceafărul, Paris (1948-1949)
une restitution – Institutul Cultural Român, Eseistica lui
Vintilă Horia – deschideri către transdisciplinaritate
(Aius, Craiova), Tinereţea unui „fost săgetător” – Vintilă
Horia – publicistica interbelică, antologie selectivă (Aius,
Craiova), Vintilă Horia – De lângă Escorial cu Râmnicul
în gând… Studiu introductiv, antologie, note şi comentarii… (RAFET, Rm. Sărat), Mircea Popescu – un cărturar, un ziarist, o conştiinţă două volume (ed. MNLR),
Mircea Popescu o conştiinţă a exilului românesc (Vremea), L.M. Arcade un scriitor român în exilul parizian
(Aius, Craiova), Necunoscutul scriitor Virgil Ierunca
(Aius, Craiova).
De asemenea, volume semnate de Mihaela Albu:
Presa literară din exil – recuperare şi valorificare critică,
vol. 1-2 (Timpul, Iaşi), Citind la New York scriitori români
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(Axa), Întoarcerea în Ithaca – Cultura română în exil şi
în afara graniţelor (Universitaria, Craiova), Întoarcerea
în Ithaca, Cultura română în exil, realizări, recuperare,
restituire (Eikon, Bucureşti), Vintilă Horia – Culorile tăcerii – antologie poetică (Vremea), Memoria exilului românesc: ziarul Lumea liberă din New York (Speteanu,
București), Cultură şi identitate (Universitaria, Craiova).
Se poate observa că, după mai mult de trei decenii
de la căderea totalitarismului, abordarea fenomenului
literar al exilului românesc din perspectiva
readucerii/reintegrării sale în circuitul vieţii culturale din
România de azi pare, încă, deosebit de problematică.
Aceasta cu toate că o reintegrare a valorilor lui în vizibilitatea publică ar fi fost de aşteptat şi ca urmare a faptului că ea ar fi răspuns acelei acut-necesare terapii a
memoriei despre care vorbea Monica Lovinescu în
Seismograme, convinsă fiind că „numai memoria este
în măsură să redea unei societăţi peste care a domnit
totalitarismul o respiraţie normală ori cvasi-normală”. În
actualitatea noastră culturală se ignoră faptul că exilul
literar a dobândit deja dimensiuni de component al unei
istorii (literară, dar nu numai!) devenită eveniment verbal. Obstinaţia cu care se continuă menţinerea în umbră
a acestui fenomen literar, unic în Europa, pare să confirme aserţiunile istoricului Tony Judt privitoare la tendinţa perversă şi tot mai vizibilă „a contemporanilor de
a nu înţelege contextul dilemelor din prezent /…/ şi de
a încerca din răsputeri mai degrabă să uite decât să-şi
amintească”, Aşa se face că nici după trei decenii, literatura exilului românesc nu a devenit – aşa cum ar fi
fost de aşteptat – un centru de maxim interes deschis
studierii, clasificării şi interpretării ca fenomen amplu,
configurat în afara graniţelor ţării. Şi să nu uităm: nu
este vorba de nişte scriitori oarecare, ci de un valoros
tezaur literar cu străluciri unice. Vintilă Horia este singurul scriitor român care a binemeritat premiul Goncourt, imediat tradus şi apreciat în lumea întreagă. Nu
mai puţin importanţi sunt şi alţii între care îl amitim pe
Alexandru Busuioceanu (poet, critic şi istoric de artă,
eseist, traducător, unul dintre importanţii fondatori ai revistei Gândirea, membru al Academiei de Critică de Artă
de la Madrid (Academia de los Once, grupare aflată sub
preşedinţia lui Eugenio d’Ors). Studiile sale de artă au
primit o înaltă recunoaştere, decernându-i-se, în Spania, prestigiosul Premiu Juan Valera. Ca poet (el scriind
şi în limba spaniolă) în 1952 era inclus în onoranta Histoire illustrée de la littérature espagnole, fiind astfel situat la egalitate valorică cu cele mai strălucitoare glorii
din marea poezie spaniolă: Ruben Dario, Miguel de
Unamuno, Antonio Machado, Juan Ramon Jimenez,
Frederico Garcia Lorca, Rafael Alberti. La fel de ignoraţi
(în actualitatea noastră literară) mai sunt George Uscătescu, poet, eseist şi filosof, autor al unor cunoscute şi
apreciate lucrări (El Teatro occidental contemporaneo,
Fundamentos de estetica y estetica de la imagen, Introduccion a la ontologia de la cultura). Nimic nu se mai
cunoaşte şi nu se spune nici despre Constantin Amariu
(Amăriuţei), prozator, poet, filosof, estetician, deţinător
al Premiului Rivarol pentru roman; de Theodor Caza235

ban, romancier publicat de editura Gallimard cu romanul Parages, recenzat laudativ de Claude Mauriac. Izolaţi într-o nedreaptă uitare rămân şi poetul Ştefan Baciu,
filosoful şi eseistul Octavian Vuia, Alexandru Ciorănescu, istoric şi teoretician literar, comparatist, lingvist,
prozator, dramaturg şi poet, doctor Honoris Cauza al
Universităţii din La Laguna, numele său fiind purtat de
o stradă din oraşul Santa Cruz de Tenerife. Asupra
acestor valori, a particularităţilor lingvistice şi estetice,
a singularelor şi tragicelor experienţe politice şi culturale
din care şi-au extras determinările s-a aşternut şi se
menţine, deliberat, un văl de impenetrabilă tăcere menit
să le excludă din orice tentativă de strategie culturală
sau educaţională.
– Prezentaţi-ne, rogu-vă, echipa de antilethişti şi colaboratorii. Cum îi „racolaţi” – nu vă suspectez că aţi
plăti colaboratorii (ce revistă care se respectă are bani
pentru aşa ceva, mulţumim din inimă… nu spun cui, că
se ştie?!)?
M.A. – „Echipa” – fără falsă modestie – este mai
mult de… impresie. Glumesc, într-un fel, dar nu pe
de-a-ntregul. Sau… aș putea spune ca Bartolomeu (Valeriu) Anania, când a editat revista Noi: „noi, de fapt,
suntem eu”. Și totuși, în cazul revistei noastre, „noi” înseamnă scriitorii din exil ale căror poeme, studii, eseuri,
cronici literare etc. etc. le republicăm astăzi. Revenind
la „echipă”! Am cerut acordul pentru a-i înscrie în colegiul de redacție pe unii dintre cei care, în timp, s-au ocupat de exil, au scris despre un scriitor sau altul. Nu e
nevoie să-i „plătim”, deoarece „contribuția” lor este minimală. Întreg materialul cuprins în revistă (sau… în
proporție de 99%) aparține celor din exil. Repet astfel:
Antilethe înseamnă recuperare, restituire, „aducere
acasă” și nu analiza noastră asupra operei unui scriitor
sau altuia. Cronici literare, studii și eseuri scrise de noi,
cei de astăzi, pot fi publicate în oricare revistă din țară.
Ceea ce este important este faptul că ceea ce s-a scris
în afara țării timp de aproape cincizeci de ani nu se
cunoaște, nu circulă, nu se găsește decât foarte greu
și în foarte puține biblioteci. A obține acest material –
aici este cu adevărat greu și în cea mai mare parte încercăm să găsim, având și sprijinul câtorva dintre cei
care sunt în echipă ori a unor urmași ai celor care au
trăit în exil.
– Să vorbim puţin şi despre cei cărora vă adresaţi –
ce public ţintă aveţi? Dar, mai ales, ce relaţii aveţi cu cititorii?
M.A. – Am gândit revista îndeosebi pentru marele
public, intelectuali de astăzi, interesați de literatură, de
cultură și nu neapărat unui număr redus de specialiști.
Aceștia sunt, într-un fel, familiarizați cu opera unui scriitor sau a altuia din exil, dar e posibil ca nici aceștia să
nu aibă la îndemână totdeauna întregul. În plus, publicăm și inedite, ceea ce conferă un plus de valoare revistei, nu?
– Am tot luat-o prin învăluire! Vă propun să trecem
la „cestiune”! Adică la structura revistei. Mai întâi, precizaţi, rogu-vă, „axul” în jurul căruia se edifică fiecare
număr.
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M.A. – După cum ați specificat și dvs. în prezentare,
fiecare număr este dedicat unei personalități a exilului.
Am început cu Vintilă Horia, am continuat cu Mircea Popescu, cu Ștefan Baciu, cu Camilian Demetrescu, Alexandru și George Ciorănescu, cu George Uscătescu,
L.M. Arcade, Nicholas Catanoy, Virgil Ierunca, Lucian
Boz. Unii sunt mai cunoscuți, alții sunt nume noi pentru
cea mai mare parte dintre cititorii de astăzi. În plus, deși
mare parte din numărul respectiv este dedicat expres
unui scriitor (și coperta sugerează acest lucru), inserăm
în cuprinsul revistei și texte ale altora, cărora le-am dedicat anterior un număr sau… urmează să le dedicăm.
Cum ați observat deja, revista își păstrează constant
numărul de pagini (cca 100), așa că nu putem epuiza
tot ceea ce a scris cel căruia i-am acordat cel mai mult
spațiu.
– Fiecare număr urmează o aceeaşi rubricaţie?
Dacă da, care e aceasta?
M.A. – Dorind să realizăm o revistă serioasă, cu impact asupra orizontului de așteptare a cititorului, rubricile sunt în cea mai mare parte aceleași. Deschiderea
o face, cum am mai specificat, un Argument pe care
l-am conceput tocmai în ideea de a explica cititorilor
scopul revistei și, mai ales, unicitatea ei în peisajul publicistic de ieri și de azi din România. Un „mozaic portretistic”, cuprinzând creionarea „portretului” celui căruia
i se dedică numărul deschide cu adevărat revista. Paginile literare (poezie, fragmente de proză, eseuri, cronici literare) continuă să completeze personalitatea
autorului, după cum alte texte completează imaginea
altor scriitori din exil. Pagini de corespondență între cei
care au trăit departe de țară, dar cu țara în gând, vorbesc, de asemenea, despre oameni, dar mai ales despre activitatea lor – de continuare a literaturii române în
libertate, de menținere a valorilor identitare. „În exil despre exil” este o rubrică ce încheie revista cu câteva extrase din cele exprimate de unii dintre exilați cu referire
la destinul de pribeag. Nu pot trece în detalierea cuprinsului revistei fără a aminti fotografiile, prin care îi aducem în atenția celor de azi pe cei care – în mare parte
– au rămas „mari necunoscuți ai culturii române” (sintagma îmi aparține și am folosit-o drept generic pentru
trei simpozioane internaționale dedicate exilului la Universitatea din Craiova, precum și pentru un ciclu de
conferințe desfășurate la Biblioteca „Aman” din Craiova).
– Cum ar trebui abordată literatura exilului – complementară celei din ţară ori în competiţie cu aceasta?
Aţi fost vreodată puşi în faţa – cum să-i zic? – sindromului aceluia cu mâncatul salamului cu soia? Evident, raportându-ne la scriitori…
M.A. – Este o datorie a fiecărei ţări să-şi cunoască
în integralitate cultura, să-şi întregească patrimoniul cultural cu tot ceea ce-i aparţine, indiferent de locul geografic unde a fost creat. Iar literatura (cel puţin cea
scrisă în limba română) nu mai poate fi trecută cu vederea şi trebuie să aparţină în totalitate istoriei noastre
literare. Motivaţia recuperării o aflăm nu numai în caliPRO
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tatea operelor create în timp dincolo de graniţele ţării,
dar şi în necesitatea cunoaşterii a cât mai multor aspecte care să completeze spiritualitatea noastră. Cu
atât mai mult, cu cât criteriul axiologic constituie unul
dintre principalele argumente pe care se întemeiază un
asemenea act de recuperare. Și așa cum arătam în Argumentul pe care l-am repetat în fiecare număr, „Nu
afirmăm nici că operele sau publicaţiile din exil intră în
concurenţă cu cele din ţară, nici că unele sunt superioare celorlalte (deşi o revizuire a canonului s-ar cere
imperios!). Ceea ce afirmăm cu tărie şi încercăm prin
această revistă este să conştientizăm cititorul român
contemporan că mai există o latură a culturii noastre
încă insuficient (sau deloc) cunoscută. Acesta este scopul nostru, pentru acest motiv publicăm revista al cărei
nume l-am împrumutat de la unul dintre cei mai
importanți scriitori români, Vintilă Horia. Antilethe – o revistă împotriva uitării.”
Așadar, împrumutând termenul din Jurnalul marelui
scriitor (încă nu pe deplin cunoscut la noi!) Vintilă Horia,
revista Antilethe se constituie drept parte componentă
– poate cea mai importantă – a unui proiect mai amplu
de recuperare, de restituire a celeilalte „fețe” a literaturii
române. Scopul principal: „Să nu uităm, să nu uităm împreună!”, cum ceruseră Monica Lovinescu și Virgil Ierunca.
D.A. – În circumstanţele existente la noi se configurează şi o idee privind necesitatea unei (re)scrieri a istoriei literaturii române – judecând şi după
neliniştitoarele meandre ale realităţii culturale pe care
o respirăm. Ceea ce pare să imprime toate caracteristicile unei mari urgenţe! S-ar mai impune, ca o condiție,
şi acea privire fenomenologică – privirea cu totul specială – în focalizarea căreia literatura exilului – ca obiect
analizat – ar dobândi relief şi pregnanţă, iar – din perspectiva cuprinderii şi înţelegerii sale în întregul istoriei
noastre literare – s-ar vădi şi ca un anume gen de călăuzire către determinaţiile, structurarea şi fiinţarea ei
specifică. Faptul se poate traduce şi prin aceea că, în
perspectiva unor reale apropieri şi cunoaşteri, am dobândi o altfel de înţelegere a ei prin aceea că am
„vedea sensuri”, am opera deschideri şi am căpăta
posibilitatea şi intuiţia unor sinteze de un anume
gen.
Evident, este vorba de a realiza, desigur în timp, o
aducere în vizibil, o cuprindere şi o captare a încărcăturilor şi iradiaţiilor de sens. Într-un astfel de teritoriu
totul, dar absolut totul, devine obiect impregnat de
sens, de expresie lingvistică şi nu numai! Rostul studiilor aprofundate asupra acestui fenomen, încă
aproape necunoscut, constă în aceea că, preluând o
exprimare a lui Martin Heidegger, ar fi acela că ar face
„să se vadă” „tocmai ceea ce în primă instanţă şi cel
mai adesea, nu se arată”. S-ar constitui ca o tentativă
de extragere din „periferia vederii”, o „punere în lumină”
(Aufweisung) şi, de ce nu (?), o firească „legitimare”
(Ausweisung). În virtutea celor pe care am încercat să
le spunem aici, devine limpede faptul că ideea unei
reale Unităţi a culturii române este – şi va rămâne – una
SAECULUM 1-2/2021
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iluzorie, atâta vreme cât un teritoriu de mare densitate
semnificativă (literatura şi revuistica exilului românesc)
va continua să fie exclus din sferele ce aparţin, prin
esenţă, de Instituţia istoriei noastre literare. Mult discutata distanţare de ideologia, mentalităţile şi practicile totalitare ce ar fi survenit după (pretins revoluţionarele)
evenimente din ’89 au rămas (şi se menţin) la nivelul
unui simplu (şi numai declarativ) deziderat. Am pornit
de la (şi ne menţinem) convingerea că Istoria literaturii
române nu va fi adevărată, nu îşi va recăpăta legitimitatea, dimensiunile morale, ştiinţifice şi mai ales cele
identitare, atâta vreme cât exilul, acea parte încă menţinută în tăcere şi umbră, nu îşi va ocupa locul firesc în
circuitul valorilor naţionale.
– Pe cât puteţi prevedea, căror reprezentanţi ai exilului le veți dedica în continuare alte numere?
M.A. – Este aproape gata numărul dedicat lui Alexandru Busuioceanu (în martie se împlinesc 60 de ani
de la moartea sa), vor urma Antoaneta Bodisco, Ștefan
Munteanu, Horia Stamatu, Constantin Amăriuței… Să
amintesc acum că publicăm doar trei numere pe an.
Avem așadar proiecte și pentru anul viitor!
– Oare demersul domniilor voastre e suficient pentru
„mai dreapta cinstire” (barbian vorbind) a României „de
dincolo”? N-ar trebui asumat instituţional?
M.A. – Desigur că ar trebui asumat instituțional. Cel
puțin ca susținere materială, dar…
– Caracterizaţi revista în trei cuvinte!
M.A. – O revistă pentru recuperarea patrimoniului
interzis de regimul comunist.
– Nu pot evita o chestiune… dureroasă: finanţarea
şi distribuţia!
M.A. – Din nou – fără falsă modestie: singurul vinovat pentru finanțare sunt doar eu. Revista o trimit la Biblioteci, la redacția altor reviste, la scriitori, la alte
categorii de cititori dornici să afle, să cunoască ceea ce
nu au altfel de unde afla. Cum am spus, cum se știe,
ceea ce s-a produs cultural major în exil este mai mult
sau mai puțin recuperat. Revista Antilethe, așa cum
am conceput-o, ca instrument de „aducere acasă” a
producțiilor exilului, ar fi trebuit să fie editată de o
instituție, finanțată și difuzată de o instituție culturală din
țară. Cum nu s-a făcut…, ne-am asumat sarcina și sperăm să reușim cât mai multe numere.
– Vă doresc succes! Aş încheia, nu înainte de a vă
mulţumi pentru amabilitatea acestui „taifas”, cu o întrebare şi mai dureroasă: cum vedeţi viitorul revistelor culturale?
M.A. – E greu de prevăzut viitorul. Ar trebui – poate
– să privim mai întâi în trecut. Sunt reviste care au
rămas în memoria noastră („Revista Fundațiilor”, „Gândirea”, „Convorbiri literare” și nu numai), altele, cu viață
mai scurtă sau mai puțin cunoscute sunt redescoperite
fiindcă a debutat acolo un scriitor care s-a afirmat ulterior ori cuprind pagini ale unui colaborator de seamă. În
orice caz, destinul unei reviste, ca și al unei cărți, nu
poate fi prevăzut. Important e să „existe”. Apoi… fiecare
va avea propriul drum. Cât timp vor exista cititori, vor
exista și reviste!
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Alexandru Jurcan

CULISE STRICT SUPRAVEGHEATE

Masca a devenit o permanență malefică. Incredibil
cum se rotesc conotațiile… Masca actorului, masca socială, masca de chirurg, măștile multiplicate în lupta cu
covidul… Ideea de mască trimite la diverse asociații.
Cum e fără mască… la propriu și la figurat? Ce se petrece în culise?
Culisele Hollywood-ului

să aibă la timp scenariul promis. Aici în film Orson are
doar 24 de ani. Amanda Seyfried e admirabilă în rolul
lui Marion Davies (care era ca o Marilyn Monroe a anilor
30). Industria viselor se sprijină adesea pe jocuri politice. Fincher nu ocolește nimic în străbaterea culiselor
unei opere culte (Cetățeanul Kane).
Culisele Nobelului
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Iată recentul Mank, film din 2020, realizat de David
Fincher, cu Gary Oldman (Mank), Tom Burke (Orson
Welles), Amanda Seyfried (Marion). Există o prăpastie
între știrile oficiale și dedesubturile faptelor. Aflăm
dintr-o formulare neutră că Herman J. Mankiewicz a
scris scenariul filmului Cetățeanul Kane, regizat de
Orson Welles prin 1941. Că Mank(iewicz) a luat un
Oscar și că a murit la 55 de ani. Filmul lui Fincher intră
necruțător în culisele scrierii, dar și ale Hollywoodului,
în imagini alb-negru, punctând verosimilitatea, cu unghiuri inedite de filmare, încât ai senzația că ești
acolo/atunci. Ca un documentar cu multe persoane-personaje, într-o autentică viermuială. Gary Oldman e absolut genial în rolul alcoolicului Mank – inteligent, vulgar,
șmecher, anti-erou, omul din umbră. Așadar… astfel s-a
scris acel scenariu? El, Mank, „clovnul de serviciu”, ca
un „șobolan prins în propria-i capcană”, în confruntare
cu colericul Welles, care aruncă în el cu sticle, sperând
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…așa cum transpar din filmul The Wife, 2017, regizat de Bjὃrn Runge, cu Glenn Close și Jonathan Pryce.
Scriitorul Joe cu soția Joan sunt invitați în orașul Nobelului, întrucât el, Joe, va primi Nobelul pentru Literatură.
Asistăm la un întreg „circ”, la o tevatură din culisele ceremoniei celebre. Marele scriitor are manii insuportabile,
mereu vegheat și cocoloșit de soția iubitoare și tolerantă… până la un punct, când totul degenerează în
adevăruri grele, plutind la suprafață, ieșite din anii de
frustrări și complexe mereu camuflate. Joan îi ordonează viața – „aici ai ochelarii, aici pastilele”, în timp ce
el curtează alte și alte femei. Sunt cazați în cel mai elegant hotel, unde pătrund grupuri organizate de fete cântând cu lumânări aprinse în ajun de emoționanta
decernare. Telefoane, mesaje, felicitări, exersarea discursului, calcularea pașilor pe scenă, reverențele în fața
regelui – cortegiu imens de formalisme, zâmbete contrafăcute, invidii. Interviuri. Joe afirmă că „un scriitor
scrie pentru că, dacă n-o face, îi flămânzește sufletul”:
Posibil, însă el minte. De ce? Soția i-a șlefuit opera și
drumul spre celebritate. Ea a avut rolul de nègre, în timp
ce el gătea și avea grijă de copii. Culise în culise.

PRO

Culisele istoriei
Ne oprim la recentul film al lui Cristi Puiu –
Malmkrog, 2019, după opera lui Vladimir Soloviov, cu
actori străini, vorbit în franceză, cu o durată de peste
trei ore… Cinci personaje reunite într-un conac din
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Transilvania discută despre istorie, religie, artă, morală,
războaie, disoluția armatei, moarte, bine și rău, Biblie,
Dumnezeu… Imagini demne de Visconti sau Bergman.
Un Huis clos super elitist, cu lungi conversații, într-o
elocvență retorică. Personajele stau în picioare minute
în șir, ca niște fantome. Cineva citește apoi pasaje întregi dintr-o carte. De ce stau toți în picioare,
încremeniți? Ceva absurd, imposibil de explicat, decelat. Aici sunt culisele istoriei, deoarece afară încep a
fierbe anumite evenimente. Personajele stau în salon,
într-o poziție sacră, în timp ce unul câte unul perorează.
În planul doi, servitorii pun masa.
Am văzut toate filmele lui Cristi Puiu, îi recunosc valoarea, însă acum mi se pare că vrea să șocheze. Pentru că am putea citi mai bine opera lui Soloviev. Unde e
aici regia mult lăudată? Cine va rezista la trei ore și…?
Am citit cronici diverse, mai ales de la marile reviste
mondiale. Toți spun că e capodopera capodoperelor.
Mă rog, am și eu limitele mele, nu pot pricepe acest film,
refuzând orice umbră de snobism. Ținând cont de filmele realizate, sigur că regizorul a devenit un noli me
tangere. Am înțeles și de ce franceza vorbită în film
conține atâtea greșeli – ele aparțin personajelor. Nu am
priceput discursurile albe, fără vreo nuanță de interpretare. Poate că nu am înțeles nimic. Mă declar învins,
trebuia să mi se întâmple și mie, că prea mă declar cinefil înrăit!
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LIA-MARIA ANDREIŢĂ – INSPIRAŢIE
ȘI ORIGINALITATE
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Aprecieri critice
„Ocupația de a crea ambianță prin obiecte decorative, de a țese, de a împleti în fibra textilă este una din
cele mai vechi ocupații ale femeii; una din acele ocupații
care o plasează în mitologie, chiar între ființele care țes
destinul, care țes viața, care țes timpul. Parcele, după
cum bine se știe, sunt femei. (...) Dacă tehnica în care
Lia-Maria Andreiță își realizează opera este tradițională,
în ceea ce privește limbajul avem de-a face cu o preocupare de a folosi semne foarte moderne, cu o mare libertate față de modelul luat din realitate; ceea ce nu
înseamnă o eliminare a modelului”.
Alexandra Titu
„Aparent, tapiseriile Liei-Maria Andreiță trădează o
artă mai ludică, mai pământeană – redată în jocul de
culori și mișcare – dar, la o privire atentă, compoziția
este extrem de strunită, dominând locul. Elemente constitutive ale universului, dar și ale unei tradiții românești.
Încet-încet, artista se apropie să realizeze un cosmos”.
Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga

„Lia-Maria Andreiță este o rafinată artistă tapiseră,
care știe să îmbine rigoarea tehnicii cu originalitatea
desenului, ceea ce demonstrează o vastă cunoaștere
a artei contemporane. Unele tapiserii sunt dedicate marelui poet român Mihai Eminescu”.
Stefania Severi

„Lia-Maria Andreiță arată, prin exponatele sale, o
mare experiență în arta țesutului, o vastă cunoaștere a
artei contemporane, inspirație și originalitate, totul redat
direct în plăcutele sale opere, capabile să facă și mai
mult apreciată prețioasa artă a tapiseriei”.
Mariella Lombardo

PRO

Data naşterii:
29 ianuarie 1948,
Negoeşti-Şoldanu,
jud. Călăraşi.
Studii: Doctor
în Drept.
Distincţii: Premiul naţional de
Tapiserie, 1985,
1989; Diploma de
Merit şi Medalia
de Argint ale Academiei Internaţionale
de
Artă
Modernă, Italia,
1995; Medalia Jubiliară „Leopardi”, Centrul Mondial de
Poezie „Giacomo Leopardi”, Recanati, Italia, 2004.
Activitate artistică: Expoziţii colective în ţară şi în
străinătate (Belgrad, 1994; Veneţia, 1995; Roma, 1995,
2004, 2005; Paris, 2000). Expoziţii personale în ţară
(Muzeul Naţional al Literaturii Române, 1898; Casa
Americii Latine, 1993; Fundaţia Europeană „N. Titulescu”, 2010) şi în străinătate (Viena, 1994; Paris, 1999;
Veneţia, 2003).
Lucrări în colecţii particulare: România, Republica
Moldova, Austria, Franţa, Italia, Vatican, Grecia, Finlanda, Japonia, China, India, Thailanda, SUA.
Publicaţii (selectiv): Pagini de bronz, 1978 (în
colab.); Supă de ginseng, 1990 (trad., în colab.); Tradiţii
ale gândirii politico-juridice româneşti, 1998; Fântâna
cu lacrimi, 2014; În umbra sorţii, 2015; Copil de suflet,
2016; La poarta cu doi tei şi-o stea, 2018.
Membră a: Uniunii Artiştilor Plastici din România;
Academiei Internaţionale de Artă Modernă, Roma; Uniunii Scriitorilor din România, Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România; Federaţiei Internaţionale a
Jurnaliştilor.
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Elena Stoiciu

CARNET PLASTIC

Artă şi sacralitate – expoziţie de artă contemporană românească

De mai bine de zece ani, 1 Decembrie, ziua naţională a României, este sărbătorită la Focşani prin vernisarea expoziţiei de artă contemporană sub genericul
„Artă şi Sacralitate”. În 2020, expoziţia, organizată de
Consiliul Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea
şi Filiala Vrancea a UAPR, curatori Constantin Prut şi
Liviu Nedelcu, a putut fi vizitată începând cu 27 noiembrie, cu respectarea normelor de prevenire a pandemiei
de coronavirus.
Pe simeze s-au aflat lucrări semante de: Gheorghe
Anghel, Zamfira Bîrzu, Ilie Boca, Mihai Chiuaru, Onisim
Colta, Florin Ciubotaru, Şerbana Drăgoescu, Darie Dup,
Marin Gherasim, Alexandru Grosu, Ion Iancuţ, Liviu
Mocan, Liviu Nedelcu, Silviu Oravitzan, Ştefan Pelmuş,
Alexandru Rădvan, Silvia Elena Radu, Mihai Sârbulescu, Aurel Vlad, Danny Madlen Zărnescu, Gheorghe
Zărnescu, Tudor Zbârnea. Fiecare expozant a fost prezentat succint, dar semnificativ. de criticul de artă Constantin Prut, care a conchis, punctând că „fenomenul
persistenţei sacrului este unul general, dar nouă, celor
implicaţi în acţiunile culturale de la Focşani, ni se pare
că acesta are un plus de intensitate în Balcani (unele
expoziţii şi cataloage de la Focşani au fost dedicate
acestei zile), unde s-a cristalizat arta bizantină. «Artă şi
Sacralitate» reuneşte, sperăm, unele dintre cele mai
semnificative contribuţii în acest sens în orizontul artistic
românesc.”

Poveşti din subteran – expoziţie de artă contemporană românească

PRO

Artiştii plastici vrânceni, membri ai Filialei Vrancea a
UAPR, au încheiat anul expoziţional 2020 cu expoziţia
„Poveşti din subteran”, deschisă la data de 17 decemSAECULUM 1-2/2021

brie la Galeriile de artă din Focşani, prilej cu care au
expus lucrări Gabriela Arghirescu Popa, Laura Elena
Dumitru, Ştefan Dumitru, Laura Dascălu, Gheorghiţă
Galan, Rodica Gherghinoiu, Viorica Oana Kalany,
Adrian Munteanu, Istvan Nagy, Liviu Nedelcu, Laurenţiu
Nistor, Laurenţiu Păun, Cristian Radu, Elena Stoiciu,
Monica Turcu, Monica Voicu.
Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean
Vrancea, Centrul Cultural Vrancea şi Filiala Vrancea a
UAPR, curator Liviu Nedelcu, managerul Centrului Cultural Vrancea şi preşedintele filialei Vrancea a Uniunii
Artiştilor Plastici din România.

Atelier-expoziţie de artă contemporană a Filialei
Vrancea a UAPR

Membrii Filialei Vrancea au avut prilejul să-şi expună
creaţiile la prima expoziţie din anul 2021 la Centrul Cultural Vrancea începând cu data de 9 februarie. Organizatorii expoziţiei au fost, ca de fiecare dată, Consiliul
Judeţean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea şi Filiala
Vrancea a UAPR, iar curator Liviu Nedelcu.
Pe simeze s-au aflat lucrări semnate de toţi membrii
filialei, lucrări care dovedesc încă o dată faptul că în
Vrancea există un adevărat cult al menirii de creator, de
respect faţă de meserie şi public şi de speranţă că
aceste vremuri tulburi vor lua sfârşit.
Expozanţii au fost: Gabriela Arghirescu Popa, Elena
Bârhală-Pascu, Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumitru,
Laura Dascălu, Rodica Gherghinoiu, Viorica Oana Kalany, Adrian Munteanu, Istvan Nagy, Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Laurenţiu Păun, Cristian Radu, Elena
Stoiciu, Monica Turcu, Monica Voicu.
Subliniem şi faptul că până în toamna acestui an
toate expoziţiile artiştilor vizuali vor avea loc la Centrul
Cultural Vrancea, deoarece Galeriile de artă din Focşani
au intrat într-un binevenit proces de reabilitare.
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Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL

Încărcat de semnificaţii datorită celor două substantive ce reprezintă, fiecare, un simbol cu profunzimi relevate de scriitori, de filozofi, dar şi de oamenii din popor
care le-au valorificat de-a lungul timpului aşezându-le
în sintagme, în proverbe etc., titlul la cumpăna furnicilor (Editura Partoş, Timişoara, 2020) al volumului de
versuri scris de Ildiko Şerban incită la lectură şi promite
o revelatoare analiză existenţială transpusă în imagini,
reflecţii, trăiri spirituale. Cumpăna – denumind dispozitivul din componenţa fântânii folosit la scoaterea apei
ori fiind folosit conotativ pentru balanţă, echilibru, constelaţie a zodiacului, soartă, primejdie, încercare etc. –,
termen precedat în titlu de prepoziţia „la”, simbolizează
în volumul de faţă un moment de răscruce al vieţii actantului liric, de cântărire a unei situaţii prezente în vederea luării unor decizii cruciale pentru viitor. Furnica,
insectă socială ce simbolizează onestitate, altruism,
hărnicie, spirit organizatoric, trăind în muşuroaie de pământ sau la suprafaţă prin diverse crăpături, sub
scoarţă de copac etc., dovedindu-se un adevărat arhitect în construirea microhabitatului său, cu un trup de
mici dimensiuni, dar fiind capabilă să care poveri cu
până la cincizeci de ori mai mari decât greutatea corpului ei, îi reprezintă pe protagoniştii lirici. Totodată, titlul
evidenţiază diferenţa dintre înălţimea cumpenei fântânii
şi, ipso facto, dintre rolul acesteia (de a asigura apa indispensabilă vieţii) şi micimea/limitarea omului care, oricât de harnic, de inteligent, de iubitor sau de cumpănit
ar fi, nu va putea niciodată să-şi anuleze sfârşitul biologic, să schimbe „existenţa efemeră prinsă între totul din
urma noastră şi nimicul dinaintea ochilor”, cum spunea
Haruki Murakami.
„Femeie de durere”, Ildiko Şerban speră într-o izbăvire prin confruntarea cu alter-egoul său. De fapt, eul
omului simplu, introspectând, rememorând, pregătit să
înţeleagă rostul şi meandrele vieţii, aşteaptă de la eul
superior/eul poetic revelaţia adevărului şi, prin aceasta,
obţinerea descătuşării sinelui, a eliberării de limitele
umane, spaţiale, temporale: „Şi uite cum în sfârşit/ noi
242

două/ plutim/ adevărat” (ÎN SFÂRŞIT). Pledoaria sa
pentru iubire şi pentru poezie deopotrivă nu pare să
aibă sorţi de izbândă, nici în faţa celuilalt actant al perechii, nici în faţa semenilor, deşi poeta este una dintre
„furnici[le] kamikaze” care, în „disperarea de a salva
muşuroiul”, pe oameni aşadar, pe omul iubit, casa,
alege să moară eliminând duşmanul. Sfârşitul nu e lăsat
la voia întâmplării, ci este bine pus la punct, cu fineţe,
cu un rafinament ce trece dincolo de scopul pentru care
a fost gândit, „pentru că furnica are simţ estetic”. Acest
sfârşit este comparat cu o „moarte însorită”, lăsând în
urmă lumină, căldură, soarele făcând posibilă continuarea vieţii pe pământ. Reversul sacrificiului de sine este
„un altfel de normal”, singura reacţie a celor salvaţi fiind
indiferenţa. Poate că nici n-ar avea cum să fie altfel de
vreme ce „muşuroiul” este „ascuns”, neştiut, sortit aceloraşi zădărnicii şi efemerităţi pentru fiecare membru al
său.
Tema morţii este pregnant reliefată încă din poezia
care deschide cartea şi care dă titlul acesteia, iminenţa
sfârşitului vieţii oferind una dintre cele două perspective
pentru înţelegerea discursului liric al întregului volum.
Protagonista, aflată „la capăt”, „pe cumpăna furnicilor”,
extrem de lucidă, extrem de sinceră cu ea însăşi, dovedind o minte ascuţită şi stăpânire de sine, e pregătită
emoţional („nu mai repet nici măcar gestul reflex/ de a
mângâia cu privirea zarea/ […]/ ziceam că nu mai doresc orizonturi”) şi fizic, organic („universul […] meu
schiţează mutaţii genetice”) să descopere ceea ce se
află „acolo”, de cealaltă parte a lumii sale. Este o realitate ciudată care, prin diferite semne („pământul crapăn vedenii/ zici că s-a mutat ultima auroră boreală/ în
vârful sandalelor”), invită la un alt tip de înţelegere şi la
transcendere. Trecerea în moarte este văzută ca o ancorare a trupului – uzat îndeosebi din cauza frământărilor minţii şi ale sufletului – într-un port care nu poate
oferi niciodată nimic: „Spre seară/ obosit de întrebări/
vei ajunge în port/ vas amiral/ cu tunurile ruginite de
minciună/ cu tabla mâncată de aşteptare/ ultimul zvâcnet/ va pune ancora definitiv/ acolo unde/ spre seară/
calea lactee va fi paralelă/ cu orice răspuns” (ANCOPRO
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RARE).
Tema iubirii oferă cealaltă perspectivă de receptare
a cărţii. Apropierea morţii este un prilej de rememorare
a avatarurilor iubirii şi de retrăire a diferitelor sentimente,
este un moment de bilanţ al vieţii de cuplu. „Ochiul”,
unul dintre cele mai uzitate motive literare în carte, prilejuieşte vederea cu inima, adică o înţelegere voit denaturată a realităţii ce ţine de erosul perechii. Dintr-o
slabă rezonanţă la intensitatea dragostei femeii, din neînţelegere, din admiraţia pentru „haos”, iubitul a devenit
un „vânător” al acestui ochi dispus să exagereze sau
să mintă în virtutea aceleiaşi dorinţe de salvare a armoniei sentimentale. Paradoxal sau nu, iubirea dintre actantul liric şi perechea sa devine mai intensă, mai
puternică după dispariţia iubitului din planul fizic, o altă
chimie, necunoscută, începând să funcţioneze: „Când
ai ieşit din trupul tău/ ai spus/ te iubesc că nu eşti normală/ aşa că m-am dezbrăcat şi eu/ râzând de tabelul
lui Mendeleev” (MENDELEEV).
Timpul este o temă legată aici mai ales de apropierea morţii proprii, de moartea propriu-zisă a celuilalt actant al perechii sau de sublimarea iubirii în suferinţă.
Poeta reuşeşte să creeze imagini cu un impact emoţional puternic fără să apeleze la artificii, la linii fine şi
nuanţe, ci aproape doar din tuşe ce nu pot lăsa loc echivocului, precum acest tablou în care este zugrăvită dorinţa de a trăi, de a lupta cu moartea prea grăbită: „Mă
ţin de viaţă cu falangele speriate/ deschise între claviculă/ şi stern/ de palma dreaptă vorbesc/ căci stânga
încearcă să mintă/ hârtia”. Moartea apare ca fiind sub
demnitatea umană a omului, umilindu-l pentru că depinde de un corp vremelnic. O mască mai poate salva
această umilinţă: „Mă ţin cu falangele speriate/ ca-n
marea tăcere/ din manej/ să nu mor de ruşine/ când simulez/ un infarct sănătos” (NOCTURNĂ). Aidoma timpului, şi spaţiul pare să treacă sau să se convertească
în altceva, ducând iremediabil către sfârşit: „clepsidra
inversează lumina/ în ochii/ felinelor ce ies din statui
când/ spaţiul aleargă/ şi/ doare” (SPAŢIUL)
Poezia, un compus alchimic ce cuprinde dragostea,
„sunetul/ piatra/ şi lumina”, este pilonul pe care se sprijină fiinţarea poetei Ildiko Şerban. Ea are visul oricărui
artist serios: să lase în urma sa o operă care să dăinuie.
Iubirea de semeni şi înţelegerea rostului omului pe pământ o dirijează pe drumul creaţiei către îndeplinirea
acestui vis măreţ, deşi pare să-şi folosească ultimele
puteri: „Oamenii merită să fie scrişi în cuvinte/ nu numai
sculptaţi în pietre/ spuneam/ şi tu ai zis/ asta e poezie//
Mi-am atins ochiul/ poemul era acolo undeva/ ca o grefă
în ochiul frunţii/ rostogolit cameleonic/ într-o sculptură
kynetică/ […]// cu braţele cuib vandalizat/ pentru că altfel nu se putea/ acolo sub stele sau dincolo de ele/ am
atins/ sunetul/ piatra/ şi lumina/ când încă mai respirau
teii/ pe o muchie.// Da, oamenii merită să fie scrişi în cuvinte/ nu numai sculptaţi în pietre/ şi scriu” (OLOIDUL).
Dar tocmai acest verb la timpul prezent, „scriu”, vorbeşte despre puterea, tenacitatea, voinţa poetei de a
continua să-şi dureze înalt opera. Iar dragostea pentru
aproapele său, luând aici sensul hristic al noţiunii de
aproape, este profund creatoare. În aceste condiţii,
Ildiko Şerban nu are cum să nu se distingă între celelalte voci lirice. Poezia sa, uneori o boare parfumată
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care mângâie simţurile, alteori o furtună care ne trimite
în faţa ochilor adevărurile dure ale fiinţei şi lumii noastre,
de multe ori o ploaie cu soare având menirea de a ne
curăţi de întuneric şi de lipsa speranţei, reuşeşte să lase
urme în suflet, în conştiinţe. Este exact ceea ce aşteptăm citind un text liric. Ildiko Şerban este o poetă de
care vom mai auzi cu certitudine.
Pledoarie pentru omenie

Dora Alina Romanescu rămâne fidelă speciei literare
care a consacrat-o, cel de-al şaptesprezecelea roman
continuând linia cărţilor anterioare atât din punct de vedere stilistic, cât şi tematic. Romanciera priveşte lumea
contemporană dihotomic şi îşi asumă pedagogic misiunea stringentă de a face cunoscute aspectele negative
ale realităţilor actuale, de a (re)trimite la nişte repere
morale validate de secole, precum dragostea, credinţa
şi respectul faţă de semeni, de a identifica acele căi sigure de prevenire a răului sau de recuperare şi salvare
atunci când acest rău s-a produs deja la nivel individual
sau social. Omenia este în acest roman calitatea de
bază pe care autoarea doreşte s-o impună pe tapetul
lecţiilor ce trebuie învăţate cât mai repede şi cât mai temeinic de către adolescenţi, a căror personalitate se
află încă în formare. Apelul pentru omenie se adresează
în aceeaşi măsură adulţilor, acelora care distrug vieţi şi
pervertesc conştiinţe/ suflete tinere pe de o parte, iar pe
de altă parte, părinţilor care îşi neglijează copiii, mai
ales educaţia acestora, din motive mai mult sau mai
puţin obiective.
Aşezat pe o structură dialogică, cu o tramă ficţională
dinamică şi captivantă, romanul Traficanţii de suflete
(Ed. Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2020) însumează
totodată o serie de pledoarii expuse fie prin vocea naratorului, fie prin cea a personajelor alese după principiul tot păţitu-i priceput, pledoarii care, repetate în
diferite forme de-a lungul desfăşurării momentelor subiectului, trebuie să sensibilizeze, să invite la reflecţie
şi la reconsiderarea lumii noastre pentru ca valorile
umane şi nu în ultimul rând viaţa să triumfe. Invocarea
instanţei divine, o constantă în roman, se înscrie pe
aceeaşi linie a efortului autoarei de a ne face să înţelegem că reorânduirea societăţii, a lumii, a sufletului şi a
minţii omului după canoanele etice şi religioase este un
imperativ al zilei de azi. Dumnezeu este văzut ca un
aliat suprem al luptei omului bun cu omul rău şi ca decident unic până la urmă, care veghează la integritatea
fizică şi sufletească a celor credincioşi. În timp ce omul
bun este şi va rămâne un om „de omenie” datorită în
special credinţei în Dumnezeu, individul rău este asociat cu diavolul sau este pezentat ca un fel de mutant,
un „hibrid” care trebuie stârpit întru salvarea lumii. Neiubirea de Dumnezeu este, în concepţia prozatoarei,
cea care duce negreşit la neiubirea de oameni: „Ce bine
ar fi dacă fiecare om l-ar iubi mai întâi pe Făcătorul Cerului și al Pământului și apoi s-ar iubi pe el! Oamenii fără
iubire au sufletele putrede, sterpe, înnegrite. Ei nu merg
spre lumină, ci se afundă într-un hău întunecos, unde
sălășluiește Satana”.
Pentru a fi totul mai elocvent, autoarea zugrăveşte
tabloul lumii în tuşe accentuate. Puţinele linii fine, ce tri243

mit spre reverie, sunt cele care schiţează imaginea unei
îmbrăţişări, a unei întâlniri între două suflete care se iubesc, a naturii surprinse în diferite momente ale zilei împletite deseori cu momentele miraculoase ale vieţii
umane. Tuşele groase au rolul de a sublinia caracterul
şi urmările unor sentimente, stări, trăsături, acţiuni precum: iubirea şi ura, lăcomia şi generozitatea, moralitatea şi perdiţia, bogăţia şi sărăcia, credinţa/încrederea şi
deznădejdea, suferinţa şi fericirea, ispita şi înfrânarea,
curajul şi frica etc. Impresia de real, de hic et nunc persistă până la sfârşitul cărţii, alertând conştiinţe şi cu sorţi
de izbândă în educarea spiritelor, deşi autoarea tratează aproape basmic destinele personajelor: Eduard
şi Iasmina pot fi asemănaţi cu Făt-Frumos şi Ileana Cosânzeana, care parcurg drumul primejdios al iniţierii
pentru a cunoaşte iubirea desăvârşită şi pentru a fi împreună; Sofia, fata săracă, fără părinţi, este o Cenuşăreasă supusă trivialităţilor vremii; cei doi chestori din
România şi Spania, Liviu Olteanu şi señor Antonio, sunt
împăraţii care vor să se asigure că dau fata/băiatul cui
merită; Lola, albanezul Hiena şi fratele acestuia sunt
zmeii care atentează la viaţa fetelor şi care trebuie pedepsiţi în luptă dreaptă (conform legii, în roman); tărâmul celălalt este aici fie Spania, fie locurile unde fetele
răpite sunt ţinute captive şi abuzate sexual etc. Iasmina,
protagonista romanului, un fel de zeitate de neatins
pentru că scapă miraculos de moarte nu o dată, ci de
două ori, este legată de pământul său, astfel că reuşeşte să-l împământenească pe spaniolul Eduard în
România, aşa cum Alesia, prin dragostea ei, îl readuce
pe Maxim în ţara lui. Desigur, ca în orice basm, personajele bune vor trăi fericite „până la adânci bătrâneţi”,
iar cele negative îşi vor primi pedeapsa cuvenită.
Ca o mamă care vrea să-şi ştie fiii în regulă, dar care
vrea să-i şi înveţe, să-i călească, să-i pregătească pentru viaţă trimiţându-i mai departe să afle pe propria lor
piele binele, dar şi răul lumii în care trăiesc, prozatoarea
ticluieşte pentru personajele sale evoluţii spectaculoase, cu un deznodământ care include neapărat şi
nişte învăţăminte. Scopul moralizator al scrierilor sale
este susţinut de un stil simplu, pe alocuri ceremonios,
chiar didactic, şi de argumente desprinse direct din
Sfânta Scriptură. Ideea de „omenie”, care aici se asociază cu ideea de iubire, devine aproape tezistă când
imperiozitatea mesajului de transmis către publicul ţintă
o impune. Aceste două trăsături, omenia şi capacitatea
de a iubi, ar asigura împlinirea dezideratului creştin,
acela de desăvârşire individuală şi socială, de mântuire,
adică, proprie şi colectivă. Cele două trăsături amintite,
omenia şi capacitatea de a iubi, asigură de asemenea
şi împlinirea celui mai important deziderat uman: acela
de a fi fericit. Dora Alina Romanescu arată oamenilor
perspectiva unei Arcadii a fericirii şi a purităţii şi îi îndeamnă să se străduiască pentru a ajunge într-o zi
acolo. Autoarea identifică această Arcadie în sânul familiei, unde iubirea trebuie să apere, să bucure, să dea
viaţă etc., şi neapărat pe pământul străbun.
Cartea are şi o dimensiune feministă, autoarea strigând în felul acesta către autorităţile naţionale şi internaţionale pentru o mai bună veghe asupra fetelor
traficate cu destulă uşurinţă şi uneori chiar cu ajutorul
unor oameni ai legii. Desigur, strigătul autoarei se în244

dreaptă şi spre instituţia fundamentală educaţională,
şcoala, spre părinţi, spre clasa politică, spre societate.
Îşi întăreşte spusele nu doar repetând anumite îndemnuri, aspecte, imagini etc., ci şi uzitând suite de adjective, de enumerări. Multele angajamente ale
personajelor după ce au supravieţuit traumelor, declaraţiile acestora în urma reconfigurării viziunii lor asupra
vieţii şi a lumii, deşi funcţionează separat, converg către
acelaşi miez ideatic. Tenta poliţistă a cărţii dă mai multă
greutate subiectului ales, făcând, de asemenea, ca
multe dintre scene să fie verosimile, vii.
Romanul Traficanţii de suflete, cu un titlu care deconspiră tema şi incită la lectură, coboară adânc în actualitate, dezvăluindu-i abisalităţile, sublimităţile,
firescul. Poate că n-ar trebui să fim nepăsători la reflecţii
de tip mantră precum cea enunţată de protagonistă:
„Sunt mulțumită cu ce am, mă eliberez de trecut, mă
iert și vreau să-mi creez viața de care am nevoie.” Cu
toţii vrem să trăim viaţa de care avem nevoie; a o „crea”
după toate regulile „omeniei” – iată reţeta succesului pe
care o descoperim în acest demers literar al Dorei Alina
Romanescu.
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Distinse domnișoare și doamne,
nicio toamnă să nu vă întoamne!
Să primiți în pridvoarele norilor
din departele depărtat al cocorilor
cântecul însorit al ninsorilor
și roua rouată a zorilor
în alba petală a ﬂorilor!
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