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editorial

Stimaţi cititori, trebuie să vă fac o destăinuire. Nu că
n-aş avea despre ce să scriu, că nu s-ar petrece lucruri
mult mai interesante, mai grave, în ţară şi-n lume, totuşi
m-am hotărât să vă reţin atenţia cu o chestiune perso-
nală, de sănătate, poate-mi daţi un sfat, o idee, o mână
de ajutor.

Iată despre ce e vorba. De la
o vreme, vederea îmi cam joacă
feste, o fi vârsta, mi-am zis, da’
prea e ciudat ce mi se întâm-
plă… Adică de văzut, văd, nimic
de zis. Dar nu ca omul normal –
dacă-i negru, e negru, dacă-i alb,
e alb. Nu. Eu văd cai verzi pe pe-
reţi, vorba vine cu pereţii, îi văd
în realitate – verzi. A, am uitat să
vă spun că numai cu culorile am
probleme. Aşadar, să vă explic.
Câteodată, în loc de-o culoare,
văd alta. Să luăm, de pildă, trico-
lorul nostru drag, drapelul naţio-
nal cum ar veni, –
albastru-galben-roşu! Îl ştie toată
lumea, de mici am învăţat că
aceste culori se regăsesc pe di-
plomele emise de Mihai Viteazul,
pe scuturi și pe steme, atunci
însă fără legătură cu ideea mo-
dernă de „națiune”, cu care se va
asocia abia la începutul secolului
al XIX-lea, când cele trei culori
apar în canafuri și în picturile de
pe pânza drapelului răscoalei lui
Tudor Vladimirescu, atribuindu-li-se pentru prima oară
semnificația „Libertate (albastrul cerului), Dreptate (gal-
benul ogoarelor), Frăție (roșul sângelui)”. Ne mai amin-

tim că în 1848, tricolorul a fost adoptat de revoluționari
ca drapel al Țării Românești, dar că apare şi în Mol-
dova, în Ardeal (la Adunarea de la Blaj, de pildă) și până
la Paris (unde este arborat de studenții români care sa-
lutau noul guvern revoluționar cu un tricolor „ca semn

al unirii moldovenilor cu
muntenii”). După înfrânge-
rea Revoluției, ştim că s-a
revenit la vechile steaguri,
iar revoluționarii au fost
persecutați pentru vina de a
fi purtat însemnele tricolore.
Şi tot aşa, căci cuvântul din
poveste înainte tot mai
este, iar mă luai cu vorba şi
măcar de v-aş spune nişte
noutăţi… 

Deci, cum îi ziceam şi
medicului, că m-am dus la
oftalmolog, mă uit la drapel,
de ce naiba văd uneori alb
în loc de galben şi verde în
loc de albastru?! Protano-
pie n-am, că roşu îl văd
bine. Doctorul meu răsuflă
uşurat, deschide tableta
şi-mi citeşte zâmbind cu su-
bînţeles (apucase să-mi
pună atropină în ochi): 

Congresul UDMR a
adoptat, sâmbătă, cu una-
nimitate de voturi, o hotă-
râre conform căreia steagul

roșu, alb și verde este simbol propriu al comunității ma-
ghiare din România, alături de steagul Ținutului Secu-
iesc, de imnul Ungariei și de imnul Ținutului Secuiesc.
Deschid gura să-l întreb dacă scrie acolo şi ce reacţie
a avut Parlamentul nostru, dar n-apuc, bunul meu doc-

Rodica Lăzărescu

DISCROMATOPSIE SAU TICĂLOŞIE?

Discromatopsie = alterare a vederii culorilor

Constantin Daniel Rosenthal – România
revoluţionară
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tor îmi mai toarnă nişte atropină în ochi.
Aşa deci, nu eu încurc culorile, m-am liniştit… Dar

nu pentru prea mult timp. Mă uitam la ştirile tv şi tocmai
auzii că se schimbă formatul cărţii de identitate, că se
mai modifică şi conţinutul unor rubrici, nu va mai fi trecut
domiciliul, că şi la Glimboca tot european se cheamă
că eşti, că alte date vor fi consemnate la alegerea po-
sesorului. M-am bucurat ca proasta, credeam că, dacă
tot se schimbă şi mi se dă posibilitatea să aleg, o să-mi
aleg şi eu alt an al naşterii, unul mai apropiat de pre-
zent… Ghinion, nu anul e la discreţia mea, ci trebuie să
aleg să fiu… substantiv de genul masculin, feminin sau
neutru! Admir proiectul cărţii afişat pe ecran şi iar intru
în panică: nu văd cele trei culori, nici albastru, nici gal-
ben, de roşu ce să mai zic! Păi trebuie să zic: roşu e
problema – cică se scurge culoarea la tipar. (Gândul mă
duce în anii studenţiei, mergeam la o cofetărie din Titan,
vizavi de blocul meu, prăjituri excelente, laborator pro-
priu şi… Cico [băutura răcoritoare a epocii comuniste
intrată şi-n folclorul de cartier – păpuşico, bei un cico?],
uneori nu’ş’ce substanţă din lichidul gălbui precipita,
n-are nimic, i-a căzut culoarea la fund!, ne liniştea vân-
zătoarea.)

Ies pe balcon să iau o gură de aer, să-mi revin, cum
carte de identitate fără însemnul naţional!?, admir de
sus împrejurimile, în dreapta se vede clădirea (urâţică)
a Guvernului, încerc să-mi imaginez cum ar arăta locul
dacă s-ar fi păstrat Palatul lui Beizadea Viţel sau Prăji-
tura din Capul Podului, cum i se zicea în epocă palatului
ridicat de Grigore Sturdza la început de secol XX
(1901). Şi când mă scufundam mai cu sârg în roman-
tismul unui trecut nu foarte îndepărtat, mă frec bine la
ochi – că nu văd prăjiturica, treacă, meargă, d-aia am
imaginaţie, să mi-o închipui, dar nu văd nici drapelul tri-
color (ăl cu albastru-galben-roşu) fluturând pe clădirea
(urâţică) a Consiliului de Miniştri… Butonez tableţica în
căutare de ştiri, până când mă împiedic de frazele
unuia, fefe deranjat că, poftim ce moft!, preşedintele
Academiei Române dă interviuri numa’ şi numa’ cu tri-
colorul în spate! Măi să fie! Într-un flash, mi-amintesc,
în primii ani după zarva din decembrie, cum, ajunşi în
Austria, m-a impresionat drapelul alb-roş arborat la
toate intrările în diversele instituţii – de la muzee, obiec-

tive turistice de tot soiul, la ministere, bănci etc. – stră-
lucitor de curat şi pliat într-un anume fel, în evantai, nu
atârnat aşa, ca izmana-n vârf de băţ, decolorat şi sfâ-
şiat, cum flutură câteodată, atunci când flutură, pe Casa
Poporului, pardon, a parlamentarilor. D-aia să fi plecat
pădurile noastre în Austria, în timp ce de-ale lor nu se
atinge nicio drujbă?

Ce să mai zic de drapelul roşu cu luna şi steaua
albe, Ay Yıldız, de dimensiuni urieşeşti, 111 metri
înălțime și aproximativ o mie de metri pătrați, de strajă
în Istanbul, pe Dealul Çamlıca, prins în cel mai înalt
stâlp din Turcia, „simbolul independenței și viitorului”
lor!? Nu zic nimic, îl admir, dar mă gândesc la
independența și la viitorul nostru („Pân’ pe cer şi cât în
lume/ Vor fi aste trei culori/ Vom avea un falnic nume/
Şi un falnic viitor”, cânta Ciprian Porumbescu), în con-
diţiile în care tricolorul românesc, simbolul
independenței și al viitorului, dispare nici măcar încet,
ci pe repede-nainte şi sigur, din cotidianul naţional! Mă
gândesc şi la asurzitoarea tăcere a premierului, dublată
apoi de cea a prezidentului nost’, faţă de recenta evo-
luţie la „paralele” executată la Kiev de preşedintele Un-
gariei Janos Ader privind Crimeea şi Trianonul. Cum
observa un comentator: „nu vi se pare, dragii moșului,
că EXACT AȘA a început și… dezmembrarea Iugosla-
viei lui Miloșevici?!...” Că mie nu mi se pare, sunt sigură.

P.S. Cu mai multă discreţie, dar cu aceeaşi obstina-
ţie, se „lucrează” pentru eliminarea unui alt simbol defi-
nitoriu pentru poporul român. Au luat-o aşa, mai pe
departe, de pe la nivelul primăriilor, mai întâi dintr-o
margine de ţară – „un fleac”, îţi vine să zici când de pe
Catedrala timişoreană, schematizată pe site-ul institu-
ţiei, a dispărut taman sfânta cruce! O neglijenţă – s-a
mai zis şi am mers mai departe. Mai departe, adică
până în capitala ţării, în ăl mai prima sector al ei – ăl
mai bogat, ăl mai de fiţe, ăl cu gunoaie pân’ la geam şi
şobolani, acolo unde a fost reactualizat salutul interbelic
să-ţi trăiască franţuzoaica care (chiar aşa!) a făcut dis-
părută, şi nu de oriunde, ci fix din stema Ţării, păi ce?,
păi crucea din ciocul acvilei! Pe pagina de facebook,
locul ei „de muncă”…

editorial

Revoluţia lui Tudor Vladimirescu
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Trebuie subliniat faptul că în zarca de la Gherla, pre-
cum şi în alte asemenea carcere ale trupului şi ale tim-
pului, Dumnezeu nu era considerat un bătrân căzut din
lună, neştiutor de ce se-ntâmplă pe pământ, dar nimă-
nui nu-i trecea prin cap să nege realitatea morţii! Oa-
menii rămâneau oameni în împărăţia numită zarcă, nu
se gândeau să renunţe la familie, la o posibilă iubire,
dar asta nu însemna nici că – Doamne fereşte – legile
strâmbe ale zilei îi îndemnau să fie indiferenţi faţă de

legile cele sfinte, ale credinţei, sau să fie indiferenţi faţă
de propriul lor trup, supus unor degradări somatice, fi-
ziologice… Nu se considerau nici un fel de îngeri căzuţi
din cer, ajunşi incapabili să îndrepte mersul lumii… Cum
în mai toate ţările fudule din Europa, Primul Război
Mondial, şi al Doilea Război Mondial dovediseră nu o
singură dată sau doar într-un singur stat, că, faţă de
aproape toate formele de existenţă ale oamenilor, crima
ideologiilor şi a setei de putere economică devenise o
religie de stat!... Deşi, pentru majoritatea popoarelor
Dumnezeu rămâne Dumnezeul iubit şi al sufletelor!...
Asta nu înseamnă că urmaşii lui Cain s-au pocăit, ori
au ieşit la pensie! Dar, culmea, în climatul restrictiv
dintr-o zarcă, sau din alta, alchimia stărilor lăuntrice nu
devenea o regină a incomunicabilului! Iar oamenii voiau
să dispară din propriile lor biografii! Nu! Ei au reuşit să
treacă dincolo la timp! 

Da! Consistenţa amintirilor le întăreşte puterile! Se
spovedesc unii altora, ca într-o biserică, fără să-i dis-
preţuiască fundamental pe inşii în uniforme, ce nu su-
fereau nici ca… cât că nu credeau în nimic! Şi nici
măcar în propria lor leafă! Sigur, excepţiile rămâneau
excepţii: existau destui nefericiţi care se bucurau că nu
vor fi niciodată în zeghe!

Cartea profesorului – scriitorului Radu Ciuceanu,
despre tragedia atâtor ani petrecuţi prin închisorile de-
venite celebre în România, cuprinde, până la ultima ei
filă, istoria ţării noastre din prima jumătate a secolului
XX. O să întâlnim pagini fulminante despre răscoala ţă-
ranilor din 1907, despre cele două războaie mondiale,
despre casa regală, despre partidele politice perindate
la putere, despre asasinarea atâtor conducători politici,
despre soarta unor mari intelectuali băgaţi la zarcă, des-
pre – ca să găsim un final acestei fraze! – istoria şi geo-
grafia României din acest veac, ştiut fiind că nu de
puţine ori, dacă nu întotdeauna, istoria şi geografia sunt
nu doar înfrăţite, ci îngemănate… N-ar fi ceva nou,
atâta vreme cât putem spune că şi imperiile şi istoriile

Acad. Dumitru Radu Popescu

POSIBILII DOMNI AI DOMNULUI 
CARAGIALE
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de altădată erau pe roţi: azi, Imperiul Roman, să zicem,
cuprindea şi Dacia, pe lângă alte întinse teritorii aflate
departe de Roma, iar mâine, când roţile imperiale intrau
în putrefacţie… Se ştie ce se-ntâmpla!... Aşa s-a întâm-
plat mai în – să le zicem! – epocile trecute cu Germania,
cu… Marile imperii – ca să vezi! – nu s-au născut printre
sfinţi, şi nici chiar printre zei! Aşa că Radu Ciuceanu,
colindând ani de zile pe ruta Piteşti-Gherla-Aiud-Bucu-
reşti-etc.! – şi stând de vorbă cu o mulţime de zarcagii!
– a descifrat, în hrăpăreţul timp al puşcăriilor – şi al tra-
gicului exil în interiorul ţării sale! – care era faţa reală a
timpului şi a patriei… Găsim în volumul semnat de scrii-
torul Radu Ciuceanu, repet, adevăruri inedite despre
regii României, despre miniştrii planificaţi să fie asasi-
naţi, despre Nicolae Iorga, Cioran, Vladimir Streinu…
Nu este trecută cu vederea nici struţocămila unor poli-
ticieni, nici cuvintele convenţionale, care au făcut,
uneori, ca teroarea istoriei să nu fie o vorbă în vânt, ci
să aibă un rezultat pozitiv!...     

Animalizarea omului de către om, cameleonizarea
politică şi minimalizarea credinţei religioase au dus la
îmburghezirea labirintului iraţionalului…

Ei, ca o paranteză, putem spune că după părăsirea
Daciei de către Aurelian, şi de către romanii săi, astăzi
asistăm la părăsirea României de către cei şase mi-
lioane de români, plecaţi să restructureze Roma şi cul-
tura spirituală a Spaniei – din domeniul căpşunăritului
ştiinţific! Sunt sigur că mâine Radu Ciuceanu ne va
vorbi şi despre plecarea României din istoria şi geogra-
fia ei, lăsate obleagă.

Aş pune punct acestor scurte cuvinte despre cartea
profesorului Radu Ciuceanu – citând doar două scurte
pasaje… Un martor al războiului din răsărit spune: „Din
regimentul nostru, am aflat mai târziu, n-au scăpat
decât câteva căruţe încărcate cu ostaşi… şi câţiva ofi-
ţeri… Am pierdut atunci la Don şi la Stalingrad 10-12 di-
vizii, cu armament cu tot, formate din cele mai tinere
contingente.”

Şi: „În scurtul meu popas, de peste 3-4 luni de zile
în acea celulă, am cunoscut un ţăran voinic cât un urs,
care se topea cu zile!... Ţăranul vorbea puţin şi am re-
ţinut dorinţa lui:

– Şi după ce voi trece de hotarul acestei vieţi vă rog
pe dumneavoastră să vă duceţi la mine acasă… şi-l rog
pe Dumnezeu Cel de Sus să strângă din suferinţa noas-
tră tot ce-a fost bun şi să le dea copiilor noştri.”

„A murit liniştit, fără vaiet, fără lacrimi şi fără să ştim
de unde este şi ce făcuse împotriva năimiţilor.

Celălalt, Nicolae Dănilă, a simţit moartea cum îi
dădea ocol şi m-a rugat ceea ce nimeni până atunci
nu-mi ceruse… să-i păstrez amintirea şi s-o dau mai de-
parte celor care vor veni după mine – mi-a zis el cu ochii
în lacrimi. A murit cu mâna paralizată, în semn de cruce.

Am tăcut şi am plâns.”
Istoria văzută din închisoare poate să aibă două feţe

– complementare sau ba – ca şi timpul! – pe care, din
fericire, scriitorul Radu Ciuceanu le ţine minte pe amân-
două!...
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„Limba română ne obligă să rămânem români.”
Ioan Aurel Pop

Nu obosesc să repet că liantul important care ne mai
ține nedistanțați, la un loc și ai locului, e limba română.
Se șterge identitatea națională pas cu pas. După pro-
iectul de eliminare a tricolorului de pe actele de identi-
tate, altă boacănă. Minte de iepure, ministrul Culturii a
găsit cu cale să schimbe numele stației de metrou Eroi-
lor cu... Opera, motivând că ăsta ar fi drumul Uniunii Eu-
ropene. Dar ce treabă o fi având UE cu stația Eroilor?
Exact ce treabă are domnul Bogdan Gheorghiu cu cul-
tura. Și câți miniștri am avut, cu vreo două excepții,
necroiți intelectual pentru așa ceva: cultură!

Sunt disprețuiți, pe multe canale televizuale, cei care
vorbesc elevat, ca la carte sau „ca din cărți”. Orbii pen-
tru istorie, gramatică, literatură câștigă teren. Că s-a dis-
trus învățământul clasic tip Haret e fără dubiu. F.V. Cîțu
dixit: „Sănătatea și învățământul sunt chestii de propa-
gandă cu care trebuie să terminăm”. Zis și făcut. La ce
grijuri are, achiziționarea a 120.000.000 de doze de
vaccin, școală „în format fizic” pentru copii vaccinați, mă
aștept la multe succesuri. În plus, n-o să-și complice
viața respectând reguli gramaticale, când deține „crea-
tivitate” și are de scris esee.

Vă relatez un episod din tramvaiul de Baza 3 (baza
industrială nu mai există, i-a rămas doar numele). Un
consumator de chipsuri (le ronțăia non-stop) tinerel ocu-
pase un scaun destinat bătrânilor, în timp ce o doamnă
în vârstă abia se ținea pe picioare. Dacă zburam cu Luf-
thansa, unde salutul „Doamnelor și Domnilor, bine ați
venit la bord!” e interzis ca discriminatoriu, nu puteam
folosi vocabula doamnă; în tramvaiul de Baza 3, am
putut. I-am arătat băiatului sigla indicând restricțiile.
Mi-a zis că nu știe decât engleză. E un desen fără cu-
vinte, băiete, i-am răspuns în engleză. Și dacă nu știi
românește în țara ta de origine, e sigur că nu știi nici
englezește. „Degeaba vă sperați”, cum se rostește Cîțu

despre PSD. Școlerul de educație nouă n-a cedat, în
ciuda protestelor călătorilor. Ce să mai zici decât că
somnul bunului-simț naște monștri? Și poate că minis-
trul Mediului ar trebui să se ocupe și de ecologia limba-
jului, de vreme ce Învățământul dă greș.

Suntem în coláps, zice prim-ministrul. Așa pronunțat,
nu: în cólaps, da, suntem. Ba chiar în situație catas-
truoasă, cum anunță România Te vede. Ce înseamnă
vaccinul pentru Cîțu? „Cafeaua la interior”. Bine nu stă
nici cu prepozițiile limbii române. Oare ne așteaptă ani
de zile cu prim-ministrul celor 12 minute? De vreme ce
Dumnezeu a dat Sănătatea doctoresei Mihăilă, care își
epilează discursul, poate s-o îndura să ne scape de pre-
mierul-interjecție.

Ce te vaiți? îmi spune un prieten la telefon. Avem
marfă cool în marketuri, avem pizzameni și escort girls,
avem destule vipușoare de la care primim kiss-uri pe
suflet. Cântarea Pandemiei continuă și continuă,
îmbogățindu-ne Fondul Principal de Cuvinte cu rapel,
incidență, stare de urgență, stare de alertă, stare de
excepție... Președintele e ferm: ai de ales, române, să
fii precáut ori prost. „Am ajuns prost”, comentează dom-
nia sa faptul că procesul de vaccinare nu merge. Peste
Prut, Maia Sandu recomandă santé ieftin. Urare de ul-
timă oră? Covid ușor! Și câte măsur’ în regim de
urgență, contra nevaccinaț’, dar sănătoși, ne mai
așteaptă în următoarele săptămâni în balonul alegerilor
interne PNL,  cu Rareș Bogdan la manetă, politician cu
principii ultra-elastice, de ultra-demagog, cum ar zice
nenea Iancu.

De rămas ne-a (mai) rămas privilegiul de a face haz
și mai ales de nehaz, să-i dăm pe râzătoare pe aleși și
pe ne-aleși, precum caricaturistul Ciosu ori epigramistul
Hurubă, care practică umor de calitate.

Și mai râdeam de ticurile verbale ale activiștilor
PCR, de pronunția lui nea Caisă pretinie, muncipiu și
câte altele. Smintelile de limbă ale politicilor actuali
rămân de neîntrecut, ca și incredibilul lor tupeu. N-or ști

Magda Ursache

INFRACȚIUNI DE ROSTIRE 
ROMÂNEASCĂ
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că o funcție publică presupune și un comportament lin-
gvistic corect? Nu cunoști cuvântul, nu-l folosi. Nu
cunoști pronunția corectă, încearcă s-o afli. Turcan pro-
roghează și ne ignorează; mai nou, se zdrobește să
pună „în transparență” o lege sau ce-o vrea să pună în
transparență conița. Și-i gata-gata să-și rupă bluza de
pe ea de dragul nostru. Un fan o numește Doamna T.
Ce caraghios! Se întoarce Camil Petrescu în mormânt.
Mai potrivit mi se pare s-o numim „mama gafelor”, de
vreme ce nu prea pare descurcată la minte. Și-i dau
iarăși dreptate lui Dumitru Augustin Doman: E o ceață
teribilă în capul blond. Alt liberal vrea să adereze (Să
adere, alesule!). O ministră muncită nu scapă de acel r
din repercusiune. Și nu numai r se bagă unde nu tre-
buie, și este în toate ce sunt, ca și cum ar fi corect să
eviți o cacofonie inexistentă. Un ins „ca și” finanțist ne
anunță trasabilitatea banilor. Nu-i mai la îndemână să
zici traseul lor? În fapt, traseul împrumuturilor gigantice
îl știe doar Cîțu, dar nu-l spune, cel care confundă
recunoașterea cu... recunoștința, fiindu-i străine am-
bele.

Cum de-ți încarci mintea și-ți pierzi timpul cu inepțiile
astea? revine grijuliul amic, la telefon. Timp nu-mi pierd:
în „doișpe” minute am materie primă pentru „doi” foile-
toane, atât de pretitundenar jalnică, strâmbată, pocită
e limba română. Doi nu mai are feminin: doi fete, doi
chei, doi secunde, doi rapeluri, doi restricții, doi județe
(carantinate), dar și doișpe voturi (furate). Dâmbovițeii
traseiști ai posturilor tv zic: pă telefon, pă instanță, pă
picioare. Un nervotic își pierde firea: „Ce te uiți, mă, așa
pă mine?” În ultima vreme, a apărut „discuție pe doza
a treia”.

Acum vedem ce curativ ar fi fost proiectul lui Pru-
teanu. Dacă Legea Limbii Române, promulgată în
2004, ar fi fost și aplicată, n-am avea atâtea up-datări
nebunești, foarțând lexicul. „N-am time”, declara recent
un teleast. Pariez că nu mănâncă din farfurie, ci din
dish. Un senator ne-a rupt cu o vedere din Afganistan:
„Era un lucru wow!”

Vorbind cu Oana Lazăr, realizatoare de excelență la
TVR Iași, care are mereu dinspre mine magda cum
laude, am conchis că accentele (Ozana Barabancea le
spune accenți) sunt în cea mai mare suferință. Pentru
un contabil, o sumă e ínfimă; ce indíce are? întreabă
al tcineva. Recéptorul nu știe. Anomálie, e timpul tău! O
reclamă ne propune medicamente benefíce. O știristă
care n-a pus burta pe carte îl numește pe Pr. Ilie Cleopa
Protosinghélul. Ați observat? Cu cât decolteul e mai
adânc, cu atât vorbitoarea e mai agramată.

Ampla deteriorare a început-o la vârf Ion Iliescu (de
pomină a rămas Sulaina pentru Sulina). A fost conti-
nuată de prof. univ. dr. Constantinescu, geolog, cu „mă
refer asupra” și cu „nu suntem mai prejos decât nimeni”.
Cât despre Iohannis, deține experența înaintașilor.

Clasa politică se exprimă cum se exprimă, așa cum
o duce gura. Mai toți sfidează nonșalant limba română.
Organizatorul vaccinării, dr. Gheorghiță, sfidează și la-
tina, vorbind de o adeverință ad labam. Comanda la co-
lonel! Un profesionist al limbii române se întreba dacă

a vorbi corect în românește presupune să cunoști și la-
tina. Ei, uite că da, trebuie! Altfel te poți face de râsul
curcilor.

În ce mă privește, am rezistat tocșoiștilor până la ur-
letele bâlbâite ale deputatului USR-PLUS Emanuel Un-
gureanu: asasascultatați-mă; mă-mămămăsurile
mememedicale... Vă imaginați cum ar folosi vocabula
manipulabilitate? A, nu manipulare, lungirea fără noimă
a cuvintelor fiind dragă stricătorilor de limbă. Eu, una,
n-am Fikatforte să-l ascult pe parlamentarul Ungureanu.
Cineva spunea că l-ar vaccina de cinci ori dintr-odată,
doar-doar l-ar scăpa de deficiențele de emisie. „De doi
zi-zile nu vovovorbim decât”. Întreb: dacă ai limba
încleștată, ce cauți la televizor și nu numai „de doi zile”?

Guvernanții noștri mascați arată în ședințe ca
măștile lui Ensor. Râdem până ne dor fălcile. Suntem
contagioși? Cine știe! Și cum în democrația noastră de
ocazie (ca să nu-i mai zic second hand) se cam poate
ce nu se poate, ne-or da cu o ordonanță de urgență în
cap: „Fără norme gramaticale, ca să fim liberi zi și
noapte”. 

Va fi interzis să mai râdem de limba uzitată la vârf
statal? Posibil. Ni se va cere să fim supuși credincioși
la rău și la mai rău. Cum o face marele spirit oral, mi-
nistrul de Finanțe Dan Vîlceanu, om sensibil: „simt
scumpiri”, „ca-n toată Europa.” La scumpiri suntem cei
mai buni. Atât de buni, încât tinerii au ajuns la concluzia
că nu mai e de stat în țară, iar fără tineri nimic nu facem.
Oare noi, cei rămași, ar trebui să luăm lecții de autoa-
părare lingvistică? Și-l întreb pe Gabriel Mardare, spe-
cialist în semantică și în retorică aplicată, dar și scriitor,
as în arta comunicării: Știi vreo mască eficientă pentru
a nu ne molipsi de virusul, cu tulpini multe, al greșelilor
de rostire?

Pentru cei care cred că România e drum închis de-
finitiv și vor să se salveze fugind în alt popor, în altă
limbă, afirm decis: dintre scriitori, sunt mulți plecați care
spun că în limba natală scriu mai cu har, mai expresiv,
iar filosofi ca Noica știu ce nuanțat poate gândi ea,
limba română, când – vorba Eminescului – e lăsată de
specialiști să-și vadă de ale ei, să se gospodărească
singură. 

Pierderea limbii e tragică. La fel de tragică e pierde-
rea demnității naționale. S-a întâmplat luni, 23 august,
la Kiev, când președintele și premierul n-au putut arti-
cula nimic după ce președintele Ungariei a declarat că
România e „stat ocupant” și că Transilvania ar aparține
Ungariei. Era atât de greu să se dea o replică fără
prompter? Greu pentru Cîțu, dar și pentru Iohannis?

Închei, nu fără a-l cita pe D. Caracostea: „...ceea ce
se numește atât de searbăd gramatica unei limbi este
de fapt depozitarea unei forme a gustului național”. Cei
care ignoră cuvântul național nu sunt decât ambasadori
ai neantului. Mihai Ursachi îl țintea pe unul singur, acum
s-au multiplicat, clonat etc. Eu sper – așa sper! – că vor
ieși din cărți, cum au ieșit și proletculții anilor cincizeci-
șaizeci.

31 august. Ziua Limbii Române
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În anul 1871, atunci când Adormirea Maicii Domnului
prevestea înălțarea sa la ceruri întru viața eternă, tinerii
de pe toată rotunjimea pământului românesc au orga-
nizat la Mănăstirea Putna primul congres al studenților
români, pe fondul celor patru secole trecute de la
sfințirea smeritului locaș de rugăciune, ridicat de Ștefan
cel Mare. Întru amintirea faptelor de atunci, Patriarhia
Română și Academia Română au pregătit împreună nu
numai o celebrare, în aceste zile de august 2021, ci și
un complex de acțiuni cu tinerii și pentru tinerii români
de pretutindeni, spre a-i nutri din seva cea puternică a
trecutului în vederea revigorării prezentului și a pregătirii
viitorului.  

Evenimentele de la Putna, din urmă cu 150 de ani,
găseau poporul român – cel mai numeros popor din
sud-estul Europei – risipit în mai multe țări. Din fericire,
nucleul său (dar nu și cea mai mare parte a sa) era con-
centrat, din anul 1859, în România, formată pe-atunci
doar din Oltenia, Muntenia, Moldova dintre Carpați și
Prut și Bugeac (trei județe din sudul Basarabiei). Cea
mai mare parte a pământului nostru și a poporului
român se afla sub stăpânirea imperiilor vecine (Dobro-
gea sub otomani, Transilvania, Banatul, Crișana,
Maramureșul, Bucovina și alte ținuturi sub austro-un-
gari, pe lângă românii răspândiți prin Balcani). Tinerii
români studioși din România și din teritoriile românești
înstrăinate s-au gândit atunci ca, prin cinstirea memoriei
celui mai important domn pe care l-au avut românii în
Evul Mediu, Ștefan cel Mare, să stimuleze efortul fun-
damental al libertății și unității naționale a tuturor româ-
nilor. Este important de știut că cele mai avansate idei
ale elitelor politice și intelectuale europene din a doua
jumătate a secolului al XIX-lea erau acelea care
susțineau emanciparea națională a popoarelor.
Progresiștii epocii, aceia care gândeau la viitorul popoa-
relor europene, prevesteau și luptau pentru prăbușirea
imperiilor multinaționale și pentru formarea statelor

naționale. Imperiile care urmau să cadă după 1871 erau
cel Otoman, cel Austro-Ungar, cel Rusesc și chiar
proaspăt renăscutul Imperiu German. Pentru popoarele
care erau, în întregime sau în parte, captive în aceste
formațiuni politice anacronice se preconiza crearea sau
întregirea statelor lor naționale. Statul național era văzut
atunci ca principala instituție de organizare, de prote-
jare, de asigurare a bunei funcționări a națiunilor. Se
spunea metaforic că fiecare popor devenit națiune avea
nevoie de o casă a sa, iar această casă se cuvenea să
fie statul național, după exemplele pe care le dăduseră,
încă de la finele Evului Mediu, primele națiuni formate
în apusul Europei. Prin urmare, tinerii români care au
organizat serbările de la Putna din 1871 s-au înscris în
această mișcare generală europeană de emancipare a
națiunilor, adaptând o idee generală la particularitățile
românilor.

Autoritățile României de atunci erau obligate – în
ciuda idealurilor naționale pe care le împărtășeau și ele
în cea mai mare parte – să fie mult mai precaute, să se
exprime adesea indirect, să uzeze formule diplomatice
consacrate, pe când tinerii, studenții, intelectualii erau
mult mai liberi în atitudinile lor. Guvernanții României
puneau atunci pe prim-plan obținerea independenței
absolute a statului față de Imperiul Otoman și ridicarea
rangului internațional al țării noastre de la nivelul de
principat la acela de regat. Se considera oficial că, abia
după atingerea obiectivului recunoașterii independenței
complete, se putea revigora idealul național, se putea
stimula mișcarea de eliberare națională a românilor
cuprinși în imperiile vecine. În viziunea oficialilor români,
lupta provinciilor istorice pentru unirea cu România ar fi
fost stimulată în mod decisiv de independență, pentru
ca acei români asupriți să poată tinde spre unirea cu o
țară liberă și egală cu celelalte țări europene. Tinerii
însă nu erau constrânși în zborul gândului lor, ei puteau
arde etape și puteau visa la unirea cea mare înainte de

Acad. Ioan-Aurel Pop

UN PROIECT DE ȚARĂ DE LA 1871
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câștigarea independenței României. Totuși, anumite
măsuri de prevedere erau absolut necesare și pentru
ei, la 1871, pentru a nu risca să compromită totul. Mă-
năstirea Putna era situată în Țara de Sus a Moldovei,
devenită după 1775 Bucovina și ajunsă parte integrantă
a domeniilor Habsburgilor. Imperiul Habsburgic se
transformase din 1867 într-o „monarhie cu două ca-
pete”, în care majoritatea dominantă, dătătoare de
nume pentru imperiul bicefal, adică austriecii și maghia-
rii, reprezenta o minoritate, în sensul că „minoritățile”
(cehii, slovacii, românii, croații, rutenii, polonezii, sârbii
ş.a.) alcătuiau peste jumătate din întreaga populație.
Această imensă disproporție presupunea o vigilență
ieșită din comun din partea autorităților statului, fapt
care a condus la instaurarea unui regim aproape
polițienesc, în care libertățile publice și naționale erau
crunt îngrădite. De aceea, organizatorii români ai eve-
nimentelor de la Putna, din august 1871, au fost
obligați, ca să poată ține ceremoniile (și așa amânate
cu un an), la multă precauție, la camuflarea caracterului
lor național. Aparent, nu era foarte greu, fiindcă totul se
petrecea într-un locaș de cult, adică într-un edificiu în
care ieșea în prim-plan aspectul religios creștin. Cu
toate acestea, aproape nimeni nu a putut să nu vadă
că se strânseseră la Putna tineri din toate provinciile
românești înstrăinate și din România, că erau prezente,

cu discreție, și autorități ale statului român, că se vorbea
cu înflăcărare despre unitatea românească, despre
limba română, despre asupriri imperiale și libertăți în-
grădite, despre idealuri de viitor privind edificiul național
românesc unitar. Mihail Kogălniceanu era cea mai înaltă
autoritate a statului român (deputat, fost prim-ministru
și fost și viitor ministru), el reprezentând la Putna și Aca-
demia Română (al cărei membru fusese ales în 1868
și pe care urma s-o prezideze în viitor). Mihail Kogălni-
ceanu devenise deja un fel de învățător al națiunii și pă-
rinte al patriei, după ce se afirmase drept conducător al
Revoluției de la 1848-1849 și animator al marilor re-
forme (făcute „fără pripeală”) prin care s-a edificat Ro-
mânia modernă. Dar marele lui merit în unitatea
națională se văzuse încă din 1843 (când avea 26 de
ani), când le spusese studenților de la Academia Mihăi-
leană din Iași, la deschiderea cursului de istorie
națională, că patria este pentru el toată acea întindere
de loc pe care se vorbea românește. Concepția aceasta
a fost cultivată apoi și de Academia Română, care a pri-
mit între cei dintâi ai săi membri, la 1866, intelectuali din
toate provinciile românești (Transilvania, Basarabia, Bu-
covina, Banat, Maramureș, Crișana) și dintre românii de
la sud de Dunăre. 

La Putna, a fost prezent și Alexandru D. Xenopol, cu
un memorabil discurs despre Ștefan cel Mare, premiat

Ciprian Porumbescu a interpretat prima dată Balada la Serbarea studenților organizată la Putna în 1871
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atunci pe bună dreptate. La 20 iunie 1871, Comitetul de
organizare a serbărilor de la Putna, întrunit la Viena, a
inițiat un concurs pentru cel mai bun discurs festiv care
ar fi urmat să se țină de către un student, la mormântul
marelui voievod, cu prilejul ceremoniilor. Discursul tre-
buia să îndeplinească mai multe condiții: să nu fie prea
lung, să fie scris într-un limbaj accesibil, să se refere în
special la „rolul istoric național al lui Ștefan cel Mare” și
„să nu facă aluziuni intenționate la împrejurările politice
de azi”. O comisie formată din Vasile Alecsandri, Titu
Maiorescu, Iacob Negruzzi și Vasile Pogor urma să de-
cidă câștigătorul. Acesta s-a dovedit a fi Alexandru
D.  Xenopol (în vârstă de 24 de ani, pe atunci student la
Berlin ca stipendiat al Societății „Junimea” din Iași, viitor
membru al Academiei Române). La 25 iulie, Xenopol îi
scria lui Ioan Slavici că este de acord cu tipărirea dis-
cursului său festiv în broșură și că ar dori ca suma rea-
lizată din vânzarea acesteia să se adauge „la fondul pe
care avem de gând a-l aduna pentru facerea unui mo-
nument lui Ștefan cel Mare”. 

Serbările, animate de tinerimea română în frunte cu
Mihai Eminescu, Ioan Slavici și Ciprian Porumbescu, au
cuprins cinstirea marelui voievod, slujbe religioase cu
prilejul marii sărbători a Adormirii Maicii Domnului, hra-
mul bisericii mănăstirii Putna, primul congres al
studenților români, discursuri înflăcărate, evocări isto-
rice și proiecte pentru viitor. Tinerii nu mai aveau răb-
dare și puneau făurirea edificiului politic unitar național
pe prim-plan. Sfințirea Mănăstirii Putna la 1469,
așezarea acolo, în 1504, pentru somnul de veci, a vo-
ievodului ctitor, calitatea de gropniță domnească a lo-
cului, calitatea sa de simbol românesc, plasarea sa în
provincia răpită la 1775, punte de legătură între
Maramureșul (Transilvania) de sub Habsburgi și Basa-
rabia de sub țarii ruși, toate acestea la un loc și altele
erau destule motive pentru trăiri istorice românești de
prim rang. Adunarea tinerilor în jurul mormântului lui
Ștefan cel Mare privea mai mult spre viitor decât spre
trecut. Domnul de la Suceava avusese stăpâniri multe
în Transilvania, unde fondase o episcopie ortodoxă (la
câțiva pași de Cluj) și unde se încuscrise cu voievodul
local, descins din familia maramureșeană a
Drăgoșeștilor. În conivență cu Maximilian I de Habsburg
(din 1486, „rege al romanilor”), Ștefan cel Mare a orga-
nizat, conform unui raport din 1498, o conspirație pentru
răsturnarea Jagiellonilor ungar și polon, în urma căreia
voievodul Moldovei urma să conducă și Transilvania (în
acord cu anumite planuri mai vechi). De asemenea, în
cronicile muntene, Ștefan cel Mare apare cu o domnie
de 17 ani în Țara Românească, unde a fost perceput
astfel chiar dacă a condus prin interpuși. Supranumit în
anumite surse „rege al Daciei” și dăruit uneori cu titlul
de „țar” sau „împărat”, domnul Moldovei le apărea tine-
rilor din secolul al XIX-lea drept un perfect simbol al
unității românești, care trebuia acum consfințită în forme
moderne. Ștefan cel Mare și Sfânt, pe care – așa cum
spune Grigore Ureche – l-a plâns țara ca pe un părinte

– era chemat acum să lase „arhimandritului toată grija
schitului” și să se înalțe la rangul de simbol național uni-
ficator.

Toate acestea arată cât de importante au fost ser-
bările de la Putna din 1871 pentru construirea României
întregite. Evenimentele putnene de atunci de înscriu, în
intervalul dintre 1848 și 1918, într-un șir de manifestări
naționale din care nu lipsesc fondarea asociațiilor pen-
tru limbă și cultură română, „Pronunciamentul de la Blaj”
(1868), crearea partidelor naționale românești, „Memo-
randul românilor din Transilvania, Banat și Ungaria
către Majestatea Sa Imperială și Regală Apostolică
Francisc Iosif I” (1892). Serbările Putnei au revigorat
energiile românești menite să conducă spre Marea
Unire și au arătat rolul pe care tinerii studioși aveau să-l
joace în acest proces. 

Astăzi, la 150 de ani de atunci, nu putem decât să
ne înclinăm în fața memoriei acelor făurari de țară, să
încercăm să le înțelegem efortul și să le urmăm exem-
plul. Într-o societate secularizată, dezorientată și tarată
de „corectitudinea politică”, în care toate marile valori
ale omenirii sunt puse sub semnul întrebării, este bine
să ne regăsim echilibrul în valorile și virtuțile noastre ve-
rificate de istorie. Viața noastră ca oameni este credința
noastră, iar viața noastră ca români este națiunea noas-
tră, care, chiar dacă este risipită în patru vânturi, mai
are încă marele liant al limbii române, prețuite de cărtu-
rarii de la Putna, de la Vasile Alecsandri până la Mihai
Eminescu. Pentru mulți români de astăzi, ca și pentru
mulți români din 1871, patria este limba română. Patria
numită România trebuie însă cinstită și azi, ca și la
1871, și întregită așa cum visau tinerii de acum 150 de
ani. Dacă ne vom prețui țara, limba, națiunea și celelalte
mărci identitare, atunci ne vor prețui și alții într-o Europă
care, spre a fi unită, nu poate fi altceva decât un concert
al națiunilor libere și egale. Numai astfel ne vom redo-
bândi și fortifica demnitatea de români, pe care au ară-
tat-o participanții la serbările de la Putna din 1871.
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În toate cărțile de istorie a României citite, povestea
aducerii drept rege al viitorului Regat România a
prințului Carol de Hohenzollern, după prăbușirea prin
trădare a domnitorului Alexandru Ioan I Cuza, are ca
protagonist pe marele om politic Ion Brătianu
(1821-1891) – șeful Partidului Național Liberal, ajuns
prim-ministrul României, cu evidente înnoiri pentru Prin-
cipatele Dunărene și prestigioase ecouri în Europa.

Documentul 
Istoricii au acceptat, tacit ori nu, această relatare cu

detalii emoționate (în parcurgerea drumului pe Dunăre
și până la prima locuință, în Orșova, unde, spre a nu fi
recunoscut de trupele imperiale austriece, a fost nevoit
să-și schimbe „identitatea”), veacul și jumătate trecute,
oficializând varianta Brătianu întru aducerea în Princi-
pate a junelui prinț și ofițer german. Iată însă că, în căr-
ticica intitulată À LA CONQUETE D’UN TRÔNE
NAPOLÉON III ET CHARLES I-ER DE ROUMANIE /
CUCERIREA UNUI TRON NAPOLEON III ȘI CAROL I
AL ROMÂNIEI, apărută sub egida Muzeului Literaturii
Române în 2006, autorul ei, diplomatul și scriitorul fran-
cez Ghislain de Diesbach, precizează numele și faptele
aceluia care a străbătut meandrele politice și morale la
capătul cărora a înfăptuit sosirea viitorului rege Carol I
în Valahia, De Diesbach ținând o conferință cu această
complexă temă în ziua de 23 aprilie 1985 la (!!!) Primă-
ria arondismentului 1 din Paris!

Ion Bălăceanu
Născut la 25 ianuarie 1828, București, decedat la

22  decembrie 1914, la Nisa – unde a trăit împreună cu
soția sa Angeline Bonfils, după 1900. Facultatea de
Drept la Paris, unde cotizează la Societatea Studenților
Români, prieten cu Alecsandri, Ghika, Bălcescu, Negri.

Aghiotant în Statul Major al generalului polonez refugiat
Josef Bem. După Războiul Crimeii și Pacea de la Paris
(1853-1856), misiuni în favoarea Unirii Principatelor;
scoate ziarul „Concordia”. Latifundiar și om politic mo-
derat. Lovitura de stat din 2 mai 1864 slăbește domnia
lui Cuza – sfârșită brusc în 10 spre 11 februarie 1866,
când Bălăceanu trece de partea „trădătorilor”. Sub noul
sceptru, agent diplomatic la Paris, Constantinopol,
Viena, Roma, Londra. De două ori prefectul Poliției Ca-
pitalei, membru în Comisia europeană a Dunării. 

Nu Brătianu, ci Bălăceanu 
„Conform istoriei oficiale, avocatul Brătianu este cel

care, prin relațiile lui cu Franța, în care petrecuse ani
buni de exil, ar fi obținut acordul lui Napoleon al III-lea,
fost carbonaro ca și el, pentru a propune candidatura
prințului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen la tronul
noii Românii. În realitate, meritul de a-și fi dotat țara cu
o dinastie germană revine, cum se va vedea, unui alt
român, Bălăceanu, al cărui rol a fost fie minimalizat, fie
complet trecut sub tăcere. Fapte relevate de Memoriile
sale inedite, pe care nepoata sa, vicontesa Decazes,
mi-a permis să folosesc pentru această conferință și țin
să-i mulțumesc pentru amabilitate, permit să se lumi-
neze și un moment important în istoria celui de-al Doilea
Imperiu, și să distrugă o legendă, în cea a României.”

„Autoportret”
„Ion Bălăceanu are treizeci și opt de ani în momentul

în care ajută la detronarea principelui Cuza”. (…) O notă
umoristică scrisă de mână, găsită printre hârtiile lui, face
aceste precizări biografice: „Dl Bălăceanu născut în
1828, din părinți schismatici, dar onești, a fost trimis de
timpuriu la Paris, în apropiere de Pantin, ca să învețe
verbele neregulate. S-a întors, în 1848, la Penații săi pe

Serghie Bucur

Istorie altfel

CINE L-A DUS PE CAROL PE TRONUL
PRINCIPATELOR
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care i-a găsit răvășiți din cauza revoluției. Vrând să dea
o mână de ajutor, devine prefect al Teroarei și insta-
lează ghilotina în permanență. Acest joc de societate
l-a plictisit așa de rău încât a optat pentru surghiun.
Constrâns să mănânce pâinea amară a exilului la Paris,
reușește s-o facă suportabilă ungând-o cu mult fois
gras. Cum totul are – vai! – un sfârșit pe lumea asta,
victoria Higlanderilor asupra Baskirilor puse capăt aces-
tui exil dureros și redeschise d-lui Bălăceanu porțile dul-
cei sale patrii. Alma mater! Devorat de ambiție, a fost
pe rând prefect de poliție autoritar, pompier, apoi minis-
tru, deputat (tăcut), senator, agent diplomatic acreditat
cam peste tot, iar ministru, etc.”

„Desigur, nu trebuie luată ca atare această
declarație, căci Bălăceanu, dacă are caracter și autori-
tate, n-a ridicat niciodată cea mai mică ghilotină – dim-
potrivă! – și departe de a fi fost devorat de ambiție, și-a
sacrificat liniștea, averea și viața de familie patriei sale,
neacceptând să-și reia anumite funcțiuni, din care de-
misionase, decât la insistențele suveranului său.”

Agentul diplomatic descinde
„În 1866, după abdicarea principelui Cuza,

Locotenența domnească îl trimite în misiune la Paris,
unde va rămâne de la 15 februarie 1866 până la 9 mai
1867. Deși fără titlu oficial, căci locotenența domnească
nu este recunoscută de către puteri, el îl înlocuiește de
facto pe agentul diplomatic al principelui Cuza căruia
nu i se poate cere, rezonabil vorbind, să găsească el
însuși un succesor fostului său suveran. (…) Bălăceanu
are așadar ca misiune să sondeze intențiile împăratului
Franței ca să știe ce candidat ar putea prefera. Își în-
cepe demersurile cu o vizită la Drouyn de Lhuys, minis-
trul Afacerilor Externe, pentru care omologul lui de
București, prințul Ion Ghica, i-a dat o scrisoare de pre-
zentare. Drouyn de Lhuys îl primește amabil, dar se
scuză când îl roagă să-i obțină o audiență  la Napoleon
al III-lea. „Gândiți-vă, tinere prieten, o audiență la Împă-
rat! Nu sunteți acreditat oficial… Suveranul dumnea-
voastră nu există în ochii Franței.”

Împăratul Franței îl ascultă
„Tânărul agent diplomatic nu se lasă descurajat.

Prezintă la Tuileries o scrisoare în care amintește su-
veranului că a avut onoarea să-i fie prezentat la Valle-
gio, în 1859, și se autorizează singur să-l roage să fie
primit personal. În aceeași seară, Napoleon al III-lea îi
răspunde că-l va primi a doua zi, duminică, după masă,
în sala Mareșalilor. Așadar a doua zi, la ieșirea de la ca-
pelă, Împăratul, recunoscându-l pe Bălăceanu, vine
spre el. După câteva cuvinte de conversație despre pro-
blemele românilor și despre căderea principelui Cuza,
Napoleon al III-lea îl întreabă cu ce i-ar putea fi de folos.
Bălăceanu îi relevă atunci misiunea particulară cu care
este investit, precizând că un candidat propus de
Franța, ar fi imediat, proclamat principe al României!
Napoleon al III-lea răspunde că este flatat de acest

semn de încredere, dar că, pentru moment, nu vede nici
un candidat putând să convină în același timp Franței
și României. În pofida răspunsului, el continuă
conversația și, revenind asupra revoluției de palat de la
București, îl întreabă cărui motiv atribuie interlocutorul
său destituirea principelui Cuza, cum s-a putut că în așa
scurt timp acest principe, ales cu entuziasm în cele
două Principate, să piardă încrederea și iubirea țării?

«– Sire, răspunde tulburat Bălăceanu, ceea ce l-a
pierdut pe principele Cuza a fost lovitura de stat din
2  mai, care a separat imediat de el țara și i-a înstrăinat
opinia publică!»

La care Napoleon al III-lea răspunde calm:
«– E adevărat, loviturile de stat sunt ușor de făcut,

dar foarte dificil de continuat multă vreme…» 
Audiența terminată, Bălăceanu aleargă la Drouyn de

Lhuys care, aflând vestea, nu-și poate «disimula o
ușoară mișcare de ciudă», pe care însă o reprimă. A
doua zi, Bălăceanu se duce în vizită la ambasadorii ma-
rilor puteri, care, primindu-l foarte civilizat, îi declară cu
fermitate că guvernele lor sunt ostile unui prinț străin.
Cei care s-au arătat potrivnici, precum Marea Britanie,
se retranșează în spatele Franței, semnatară împreună
cu ei a Tratatului de la Paris. Așadar trebuie, scrie Bă-
lăceanu în Memoriile lui, «câștigat mai întâi Napoleon
al III-lea în cauza candidatului străin, apoi puterile care
nu erau sistematic și din interes contra aspirațiilor
românești». Ministrul, prințul Ghica, ținut la curent cu
aceste demersuri, le aprobă și-i recomandă lui Bălă-
ceanu să nu se distanțeze de această linie de conduită”.

Bălăceanu, Costa Foru, Boerescu
„Câteva zile mai târziu, Bălăceanu este brusc

anunțat că Împăratul vrea să-l vadă, fără întârziere. Dă
fuga la Tuileries, unde Napoleon al III-lea, după câteva
cuvinte anodine despre situația României, îl întreabă
dacă-i cunoaște pe domnii Boerescu și Costa Foru.
Aceste două personaje aparțin unei delegații moldo-
vlahe trimise prin Europa pentru a face cunoscut acor-
dul Camerelor române de acceptare a unui prinț străin.
Colegii lor părăsiseră Parisul, dar ei rămăseseră încă,
poate în speranța de a-l dubla pe Bălăceanu și de a
reuși imposibilul. La întrebarea Împăratului, Bălăceanu,
surprins, răspunde că da, desigur, îi cunoaște.

«– Ah, vreți să mi-i prezentați?
– Majestatea Voastră să decidă ziua în care voi

putea avea această onoare.
– Sunt chiar aici!»
Napoleon al III-lea sună și-i spuse ușierului care

apare: «Să intre domnii Boerescu și Costa Foru!».”

Regat. Dacă nu, Republică!
„Cei doi intră, relatează Bălăceanu, și nu pot să-și

reprime o mișcare de surpriză văzându-mă în prezența
Împăratului. Napoleon al III-lea spune: «Domnule
Agent, binevoiți să-mi prezentați pe acești domni…» Am
făcut-o și i-a chestionat pe rând… Costa Foru, și trebuie
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să-i fac dreptate, s-a descurcat admirabil și a răspuns
cu claritate și precizie. Cum se înapoiase de la Peter-
sburg, a povestit că prințul Gorciacov i-a spus la
despărțire: «Dacă nu puteți să vă puneți de acord asu-
pra unui candidat român, proclamați republica! Vom fi
primii s-o recunoaștem…» Împăratul râse cu poftă când
Costa Foru îi raportă spusele acestea. Lucrurile nu au
stat la fel cu Boerescu, care se încurcă, se bâlbâi și nu
spuse până la urmă nimic ca lumea. Împăratul își luă
rămas bun și toți trei am coborât spre a regăsi trăsurile
care ne așteptau. Înainte de-a mă despărți de ei, le-am
spus, în românește: «Este de sperat că cele întâmplate
vă vor servi ca lecție…».”

Ubicini, Doamna Cornu
„Bălăceanu îl regăsise la Paris pe un anume Ubicini,

profesor și publicist de origine italiană, care cunoștea
bine România, unde trăise. Într-o zi, Ubicini l-a întrebat
dacă i-ar face plăcere s-o cunoască pe doamna Cornu.
Născută în 1809, contemporană cu Napoleon al III-lea,
această doamnă era fiica unui hotelier și a unei came-
riste a reginei Hortensia. Ea fusese tovarășă de joacă
a celor trei fii ai reginei și a urmat-o, după 1815, în di-
verse exiluri. La Roma s-a măritat cu un discipol al lui
Ingres, Sebastien Cornu. Este o persoană înfocată și
redutabilă, sceptică și pasionată, spirit voltairian dar, în
ciuda relațiilor de familie cu prinții, cu opinii republicane.
Ea se arătase foarte devotată  lui Louis-Napoleon în
timp ce acesta tânjea în fortul Ham, după eșecul debar-
cării din Boulogne, însă după lovitura de stat devenise
«o opozantă plină de fiere», poate pentru că fusese tot-
deauna cam îndrăgostită de prinț. Acesta, obișnuit s-o
trateze ca pe-o soră, nu-și închipuise niciodată că ar
putea-o privi altfel. Ca răzbunare împotriva monarhului,
ea luase parte chiar la subscripția deschisă în 1858 de
către opoziție, spre a ajuta familia Orsini… În 1862, se
împăcase cu Împăratul și, de atunci, profita de aceasta
spre a-și băga nițel nasul cam în toate, la Tuileries. Deci
Ubicini îl duce într-o zi pe Bălăceanu la această
cocoșată mică, ce se juca de-a eminența cenușie. În
ciuda opiniilor ei neîmblânzit democratice, Doamna
locuiește la Versailles. «Este o femeie trecută de cinci-
zeci de ani, scrie Bălăceanu, aproape diformă, dar în-
zestrată cu o inteligență ieșită din comun și cu un simț
politic profund…», judecată pe care urmarea evenimen-
telor o va dezminți, cel puțin în ceea ce privește succe-
sul politicii franceze în România. În ziua aceea, doamna
Cornu îi spune lui Bălăceanu că Împăratul se gândise
pentru tronul Principatelor, la generalul Bourbaki, apoi
la generalul Ladmirault, însă că amândoi se recuzaseră,
nevrând a-și părăsi cariera și mai cu seamă Franța.
Situația se complică, de aceea puterile semnatare ale
Tratatului de la Paris se întrunesc din nou spre a dez-
bate chestiunea română și a conchide că ascensiunea
unui prinț străin în România ar fi contrară dorințelor Eu-
ropei! Delegații amintesc, de asemenea, într-o notă re-
zumându-le discuțiile, că s-a decis să se aleagă, pentru

fiecare dintre Principate, un prinț diferit și că în caz de
tulburări, Turcia putea interveni militar. Aflând aceste ho-
tărâri atât de puțin favorabile dorințelor poporului
român, Bălăceanu îl avertizează pe Napoleon al III-lea
că cel mai frumos rezultat al acestei conferințe va fi toc-
mai să creeze tulburări la București și să furnizeze Tur-
ciei un motiv de intervenție.. Scrisorii către Împărat,
Bălăceanu îi anexează copia telegramei pe care tocmai
o trimisese Locotenenței Domnești: «Vă îndemn să
considerați decizia Conferinței de la Paris ca nulă și ne-
avenită; urmați calea pe care v-au trasat-o onoarea și
patriotismul!» Napoleon al III-lea îl liniștește pe Bălă-
ceanu; n-a vrut să se despartă de semnatarii Tratatului
de la Paris, îi scrie el, însă niciuna din amenințările de-
abia deghizate, susținute în manifestul Conferinței, nu
va fi vreodată pusă în practică. Tare pe această contra-
asigurare, Bălăceanu își trage sufletul crezând că nu va
avea loc, prin urmare, vreo alegere în Principate”.

Un Știrbei parvenind
Puțin după această punere la punct, sosește la Paris

prințul George Știrbei, unul dintre numeroșii delegați
trimiși de Cameră spre a efectua turneul capitalelor stră-
ine. Prințul se duce la Bălăceanu și-și destăinuie
ambițiile: „Neîndoielnic că trebuie renunțat la o candi-
datură străină, odată ce unanimitatea Europei s-a
pronunțat împotriva acestei dorințe a românilor. Aveți,
după câte știu, acces la Împărat. Ați putea, prin urmare,
să-i obțineți patronajul în propunerea unei candidaturi
naționale. N-am putea să ne înțelegem asupra unei
candidaturi posibile, pe care am putea-o duce la reușită
în țară?” La aceste cuvinte, Bălăceanu, care vedea
unde vrea să ajungă Știrbei, ale cărui ambiții le
cunoștea, îi răspunse: „Cu alte cuvinte, prințe, luați ursul
meu?” (N.B. Aluzie la replica dintr-un vodevil al lui
Scribe: „Ursul și Pașa”). 

Doamna Cornu are ideea cu prințul Carol
„Doamna Cornu, pe care Bălăceanu o vizita din

când în când, căci ea este pentru el, cum spune, un ba-
rometru politic, îi împărtășește o idee ce-i venise. Ce-ar
spune Locotenența de o candidatură a prințului Carol
de Hohenzollern-Sigmaringen, fiul guvernatorului Pru-
siei, cu rezidența la Düsseldorf? Acest prinț are avan-
tajul de a avea în vene sânge francez, fiindcă este
totodată nepotul unui Murat, nepoată de frate a regelui
Neapolului și a marei ducese de Baden, născută Ste-
phanie de Beauharnais, ea însăși fiica adoptivă a lui
Napoleon I”.

Prudență, onestitate
În timpul exilului reginei Hortensia, doamna Cornu îi

cunoscuse îndeaproape pe toți acești Hohenzollerni și
răspunde de simpatiile lor față de francezi. Împăratul a
fost adeseori primit la ei și întotdeauna tratat ca un
membru al familiei, încă mai mult decât rude sunt prie-
teni. Pe scurt, ea îi vorbise Împăratului despre prințul
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Carol, care găsise bună ideea, dar nu se va pronunța
decât după ce va fi asigurat că românii vor accepta
acest candidat. Astfel, este însărcinată de către Majes-
tatea Sa, îi spune ea, să-i vorbească despre aceste lu-
cruri. Bălăceanu nu-i lasă timp Împăratului să-și
schimbe gândurile, îi cere o audiență pe care o obține
numaidecât. „– Văd că doamna Cornu m-a trădat!”, îi
zise Napoleon al III-lea, întinzându-i mâna, apoi îi con-
firmă ceea ce doamna îi și spusese! Prințul Carol de
Hohenzollern ar fi nutrit chiar atât de vii sentimente fran-
cofile, încât i-ar fi cerut Împăratului să-i acorde
naționalitatea franceză, spre a-i îngădui să facă o ca-
rieră în Franța. „– Spre regretul meu, a adăugat Napo-
leon al III-lea, nu i-am putut satisface cererea, căci nu
vreau ca regele Prusiei să mă acuze că-i ademenesc
familia!” Apoi Împăratul își preciză poziția: „– V-o declar
personal dumneavoastră, d-le Agent, și vă cer să o
spuneți la București. Nu vreau să se creadă obligați să
accepte această candidatură fiindcă pleacă de la mine.
Dacă guvernul român găsește o alta, să nu se simtă
legat de mine, atât pentru ora actuală cât și în viitor,
dacă mai târziu se găsește o combinație mai bună ca
aceasta.”

Bălăceanu – as diplomatic
„Întors acasă, Bălăceanu telegrafiază la București

relatarea întrevederii și douăzeci și patru de ore mai târ-
ziu primește acordul fără rezerve al Locotenenței
Domnești despre care informează la Tuileries. Totul
pare deci a se petrece bine, când izbucnește la Iași, ca-
pitala Moldovei, o mișcare insurecțională dirijată împo-
triva unirii Principatelor și cu verosimilitate pusă la cale
de agenți ai Rusiei. Ordinea e restabilită cu iuțeală, dar
nu și fără vărsare de sânge. Împrejurări în care Ion Bă-
lăceanu reușește două lovituri de maestru care îi întă-
resc poziția la Paris, demonstrând guvernului de la
București că nu ar putea avea un agent mai bun ca el.
Obține mai întâi revocarea unui anume Tilloz care re-
prezenta Franța la București și o reprezenta destul de
rău, odată ce soția sa era compromisă într-o afacere
dubioasă. Se credea, de altminteri, că d-na Tilloz fusese
amanta prințului Cuza și că și-ar fi negociat scump ser-
viciile. Sub amenințarea de a face publică
corespondența dintre d-na Tilloz și un om de paie al lui
Cuza, Bălăceanu îi smulge lui Drouyn de Lhouys reche-
marea agentului francez și înlocuirea lui cu un om de
mai mare farmec, baronul d’Avril, care va fi persona
grata în România, pentru că se căsătorise cu o ro-
mâncă, d-șoara Odobescu. Izbutește apoi să nego-
cieze, pentru Locotenență, un împrumut de la frații
Oppenheim, care aduseseră treisprezece milioane tre-
zoreriei Principatelor minate de proastele recolte care
le siliseră la importul de porumb și grâu din străinătate.”

Soarta României 1866-1914  
Revenit din Düsseldorf acasă, lângă Bonn, Carol

asistă la scena țesută de „arta” d-nei Cornu. Ghislain

de Diesbach vorbește mai departe: „Prințul Anton îl
primește de îndată pe Bălăceanu care, urmând sfatul
dat de doamna Cornu, îi oferă, în numele Locotenenței
de la București, Coroana României. Prințul joacă come-
dia. Se declară măgulit, însă refuză, sugerând că fiul
său Carol ar conveni de minune, deoarece posedă
toate calitățile necesare spre a aduce fericirea poporului
român. În prezența prințului Carol, chemat de tatăl lui,
conversația continuă” îndeosebi „asupra sorții care îl
așteaptă în această țară sub controlul turcilor”. Ferm,
Bălăceanu „întorcându-se către prințul Carol: «– Mon-
seniore, am onoarea de a propune oficial Alteței Voas-
tre, din partea Guvernului României, Coroana României
și îndrăznesc să sper că Alteța Voastră va face guver-
nului meu onoarea de a-i da un răspuns oficial, prin mij-
locirea mea!»”. A doua zi, Bălăceanu e din nou la Paris.
La Napoleon al III-lea: „– Trebuie să vă felicit în privința
rezultatului misiunii dumneavoastră?”, întrebă Împăratul
pe Bălăceanu, din nou la Tuileries. „– Pe cinstea mea,
Sire, nu știu nimic despre aceasta, spune el, dar ceea
ce pot s-o asigur pe Majestatea Voastră este că prințul
Anton și dl De Bismarck sunt de părere că depinde
numai de Voi să fixați Coroana României pe capul
prințului Carol de Hohenzollern!”. Împăratul, după o
clipă de gândire: „– Ei bine! Fie! Ne vom lipsi de el și
vom face tot ce depinde de noi spre a da satisfacție po-
porului român care are încredere în mine!”

Ion Bălăceanu
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Balş, 17 mai 2018

Înainte de a-mi strânge lucrurile, inclusiv laptopul,
pentru plecare [la Focşani], îmi căşunează – de ce? fi-
indcă mi-a scăpat cuvântul „brută” într-o însemnare (po-
litică) anterioară? – să fac o mică cercetare... afundă
asupra termenului nostru brutar şi a sinonimelor sale.
Îmi lipsesc instrumentele mele livreşti, cu care acasă
mă scald pe îndelete sau furios, dar măcar DEX-ul îmi
şade şi aici la îndemână. Apoi, vreau să văd cât mă mai
ţine memoria.  

Aşadar, aflu că brutar ar proveni de la brut, un re-
gionalism însemnând „pâine neagră”, tras la noi pe
spuză din ceva sl. (brotŭ), nu direct din aluatul pâinii
germanice Brot (cf. şi engl. bread), ciupit şi de „hlebarul”
slav! Oricum, sursa acestei serii germano-româno-slave
trebuie să fie un adjectiv IE [indoeuropean] de felul lat.
brutus „greoi, inert” şi nu o rădăcină verbală cu sensul
„a fermenta, a fierbe”, precum în engl. brew „a prepara
bere” ori tracic bryton „varietate de bere”. Căci pâinea
se coace, nu-i aşa?

În ansamblul germanic „a coace” se spune cam ca
în germ. backen, engl. bake şi de la acest etimon s-a
format numele „brutarului”: Bäcker, baker etc. Ei bine,
un soi de imitaţie a acestora avem în Banat, Transilva-
nia, Maramureş: pecar. Dat fiind că se mai foloseşte
local şi pec, considerat o copie a magh. pék (dar vezi şi
germ. reg. Bäck) – ce  se trage dintr-o limbă de felul slo-
venei (cf. pek „brutar”) sau croatei (cf. peku „a
coace”)  – , celălalt a părut o formaţie internă
românească, din pec + ar. Însă impresia s-a clătinat
când s-a descoperit sârbo-croatul pekar. De fapt, ter-
menul există întocmai şi în bulgară, macedoneană, slo-
vacă, ucraineană şi în variante apropiate în cehă,
poloneză, bielorusă, rusă.  

Şi iată, mintea mea, spre a remedia „defectul” para-
digmei bake-baker, care nu cuprinde şi produsul ali-
mentar, îşi permite un salt, făcând o asociere cu
faimoasa, îndepărtata «pâine» frigiană bekos, pusă de
învăţaţii lingvişti în relaţie cu baza IE ilustrată de verbul
germanic şi căreia ar trebui să-i recuperez cândva po-
vestea. [Deocamdată mă învrednicesc s-o rezum, după
ce am consultat câteva site-uri de pe Wikipedia:

Potrivit lui Herodot (Istorii 2, 2), faraonul egip-
tean Psammetic I (664 – 610 î. e. n.) voia să afle
care era neamul cel mai vechi din lume şi pentru
aceasta s-a dedat la următorul experiment „lingvis-
tic”. A încredinţat unui păstor doi copii oarecare, nou-
născuţi, cu porunca să-i crească în izolare,
interdicţia de a se vorbi în prezenţa lor şi sarcina de
a raporta primul cuvânt pe care aceia l-ar fi pronun-
ţat. După 2 ani, slujitorul a comunicat că, intrând în
coliba lor, ei i-au ieşit înainte cu mâinile întinse şi au
cerut bekos. Cercetând, faraonul a aflat că folosiseră
cuvântul frigian care însemna «pâine». De unde re-
ieşea că frigienii erau mai vechi decât egiptenii!
[Însă îmi propun să citez cât mai curând  pasajul din
versiunea românească a scrierii herodotiene, deoa-
rece am văzut vreo trei traduceri în franceză şi una
italiană, toate uimitor de diferite în detalii.]

Or, acea bekos a frigienilor de acum peste 2600 de
ani – mai înainte brygi în Pen. Balcanică şi chiar plecaţi
din preajma ţării noastre, conform arheologiei – ar putea
să fie rudă cu «pâinea» albaneză actuală bukë şi cu cea
ascunsă (pierdută) în cuvântul nostru bucate „merinde,
cereale”. /Cf. şi deplasarea de sens pită > pite „cereale,
grâne”, pâine > pâine (colectiv) ori pâini idem./ Dar ce
s-a întâmplat în cazul acesta? De ce această evoluţie
fonetică? Să fi jucat un rol suprapunerea lat. bucca

Ioan Dumitru Denciu

PÂINEA NOASTRĂ CEA 
DE TOATE ZILELE...
(File etimologice dintr-un jurnal)
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„gură”?

Pe altădată despre pită-pitar şi pâine-pâinar (sic!).

Focşani, 4 iunie 

Întors de la Piatra Neamţ – unde, între altele, m-am
ocupat cu numerologia! – văd că am rămas dator să
completez aventura filologică de mai sus.

Cel mai prestigios termen pentru „brutar” a fost pitar
şi n-a ieşit complet din uz. (O mare fabrică de panifica-
ţie, de la Bacău?, se numeşte Vel Pitar.) S-a bucurat de
mare vogă în perioada feudală, când desemna şi pe
demnitarul ce asigura /supraveghea furnizarea cu pâine
a curţii domneşti şi armatei. Lexemul figurează ca atare
– în română (netradus) – în documentele slavo-române
din Moldova şi Ţara Românească sec. XV-XVI. El pro-
vine de la pită, cuvânt poate mai răspândit decât sino-
nimul pâine. Azi rezistă mai bine în Moldova, Bucovina,
Banat. Popularitatea sa este dovedită de numeroase
derivate şi expresii (pituţă, pituşcă, pitarcă, pitoaşcă, pi-
toancă, pita-lui-Domnul Hristos / Dumnezeu / Sfântul
Ioan [Sântion], pita-porcului, pita-vacii), unele denumind
ciuperci. Din română a pătruns şi în maghiară. În fine,
dicţionarele noastre o etimologizează trimiţând la bul-
gară (pita), dar fostul meu prieten şi corespondent
M.  Vinereanu aduce şi alte informaţii (din medio-greacă,
albaneză, calabreză), după care opinează că avem
de-a face cu un radical pre-roman (DELR, 2008,
p.  640). Iar eu am aflat de favoarea actuală a termenului
în aria mediteraneeană – deoarece există şi în turcă
(pide) şi chiar în limbile semite (arabă, ebraică) –, unde
produsul a suferit o specializare. De acolo, au împru-
mutat occidentalii pain pita (fr.) / pita bread (engl.). Ita-
lienii vor fi pornit mai de la obârşie cu a lor pizza! 

Deşi unii l-au auzit şi înregistrat, pâinar n-a avut
soarta norocoasă a it. panettiere, sp. panedero; nu s-a
impus. În schimb, tema sa, pâine, şi-a surclasat adver-
sarii. Originea acestui cuvânt pare lat. panis, ce şi-ar fi
lăsat reprezentanţi în toate limbile romanice. Însă
dl.  M.  Vinereanu (op.cit., p. 624), notând un echivalent
(panos) atestat în messapică, dialect ilir din S Italiei, şi
reconstituind o posibilă urmă  în (proto)celtică, deduce
că radicalul „trebuie să fi existat şi în traco-dacă”. Per-
sonal, sunt gata să admit şi această ipoteză pe lângă
una a mea, ‘romanoidă’ (adică a preromanităţii = roma-
nică avant la lettre), totuşi acum – datorită „oltenismului”
meu! – înclin spre aceea a intrării în vocabularul nostru
fundamental din latină. Mă sprijin pe faptul că teritoriul
dacic a fost afectat şi apoi îndelung menţinut în sfera
de influenţă romană pe un culoar cuprinzând Oltenia,
unde parazitarul -i- din oichi a devenit organic în confi-
gurarea esenţialelor câine, mâine, pâine.

5 iunie

Să-mi permit riscul unor „concluzii” la cele însem-
nate ieri şi acum o jumătate de lună? Mai degrabă, nu.
Voi merge la Biblioteca Judeţeană să caut Istoriile lui
Herodot pentru a extrage fragmentul cu celebra „pâine”
frigiană.

Surpriză! Am descoperit că traducerea pe care o
ştiam, a Feliciei Vanţ-Ştef şi Adelinei Piatkovski (Editura
Ştiinţifică, vol. I 1961, vol. II 1964), nu e singura tradu-
cere românească. Că mai există încă două: una atri-
buită lui Nicolae Milescu Spătarul şi alta a lui Dimitrie
I.  Ghica (fiul lui Ion Ghica) tipărită la Berlin, Leipzig (?)
şi Bucureşti în 1894-1902-1912-1915. Aceasta, incom-
pletă (cuprinzând numai primele patru cărţi), n-a fost
reeditată şi îmi rămâne inaccesibilă. În schimb, pe cea-
laltă – numită şi „Herodotul de la Coşula” –, editată de
N. Iorga în 1909, am găsit-o într-o formidabilă ediţie cri-
tică îngrijită de Liviu Onu (Editura Minerva, 1984). Am
împrumutat tomurile şi iată...

În limba din a doua jumătate a sec. XVII (puţin „vi-
ciată”, eventual, de copist în 1816 şi emendată de ulti-
mul editor):

«Aceştia eghiptinenii, adică misirlinenii, păr-unde
stătu împărat asupra lor Psamitih împăratul, ei să
socotiia pre sini cum sînt, decît toţi oamenii, mai
vechi. Iar stînd împărat Psamitih, vru să ştii cini să
fie mai vechi dintru toţi oamenii. Deci de atunce în-
coaci socotescu cum frighii să fie mai vechi decît
dînşii, iară ei decît ceelalţi, decît toţi oamenii. Pentru
că acest Psamitih, întrebînd şi neputînd afla adivărul
acesta, ca să afli ce oameni să fie mai vechi dintru
toţi, meşterşugui un lucru ca acesta:

Doi prunci ai unor oamini proşti îi luă şi-i dedea
la un cioban să-i hrănească, într-acesta chip poron-
cindu-i, cum nimine înaintea lor să nu grăiască ni-
mică, ce într-o colibă pustie să-i pue să şază şi să le
ducă capri să-i pui să sugă numai cînd li va fi vremea
de supt şi, săturîndu-se di lapte, iarăşi acolo să-i
lasă. Acestea făcé poroncind Psamitih, vrînd că,
după ce pruncii să vor mai creşti şi vor eşi la vîrsta
graiului, să vază ce glas vor răspunde întîi. Cari lucru
să şi făcu, pentru că, trecînd doi ani, făcînd acesta
lucru păstorul şi dischizînd uşa şi întrînd amîndoi co-
piii, au fost căzînd înaintea lui şi au fost ceşind, zi-
cînd „vecos”, şi au fost întinzîndu-le mînule la dînsul.
Şi auzind acesta cuvînt păstorul, întîi au fost tăcînd;
iar, mai apoi, mergînd de multe ori şi socotindu-i,
acesta cuvînt de multe ori au fost zicînd şi altă ni-
mică n-au mai fost grăind. După aceea, el spusă lui
Psamitih; şi zisă de îi adusă copiii de faţă. Şi vă-
zîndu-i şi Psamitih şi auzindu-le graiul, întrebă: au
sînt niscai oamini care să zică ceva întru limba lor
„vecos”? Şi, întrebînd, află cum frighii zicu pîini aşă.
Auzind acesta lucru eghiptenii, îngăduiră cum să fie
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frighii mai vechi decît dînşii. Pentru această poveste,
acesta cuvînt mi-l spusără popii de la Memfis a lui
Ifest bozul. Iar grecii mult zicu în zădar: cum să fie
tăiat limbile a două mueri Psamitih, pentru ca să nu
grăiască cu pruncii, şi să le fie pus să-i hrănească.
Pentru a pruncilor poveste atîta me-au zis.» (ed. cit.,
pp. 87-88)

Acum în limba din a doua jumătate a sec. XX (până
mai ieri a noastră!):

«Egiptenii, înainte de domnia lui Psammetihos,
se crezuseră cei dintîi dintre toţi oamenii. Dar, de
cînd Psammetihos, ajuns rege, vru să ştie care or fi
fost primii oameni, de atunci egiptenii sînt încredin-
ţaţi că frigienii s-au născut înaintea lor, dar că, faţă
de ceilalţi, tot ei [rămîn primii]. Psammetihos, deoa-
rece în cercetările sale nu putea găsi nici o ieşire din
acest impas, iată ce pune la cale: încredinţează unui
păstor doi prunci nou-născuţi ai unor oameni luaţi la
întîmplare, ca să-i crească la o stînă, poruncindu-i
ca nimeni să nu rostească nici un cuvînt faţă de ei;
copiii să stea într-o colibă goală, cu desăvîrşire sin-
guri, iar păstorul să le mîne înăuntru la timp nişte
capre. [Numai] după ce-i va sătura de lapte să se
îndeletnicească şi cu alte treburi. Acestea au fost
măsurile şi poruncile lui Psammetihos, pentru că
voia să afle care va fi prima vorbă pe care o vor rosti
copiii după ce vor trece de vîrsta gînguritului fără
noimă. Aşa s-a şi-ntîmplat. După ce se scurseră doi
ani de cînd păstorul îi îngrijea astfel, deschizînd o
dată uşa şi intrînd la ei, amîndoi copiii se tîrîră
înainte-i şi rostiră bekós, cu mîinile întinse spre el.
Cînd auzi pentru prima oară vorba asta, ciobanul
rămase nepăsător; dar cum o repetau într-una, ori
de cîte ori venea la ei ca să-i îngrijească, îl înştiinţă
pe stăpîn şi, la porunca acestuia, îi înfăţişă copiii.
Psammetihos, auzindu-i cu urechile lui, căută să afle
care dintre oameni folosea cuvîntul bekós; în urma
cercetării, află că frigienii zic aşa la pîine. În acest
fel, încredinţaţi prin dovada faptelor, egiptenii au
căzut la învoială că frigienii sînt mai vechi decît ei.

Că aşa s-au petrecut lucrurile, am auzit-o de la
preoţii lui Hephaistos din Memfis. Elenii spun însă,
printre multe alte basme, că Psammetihos, tăind
limba unor femei, astfel a rînduit el felul de trai al
pruncilor, pe lîngă aceste femei. Aşadar, despre
creşterea copiilor cam acestea le spuneau.»
(ed.  cit.,  pp. 133-134)

Partea finală a acestei naraţiuni este obscură şi con-
tradictorie: să fi fost vorba de un al doilea experiment –
mai crud, radical – al faraonului sau elenii, bătându-şi
joc de preocupările etnolingvistice ale acelui suveran
novator (şi restaurator), născociseră o „basnă” mon-
struos-calomnioasă la adresa lui. 

Dar să-l las pe Psammetic I – acest arheu al meu –
în pace în sarcofagul său etern, pentru a mă întoarce

în (in)actualitatea mea şi a valorifica noile informaţii des-
pre cuvântul în cauză. Unele sunt din notele (6-7-8) la
Cartea a II-a. Euterpe din ediţia modernă, altele – achi-
ziţii proprii recente, cu ajutorul lui google translate.

După ce s-a crezut că acei subiecţi-prunci imitaseră
behăitul caprelor, s-a constatat că totuşi bekos, cu sen-
sul stabilit, e atestat în inscripţiile paleo-frigiene. Şi, mai
mult, că exista şi în Cipru, deci în dialectul (grec) cipriot,
potrivit unui glosator (Hipponax). Iar eu descopăr că în
limba indiană marathi „a coace” se spune bāka („copt”
bhajalēlē), „pâine” bhākarī şi „brutar” bēkara. Limbile
bengali, hindi, gujarati, au verbul sub forma bēk- / bak- ,
dar „pâinea” este... cvasi-germanică (s-o fi împrumutat
din engleză?): guj. brēda, apoi beng. ruṭi, hindi rotee. În
idiomurile dravidiene termenii sunt similari, însă cu
transformarea b > p. Ca în idiomurile slave (rad. pek-),
implicaţi în analogia cu pecar al nostru, şi albaneză
(cf.  pjek / piqem „a coace”). Unde „pâine” – am văzut –
se zice bukë !

Dă-ne nouă, Doamne, nu numai astăzi, pâinea cea
spre fiinţă a limbii române!
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Herodot (480-425 î.Hr.) spune: „Geții se cred nemu-
ritori și gândesc că acela care moare îl va găsi pe zeul
lor Zalmoxis, pe care unii dintre ei îl cred identic cu Ge-
beleizis. [...] Acești traci trag săgeți împotriva cerului,
când tună și fulgeră, ca să amenințe zeul ce lansează
fulgerul, convinși că nu mai este alt zeu decât cel pe
care îl adoră ei.” (Istorii, Vol. 2, IV. XCIV, în traducerea
mea, după traducerea în franceză a lui Pierre Henri
Larcher) Lăsăm la o parte aceste indicații asupra
credințelor geților. Să reținem doar săgețile geților. Tot
de la Herodot – dar și de la sumedenie de alți autori
greci – știm că regiunile care au fost invadate de răz-
boinici dorieni, eolieni, ionieni, attici sau acheeni și pe
care ulterior romanii aveau să îi numească greci, erau
populate din cea mai îndepărtată Antichitate de către
pelasgi. Herodot și toți ceilalți afirmă că pelasgii nu
cunoșteau limba greacă. Erau barbarofoni. Dar nicide-
cum nu erau barbari, ci aveau o civilizație superioară
cuceritorilor. Cam așa se întâmplă în istorie. Nu cei mai
cultivați și mai inteligenți dau mai tare cu pumnul, cu
bâta sau cu tunul. 

Unii dintre pelasgi s-au retras în zonele cele mai in-
accesibile cotropitorilor, iar alții – probabil elitele sociale,
economice și culturale, oportuniști, cum nicio țară nu a
dus lipsă de colaboratori sub ocupație străină – au
învățat limba cuceritorilor, s-au integrat printre noii stă-
pâni și le-au transmis acestora elementele esențiale din
civilizația lor înaltă: cultura materială și spirituală, mito-
logia, formele de cult religios și o parte din limba lor, mai
ales numele proprii, de zei și de locuri geografice. S-a
tot scris despre „miracolul grecesc” și se consideră o
enigmă: Cum de au ajuns grecii antici așa brusc, de la
războinici analfabeți la o civilizație atât de înaltă, care a
pus bazele civilizației noastre de azi? Nu le vine ușor
savanților și nici nouă tuturor – și mai ales nu le vine
ușor grecilor – să înțelegem acum că miracolul grecesc
se explică prin transferul de cultură spirituală de la pe-
lasgii cuceriți la grecii cuceritori și prin asimilarea pelas-
gilor printre greci. Și, fiindcă istoria se repetă, când
Grecia a fost cucerită de către romani, grecii au trans-
ferat splendida lor cultură spirituală asupra romanilor.

Așa se întâmplă uneori în istorie: cei cuceriți îi cuceresc
pe cuceritori, prin cultura lor spirituală superioară.

Civilizația Greciei antice a fascinat intelectualitatea
occidentală, încă din timpul lui Cezar și al marilor oratori
romani, care și-au făcut studiile în Grecia, până la Lord
Byron sau Goethe și chiar la savanții sau la orice om
curios din zilele noastre. Acum, când încep să se des-
trame cețurile Antichității, știm cu certitudine că dorienii,
eolienii, ionienii, atticii sau acheenii, adică grecii, au pă-
truns în actuala Grecie după 750 î.Hr. Sunt diferite teorii
divergente: Care, cum, când și de unde au venit? 

După Eratostene (276-194 î.Hr.), Războiul Troiei ar
fi avut loc între 1194 și 1184 î.Hr. De la cine avea Era-
tostene informațiile, dacă grecii pe atunci nu erau acolo
și nici ei nu știu pe unde erau? Unii savanți plasează
Războiul Troian între 1300 și 1200 î.Hr., ceea ce cores-
punde cu arderea Troiei VII. Napoleon a citit Iliada în
exilul din insula Sf. Elena și a fost primul care a afirmat
că Războiul Troian nu poate fi un mit, ci o realitate isto-
rică, deoarece poemul descrie conflictul cu precizia unui
martor ocular priceput în strategia și tactica militară.
Deci Iliada a putut fi compusă imediat după terminarea
războiului, de către un observator sau un grup de ob-
servatori cu competențe militare și literare. Iar Homer,
dacă a existat, nu putea să fie orb, deoarece descrie în
imagini vizuale, cum se desfășurau acțiunile militare.
Unii consideră că Iliada și Odiseea, atribuite lui Homer,
au fost compuse prin secolul al XII-lea î.Hr. Alții că ar fi
fost compuse între 850 și 750 î.Hr. Legislatorul Solon
(640-558 î.Hr.) a dat ordin să fie notate în scris versiu-
nile ce circulau oral și erau pline de nepotriviri. Grecii
de la biblioteca din Alexandria au stabilit textul definitiv,
pe care îl avem noi azi, tradus ca vai de lume în diferite
limbi. 

Unii consideră că Odiseea a fost compusă după
Iliada, alții că descrie aventuri maritime mult mai vechi
decât Războiul Troian, săvârșite de aventurierii pelasgi,
care ar fi ajuns până în Anglia și ar fi construit observa-
torul astronomic de la Stonehenge. Aventurile lui Sinbad
Marinarul, din 1001 de nopți, ar putea fi o adaptare după
Odiseea sau poate aventuri absolut independente de

Victor Ravini

ŞTIM CE ŞTIM. DAR CHIAR ŞTIM?
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ale lui Odiseu (Ulise). Teorii, teorii, teorii. Îndelung și ve-
hement dezbătuta problemă homerică rămâne o pro-
blemă nerezolvată. 

Din punct de vedere istoric și lingvistic, niciunul din-
tre personajele celor două epopei – de la Agamemnon
și Ahile până la Ulise, precum și toți zeii din text care
supervizau Războiul Troian – nimeni nu este grec.
Nimic nu e grecesc în Iliada și Odiseea, decât limba
greacă în care au ajuns până la noi. În mod sigur, am-
bele poeme homerice au fost compuse înainte de
apariția grecilor în istorie. Așadar, în mod sigur, Iliada și
Odiseea nu puteau să fie compuse de greci, ci de către
pelasgi. Grecii le-au preluat sau primit de la pelasgi.
Singura explicație posibilă este că rapsozii pelasgi au
învățat limba cuceritorilor și le-au tradus din limba pe-
lasgă în limba greacă. Ce nu face omul pentru un trai
mai bun? La fel au transmis pelasgii grecilor principalele
lor achiziții culturale. Nu locuiesc în Grecia, așa că pot
afirma asta fără să mă tem pentru viața mea. 

Noile certitudini științifice de azi zgâlțâie din temelii
vechile certitudini științifice despre pelasgi și despre mi-
racolul grecesc, cât și orgoliul patriotismului grec. Or-
goliul grecilor se întemeiază pe un fals istoric. Cam la
fel se bazează orgoliul elvețienilor pe Wilhelm Tell, care
nu a existat niciodată. Elvețienii au tipărit la începutul
secolului al XVI-lea Gesta Danorum, de Saxo Gramati-
cus (1160-1220). Acolo scrie în latină că arcașul viking
Palnatoke l-a crescut pe Sven Barbă-despicată (960-
1014), fiul regelui Harald Dinte-albastru (911-985), care
a impus creștinismul în Danemarca. Harald îl ucisese
pe contele Jarl Ottar, bunicul lui Palnatoke, când cuce-
rise vestul Suediei de azi. Palnatoke l-a convins pe
Sven să pornească un război împotriva propriului său
tată, regele Harald, ca să-l răstoarne și să reintroducă
păgânismul. Conspirația a fost descoperită. Palnatoke
a fost obligat de rege să tragă cu arcul într-un măr
așezat pe capul lui Sven. Să tragă în timp ce schia pe
o pantă. Palnatoke a nimerit mărul, iar cu a doua să-
geată l-a nimerit pe rege în inimă. Elvețienii au creat
propriul lor mit național, înlocuindu-l pe Palnatoke cu
Wilhelm Tell și pe Harald cu Gessler, într-o legendă care
să explice formarea statului Elveția. O explicație falsă,
bazată pe un furt literar și un furt de istorie de la un alt
popor.

S-a afirmat fără temei că limba pelasgilor a dispărut
fără să lase urme. Eroare. În ultima vreme s-a ajuns la
concluzia incontestabilă, dar greu digerabilă, că limba
albaneză (cu dialectul gheg, din nordul Albaniei, Kosovo
și nord-vestul Macedoniei, mai conservativ decât dia-
lectul tosk din sud) este o relicvă vie a limbii pelasgilor.
Știm de la lingvistul Matteo Bartoli (1873-1946) că ariile
periferice ale unei limbi sunt mai conservative decât
centrul cultural. 

Departe de mine să clarific înrudirea limbii române
cu albaneza, considerată de unii ca fiind sora sa nere-
cunoscută oficial. Dar poate cineva să clarifice treaba
asta, fără să deranjeze pe nimeni? Nu am nici măcar
competența să lămuresc asemănarea numelor din mi-
tologia greacă cu limba albaneză. O menționez doar.
Să o lămurească lingviștii. 

• Afrodita e un nume frecvent la grecii din ziua de
azi, dar nu are nicio înrudire fonetică sau semantică cu
vreun cuvânt obișnuit din limba greacă. Este doar nu-
mele unei zeități mitologice și atât. În limba albaneză
Afër dita înseamnă aproape de ziuă, zori de zi, iar prin
extensie: cea care e frumoasă ca ziua sau aurora, cea
care strălucește ca lumina zilei. În Iliada, Afrodita îi
apără pe troieni, popor pelasgic. Afër dita mai poate în-
semna și lumina de la amiază, adică dinspre sud. La
sud de Peninsula Balcanică este Africa și ne putem în-
treba dacă nu cumva numele acestui continent vine din
limba pelasgilor. Nu știu cum explică lingviștii etimologia
toponimului Africa.

• Ahile, în Iliada e numit cel cu picioare ușoare sau
rapid. În albaneză, Aq i lehtë înseamnă cel atât de ușor,
cel atât de rapid. El e fiul lui Thetis, o nimfă a mării. Deti
în albaneză înseamnă mare (substantiv). El era șeful
mirmidonilor, onorat în Tesalia pelasgică și în Thespro-
tia, anterior numită Pelasgia.

• Agamemnon. În dialectul gheg, E ka memnuë în-
seamnă cel ce gândește, reflectează, elaborează, or-
ganizează. În Iliada, el e generalisimul armatei
acheene, însă acheenii încă nu apăruseră în Peninsula
Balcanică pe vremea Războiului de la Troia. Deci grecii
l-au acaparat pe Agamemnon, ca și cum ar fi fost un
strămoș al lor. Nu numai Hitler a făcut Anschluß de te-
ritorii. Grecii au acaparat până chiar și zei sau eroi de
la pelasgi. Ceea ce înseamnă că duceau lipsă de așa
ceva.

• Ajax, cel mai viteaz după Ahile, poate fi asociat cu
Gjaks, Gjakës (pronunțat Jaks, Jakes), care în albaneză
înseamnă sângeros, ucigaș. 

• Alexandru, supranumele lui Paris, fiul lui Priam, re-
gele Troiei; mult mai târziu numele celui mai mare co-
mandant militar din istorie. În limba greacă nu se poate
asocia nici fonetic și nici semantic cu niciun cuvânt
obișnuit. Ka le sin andërr în albaneză înseamnă născut
ca un vis, fiul visului. 

• Amazoanele. În dialectul gheg E ma zanë în-
seamnă cele care rețin, capturează, cele care privează
de libertate. Cuvântul zanë derivă de la zaniè, zania,
care înseamnă ceartă, se amestecă, altercație, captivi-
tate. O avea vreo legătură cu zâzanie = intrigă, dis-
cordie, vrajbă, gâlceavă, sau cu zizanie din limba
franceză, cu același sens ca în română? De ce în
română și în franceză cuvântul apare cu o reduplicare,
fenomen lingvistic specific în limbile arhaice?

• Atena, oraș al pelasgilor. Se știe că Acropole e
clădit pe fortificația construită de pelasgi din piatră
seacă, fără mortar. E thena în albaneză înseamnă cea
promisă. 

• Casandra, care a primit de la Apollon darul de a
prevesti viitorul. În dialectul gheg, Qes andërra în-
seamnă cea care interpretează visurile. Cine interpre-
tează visurile, prezice viitorul.

• Cronos. În dialectul gheg Koh ro și în dialectul tosk
Koh ron înseamnă Timpul trăiește, Timpul trăiește și e
perpetuu. 

• Dedal. Të dal, Të dalë în albaneză înseamnă Să
ies, Cei care au ieșit. Dedal a ieșit din labirint.
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• Icar. Hik aïr, Hik n’aïr în albaneză înseamnă cel
care își ia zborul, cel ce pleacă în aer. Icar a zburat și
s-a prăbușit.

• Demetra a fost explicat prin limba greacă: mama
orzului. În limba albaneză Dhê Motër înseamnă Pă-
mânt-Soră. În mitologia greacă, Demeter era sora
(motër) lui Zeus și personifica pământul cultivat și fe-
cundat.

• Elena, fiica lui Zeus și a Ledei, cât și Elena cea ră-
pită de către Paris. În albaneză E lena sau E lana în-
seamnă cea care a fost abandonată. 

• Hades, suveran în regatul morților. În dialectul
gheg Ha deks, în tosk Ha vdeks înseamnă cel care de-
vorează morții.

• Hermes, fiul lui Zeus și al lui Maia, Mercur la ro-
mani. Err mes (gheg) și Err mbys (tosk) înseamnă cel
care ucide întunericul, tenebrele sau cel care e funest.
Hermes Trismegistos, explicat prin greacă: Hermes de
trei ori mai mare. În albaneză kris me gishtë înseamnă
cel care face să răsune cu degetul, subînțeles: cel care
face să răsune corzile unei lire.

• Homer. Etimologiile diferă, fără să fie susținute de
vreo asemănare fonetică sau semantică cu limba
greacă. În albaneză O merë! sau O mirë! înseamnă O,
ce frumos! O, ce minunat! Ne putem întreba dacă
aceasta o fi fost exclamația auditorilor pelasgi, când tru-
badurii terminau de cântat versurile. Iar grecii,
neînțelegând limba pelasgă, or fi crezut că e numele
autorului.

• Laerte. Explicat prin greacă: furnică. Însă Laerte
nu avea nicio legătură cu furnicile. Era rege în Itaca și
tatăl lui Ulise. În albaneză Le urtë înseamnă născut
înțelept, virtuos. În timpul absenței fiului său, Laerte se
retrage cu înțelepciune și duce o viață discretă, de
înțelept.

• Menelaos, soțul Elenei, fiica lui Tyndar, rege al
Spartei, care a fost răpită de către Paris, fiul lui Priam.
Răpirea ei a declanșat războiul Troian. În dialectul gheg,
Men e la înseamnă cel care și-a pierdut capul sau
rațiunea. Așa a reacționat când i s-a furat nevasta. 

• Odiseu, Odiseea. Explicat prin greacă: la mânie. În
albaneză Udhës, Udhësi înseamnă călător. Udhë în-
seamnă cale, drum, călătorie. 

• Penelopa, care țesea și desfăcea țesătura, în
așteptarea lui Ulise (Odiseu). Penë e lyp, în albaneză
înseamnă cea care are nevoie de un fir.

• Priam, ultimul rege al Troiei. În albaneză Pri iam
înseamnă eu sunt ghidul, șeful, cel ce comandă și or-
ganizează.

• Prometeu, explicat prin greacă: prevăzătorul. În
gheg: Pruë me dhê înseamnă adus cu pământ.

• Telemac, fiul lui Odiseu, născut după plecarea
acestuia la Troia. Explicat prin greacă: bătălie decisivă.
Însă Telemac nu dă nicio bătălie, de niciun fel. Numele
lui e pronunțat de Penelopa la întoarcerea lui Odiseu.
Të leu mec în albaneză înseamnă Ți-am născut un
băiat. Mec înseamnă băiat, mez înseamnă mânz. În
franceză un mec înseamnă un tip, un bărbat.

• București. În albaneză Bukur esht înseamnă cea
care este frumoasă, frumoasa, frumoasă este ea. Prin

extensie probabil: prea frumoasa localitate. Așa o fi fost
încă de pe atunci. Aceasta nu exclude legenda cu Bucur
Ciobanul, ci o confirmă. Bucurije, pronunțat în albaneză
Bucurie, exact ca în română, dar scris cu -j- pentru a
marca accentul pe -i-, este nume de fată.

• Brindisi, port italian la Adriatica, peste gârlă de Al-
bania. Brin dashi în albaneză: coarnele berbecului.
Vedeți pe Google Maps că vechiul port Brindisi, în
orașul vechi, putea foarte ușor să fie asemănat de ma-
rinari cu forma unor coarne de berbec.

• Bucefal, calul nărăvaș pe care numai Alexandru
Macedon l-a putut încăleca. Buçë e falë în albaneză:
iapă nărăvașă oferită cadou. Asta înseamnă că Bucefal
nu era armăsar, cum se crede, ci era o iapă.

• Byzanț. Buzë esht, ësht, asht, în albaneză în-
seamnă este gura. Aceeași construcție lingvistică la fel
ca pentru București. Mica localitate Byzanț era pe malul
european și pe cel asiatic, ca două buze ale unei guri.
Buză din limba română se poate asocia cu limba alba-
neză.

• Carpați. Marele Dicționar Geografic al României,
al lui Lahovari, din 1899, Vol. 2, p. 216, oferă trei etimo-
logii: slavă, greacă și latină; ca să fim mai siguri, dacă
nu e una, e alta. Carp înseamnă în albaneză stâncă,
rocă. Se știe că numele Carpaților provine din limba
pre-indoeuropenilor, unde Car-, Cara- însemna piatră,
după cum zice lingvistul nostru Sorin Paliga, confirmat
de toți lingviștii francezi. Acest radical e productiv în
multe toponime prin România, Grecia, Italia, Franța.
Același dicționar spune la pagina 188 despre piscul Ca-
raiman din Bucegi: „Piatra de Caraiman este mult cău-
tată pentru consistența și tăria ei.”

• Dalmația. În albaneză delmë, delmat înseamnă
oaie, oile.

• Geții. Numele geților și al săgeților acestora are un
corespondent în limba albaneză, în care Shigjetë în-
seamnă săgeți. Numele de geți, renumiți pentru că tră-
geau în cer cu săgeți, se conservă în cuvântul
românesc săgeți. Și în limba albaneză.

• Iliricul, Iliria. Explicat prin greacă: taur sălbatic care
se uită sașiu. Nu putem ști de unde și până unde cu tau-
rul sașiu. Știm doar că Ilirii erau unul din cele mai im-
portante popoare pelasgice și erau considerați de greci
un popor independent, pentru că nu au fost niciodată
supuși grecilor, deși grecii aveau acolo contoare comer-
ciale. În limba albaneză, I lirë înseamnă liber, indepen-
dent.

• Liguria. Ligurii erau o populație de origine pelasgă,
ca și etruscii, stabilită în sudul Franței, din valea Rho-
nului și până în Italia, la Pisa. În albaneză, Lëcurë în-
seamnă oameni îmbrăcați în piei. Iar Le gur înseamnă
născuți în stânci, troglodiți. 

Pliniu cel Bătrân (23-79 d.Hr.) face o precizare în
cartea XI.97.1, cum că brânza de oi a ciobanilor (co-
ebanum caseum) ajungea la Roma din Liguria. Caseum
a devenit caş în română. Lingviștii spun că românescul
cioban nu poate veni din latinul coebanum, fiindcă în
acest caz cică nu se poate aplica regula după care cer,
ceresc, cina vin din coelum, coelestis, coena. Putem să
îi credem pe lingviști fără să fie nevoie să își dove-
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dească afirmația cu argumente pe înțelesul tuturor. Dar,
dacă ligurii sau Pliniu nu pronunțau coebanum la fel ca
și coelum, coelestis, coena, deci cam la fel cum
pronunțăm noi cer, ceresc, cina, atunci cum îl
pronunțau? Iar eu îmi iau libertatea să mă întreb: de la
cine au preluat ligurii sau Pliniu cuvântul coebanum?
Tot de la turci sau de la cumani, cum zic dicționarele
noastre că am luat noi cuvântul? Tot de la cumani sau
de la turci au preluat cuvântul cioban și persanii, care
aveau o cultură mai veche și mult superioară cumanilor
sau turcilor?

• Macedonia. Ma kuaï qe dhen în albaneză: păzește
cai, boi și oi; Ma qe dhen: păzește boi și oi. De remarcat
asemănarea dintre kuaï în albaneză și cai în română.

• Marsilia. Explicat prin greacă Massalia, dar nu se
poate asocia cu niciun cuvânt grecesc obișnuit. În alba-
neză Marr siellia înseamnă a lua și a da sau a aduce.
În portul Marsilia se făcea comerț, iar comerțul arhaic
era sub formă de troc: aduceai și dădeai ceva ca să iei
altceva.

• Toscana, regiune în Italia unde erau etruscii, de ori-
gine pelasgică. Se poate asocia cu dialectul albanez
tosk. 

Mă opresc aici. Dar mai sunt sumedenie de alte
nume proprii de divinități, de personaje legendare, de
oameni și de locuri prin diferite țări din sudul Europei,
ce prezintă o stranie asemănare fonetică și semantică
cu cuvinte din limba albaneză, oricât nu le-ar conveni
unora sau altora că limba albanezilor este o
supraviețuire a limbii pelasgilor. 

Ce să mai zicem despre cuvintele românești, despre
care se știe cu certitudine că au un corespondent în
limba albaneză și deci ar putea fi de origine pelasgică?
Multe cuvinte din română se consideră că provin de la
daci, întrucât se află și în albaneză. Iată o serie de cu-
vinte românești, din diferite domenii de folosință, cu co-
respondente în albaneză, la care uneori pot fi și unele
interferențe reale sau eronate cu latina sau cu alte
limbi: abur, acuma, a anina, a astupa, baci, baier, ba-
laur, baligă, baltă, barză, a boi, bordei, boreasă, brad,
brâu, brutar, bucată, bucă, a se bucura, bucurie, bulz,
buză, cal, a canoni, cap, capăt, car, căciulă, călare,
călăreț, căluș, căprior (la acoperiș), căpușă, căpută,
cătun, ceafă, ceapă, cer (substantiv), chiul, a chiuli,
cioară, cioc, cireșar, coapsă, codru, copac, copil, corb,
creastă, creier, cruce, cunună, curpăn, cursă, cuscru,
cutezător, cuvânt, dărâma, de, droaie, este, (a fi, pers.
III sing.), fașă, față, fărâmă, fluture, a flutura, foarte,
frică, galben, gălbează, gard, gardină (detaliu tehnic la
butoaie), gata, a găti, a se găti, ghimpe, ghioagă, ghiuj,
grapă, gresie, groapă, grumaz, a se gudura, gușă,
iască, îngust, mal, mascur, mazăre, măgură, mărar,
mărat, (sărman), mărăcine, a mărita, mătură, mâl,
mână, mânecă, mânz, mânzat, mâță, mesteacăn, mire,
mireasă, moarte, mocirlă, molid, moș (cu
derivatele moașă, moşic, moșulică, moşneag, moş-
nean, moşnenie, moşan, moşinaş, moşie, moşier, moş-
teni, moştenitor, moşoaică, moşmoan, a se moșmoni și
încă altele pe care nu mi le mai amintesc), mugur, murg,
a murmura, năpârcă, naș, nun, nună, olog, orb, a orbi,

orfan, pală, păstaie, pârâu, perete, a se perinda, pictură,
pisc, plagă, poală, pom, poamă, pungă, pupăză, puru-
rea, rață, rână, rând, a rândui, rânduială, rânză, roată,
rost, rostire, a rostui, sarbăd, sat, săgeată, sănătate,
sâmbure, scară, a scăpăra, scânteie, a schimba,
scoală (verb), a scrie, scrum, sculă, scurt, secol, spadă,
spart, a spăla, spânz, spuză, stăpân, stână, stârc, sterp,
strat, strâmb, a strânge, strigă (vrăjitoare), strungă,
surd, șes, șopârlă, șut (ciut, fără coarne), traistă, a
trăda, trădător, turmă, țap, țarc, vatră, văpaie, vătui (ied,
pui de iepure), verde, veșted, viezure, zară, zănatic, zăr,
zână, a zburda, zgardă, zgură. Și încă altele. Fiecare
din aceste cuvinte face obiectul unor ample dezbateri
și contraziceri.  

Cuvântul copil are o numeroasă familie de cuvinte
derivate, mai multe decât orice alt cuvânt provenit din
latină și e prezent în nenumărate expresii fixe sau sin-
tagme. Dicționarul Limbii Române notează peste o sută
de nume de plante sau fructe de pădure comestibile
(dintre care eu am mâncat doar moșmoane) ori plante
medicale și păsări de pădure, derivate de la moș,
moașă. Niciun alt cuvânt latin sau de altă origine nu mai
are atât de multe derivate. Vechile cuvinte din latină
sunt mai productive în română decât cuvintele venite
din alte limbi ulterior și ajung până la vreo douăzeci de
derivate. Și mai productive, cu și mai multe derivate,
sunt cuvintele sigure de la daci, întrucât sunt mai vechi,
au avut mai mult timp să fie folosite.

Ce legătură poate fi între strămoșii noștri și albanezi
sau pelasgi? Oare vom ști vreodată ceea ce nimeni ni-
ciodată nu a știut? Ne străduim cu toții, nu numai noi,
dar chiar și savanții, să cunoaștem necunoscutul. Însă
orice cunoaștere este relativă, subiectivă, patriotică sau
antipatriotică, ba chiar poate fi anapoda, mai aproape
sau mai departe de adevăr. Și ce este adevărul? A putut
cineva să răspundă la această întrebare? Pilat l-a între-
bat pe Iisus ce este adevărul, iar Iisus nu i-a răspuns
(Ioan 18:38). Din ce cauză nu a răspuns? Oricum,
cunoașterea este întotdeauna părtinitoare, incompletă
și provizorie, după cât se cam știe deocamdată. Prima
și cea mai importantă lege a științei este aceea că nu
știm nimic. Mulți dintre noi suntem siguri că știm totul,
dar tot ceea ce ne închipuim că știm sunt numai ipoteze
de lucru, adesea țâșnite din lipsă de documentare și
pornind de la false premise. Va ajunge vreodată știința
să aibă certitudini? Numai proștii au certitudini. Iar asta
este o certitudine.

Dacă românii și albanezii ar fi conviețuit în același
spațiu, cum ziceau unii lingviști străini din trecut, pe vre-
mea când lingvistica încă nu era o știință, ci doar o preo-
cupare a celor fără preocupări, rezultatul ar fi trebuit să
fie o limbă comună sau două limbi apropiate. Însă lim-
bile albaneză și română diferă mult între ele. În cele
două limbi sunt mai multe cuvinte comune decât s-a
crezut până acum, însă prea puține pentru a fi rezultatul
unei conviețuiri. Nicidecum nu pot să fie mărturia unor
legături tradiționale între cele două popoare în trecut și
a unor împrumuturi reciproce. Adesea, aceste cuvinte
comune din punct de vedere fonetic au sensuri deca-
late, divergente, ori chiar antagonice. Deosebirile gra-
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maticale sau structurale le diferențiază și mai mult. 
Singura concluzie posibilă este că ambele limbi au

moștenit aceste cuvinte dintr-o sursă comună. Se pre-
supune că această sursă comună ar putea fi vocabula-
rul indo-european. Astfel se pot explica unele similitudini
ale acestor cuvinte cu latina sau cu alte limbi indo-eu-
ropene. S-ar putea ca o parte din cuvintele comune sau
cu etimologii necunoscute să fie moștenite de la
populația pre-indoeuropeană. Similitudinile i-au făcut pe
unii să creadă că în română provin din latină, slavă, bul-
gară, sârbă, maghiară, cumană, turcă, greacă etc.
Savanți ca brazii au încercat să ne convingă că tot ce
avem e căpătat de la alții și că nu avem nimic de la
strămoși. Această plecăciune pe care o fac unii dintr-ai
noștri față de limbile cotropitorilor sau vecinilor se poate
explica psihologic prin sentimentul de slugărnicie a
celor slabi de înger față de străinii cu pumnul mai tare.
Mulți se dau bătuți înainte de a se bate, pentru că e mai
comod așa. E mai lesne și ne mângâie la ficați să ne
auto-compătimim că nu am avut noroc în istorie, din
cauza așezării geografice. Nu poate avea noroc cine
zice din capul locului că nu are noroc. Toți cei care au
răzbit au crezut în noroc.

Presupun că, dacă Mircea Eliade ar fi cunoscut ase-
mănările dintre limba albaneză și așa multe nume din

mitologia greacă sau nume de locuri atât de răspândite
geografic, nu i-ar mai fi disprețuit pe albanezi și nu ar
mai fi considerat că apropierea sau compararea unor
cuvinte din limba română cu limba albaneză este un
lucru rușinos și de ocară, de care sunt vinovați numai
românii, datorită înapoierii lor cronice. Mulțumesc, nu
știam că suntem înapoiați. Patriotismul mistuitor al lui
Eliade l-a făcut să afirme, privind înapoi și într-un acces
de mânie (look back in anger), că România „își merită
soarta între Paraguay și Albania” (Mircea Eliade, Pro-
fetism românesc, vol. 2, p. 94, Editura Roza Vânturilor,
București, 1990). 

Mă tem că atunci când patriotismul sare peste cal,
cum li se întâmplă într-un fel sau altul unora dintre noi,
nu își atinge ținta, ci dăunează patriei. Aș zice că nu e
bine nici să ne lăudăm spunând neadevăruri ridicole,
oricât am crede noi în ceea ce ne place să credem. Cel
mai bine e când îi facem pe alții să ne laude. Dacă ne
lăudăm cu ce nu avem, va zice lumea că nu avem cu
ce ne lăuda. Așa ne facem de râsul lumii și ne pierdem
credibilitatea. În felul acesta, nu o să ne mai creadă ni-
meni când spunem adevărul și n-o să ne mai ia nimeni
în serios. Așa putem ajunge cum spunea Eliade, între
Paraguay și Albania.
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Era o zi de iulie, plină de tot felul de sunete, cotco-
dăcit, măcăit, hămăit... Vecinul, aflat în vizită, îmi spune
la un moment dat: „Ai un fazan în grădină!”. Chiar la
mine în livadă?! Îmi părea de poveste. 

Sau poate nu chiar! Citisem că fazanului îi place pe
câmpiile întinse, unde găsește multe insecte, și pe cele
cultivate cu cereale, și că degustă mai ales porumbul,
or în spatele grădinii, în imediata vecinătate, se-ntin-
deau lanuri întregi de porumb, iar acum în iulie era coa-
cerea lui în toi. Mai apoi se retrag în copacii de la
margine de pădure, cum e cea de la lizieră, „la perdea”,
pusă să ferească de vânturi câmpul cam nisipos. Pe-
semne acolo sunt mai mulți fazani, dar sigur sunt vânați
de șmecherii din sat! 

Nu văzusem nicicând un fazan, știam de el din cărți
și din povești vânătorești și rețete culinare, nici măcar
la o grădină zoologică nu văzusem! Deși cuvântul
„fazan” mi-era familiar încă din copilărie, dar cu
conotația unui joc cu multe cuvinte, „Fazan”, care la un
moment dat ne dădea bătăi de cap și încurcături de
limbă. 

Nu-i cunoșteam glasul și am tot așteptat să mai
scoată sunetele recunoscute de vecin. „Auzi-l!” Era un
sunet scurt, cam înfundat, deloc melodios ori aparte,
față de cum îmi imaginasem. Așa își atrage el femelele
în prag de împerechere?! Cocoșul din curte, cu care
se-nrudește, e mult mai dotat vocal! Parcă a plecat din-
tre galinaceele noastre de curte, unde cocoșul e fălos
tare, cu pene strălucitoare, lungi colorate, cu o coadă
ca de păun, iar găinușa la fel e mai ștearsă la penaj, cu
culori maronii sau cenușii, rar una mai răsărită porum-
bacă ori împestrițată! Fazanul, poligam, poate avea
chiar cinci-șase femele, pe când cocoșul nostru din gos-
podărie are o ogradă întreagă, nu-l întreabă nimeni câte
sultănește.

Vecinul a plecat, iar eu n-am îndrăznit să merg să
caut pasărea cu pricina, de teamă să n-o sperii, așa că

am rămas fără să știu cum arată un fazan. Îi invidiam
pe cei mai norocoși. 

În imaginarul meu părea ceva fabulos, închipuit doar
ca superb trofeu de vânătoare. Și însemna, de fapt, un
vânat de lux, pentru că are o carne, se spune, foaaarte
gustoasă. Aristocrații englezi creșteau special fazani
pentru vânătoare, doar cei bogaţi erau invitați la ăst fel
de vânătoare. 

Nu mâncasem carne de fazan, rămăsese un vis. 
În limba franceză e „faisan” – sursa variantei

românești „fezan”, din perioada pașoptistă a
franțuzismelor. Iar în arta culinară, după francezul „fai-
sander”, s-a „încuibat” verbul „a fezanda”, denumind o
modalitate de tratare a cărnii de vânat, prin păstrarea
la temperatură scăzută, ori agățată cu capul în jos câ-
teva zile, la curenți de vânt, pentru a elimina toxinele
produse în corp de frica și de oboseala de la alergare a
animalului hăituit, un proces de frăgezire prin care vâ-
natul capătă o aromă specifică, precum a cărnii de
fazan, știut fiind că nu se mănâncă imediat după vânare
carnea de fazan, ci trebuie păstrată un timp înainte de
a fi preparată. 

Cum fezandarea se aplică doar cărnii de vânat, nici-
decum și celei de măcelărie, care s-ar altera astfel, de-
venind nesănătoasă („malsain”), extrapolat, în franceză,
expresia „a fi fezandat” („être faisandé”) are și sensul
figurat „a fi corupt, depravat”, nesănătos deci, și de ase-
menea „a îmbătrâni” („vieillir”), ca o carne veche de trup,
pentru că nu mai e proaspăt vânatul, cum e
prospețimea tinereții, a trecut ceva timp peste el.

Sezonul de vânătoare a fazanilor e spre toamnă,
poate tocmai că atunci încep să se hrănească mai se-
rios, pentru rezerve de grăsime întru hibernarea din tim-
pul iernii, înainte de căderea zăpezii, astfel că devin mai
greoi și mai ușor de vânat. Pe țintașii de astfel de trofee
îi recunoști după broderia cu fazan de pe pălăriile de

Maria Nițu

CÂND FRAIERUL „PICĂ DE FAZAN”
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vânătoare. 
Una dintre afacerile prospere este, astfel, și cea cu

crescătorii de fazan, deși nu e prea la îndemâna oricui,
le trebuie spațiu mare, căci le place să alerge, ca dro-
piile, de aceea au mușchi puternici la picioare, ca
struțul, le mai place să-și înfoaie coada, ca un păun, și
pe deasupra, cireașa de pe tort, sunt păsări taaare gă-
lăgioase, mai ales când simt vreun pericol. Vibrațiile di-
naintea unui cutremur imediat sunt simțite și anunțate
de fazani.

Cea mai frumoasă împărăteasă a Europei secolului
al 19-lea, Elisabeta a Austriei, celebra Sisi, admirată și
pentru pielea ei albă și catifelată, în palmaresul meto-
delor de înfrumusețare, pe lângă diverse alte practici
(piure de căpșune ori carne proaspătă de vițel, în felii
foarte subțiri, puse pe față și decolteu, baie în apă par-
fumată cu ulei de măsline etc.), meniul său includea și
un mixt de carne fiartă de pui, potârniche și fazan,  pen-
tru a-și păstra suplețea și tinerețea.  

Fiind fazanul atât de princiar în toate cele, nu pricep,
zău, de ce conotația figurată (cu iz argotic) este de
„naiv”, fraier”?!

Poate pentru că având ochii pe lateral (ca și găinile),
nu vede pericolul din față, în plus, nu prea are tactici de
apărare, astfel că supraviețuiesc greu hăituirii de păsă-
rile de pradă și vânătorii bipezi (de aceea durata de
viață, medie nu e prea mare), le cad ușor în capcanele
vânării, ca niște naivi! Ești naiv ca un fazan! 

Expresia „pică de fazan” („rămâne de fazan”, „cade
de fazan”) este pentru cel păcălit ușor, naiv ce este! 

Primul gând al originii te-ar duce la jocul din copilă-
rie, „Fazan”: un joc cu doi sau mai mulți copii, jucat în
clasele mici, la ore de vocabular, ori în excursii, când
ne opream din drumețit, la un foc de tabără ori pentru
înviorarea atmosferei în momente de relâche. Primul ju-
cător spune cu voce tare „A” și continuă în gând alfa-
betul, până următorul îl oprește „Stop!”, apoi rostește
litera la care ajunsese și un cuvânt care începe cu acea
literă. Următorul jucător trebuie să continue, repede, cu
un cuvânt care începe cu ultimele două litere ale acelui
cuvânt, când nu găsește, este „încuiat” (sau „blocat”),
primește pedeapsă prima literă „F”, următorul spune iar
alfabetul în gând, reluând regulile, ca-ntr-un joc de do-
mino, la greșeala a doua primești litera următoare a cu-
vântului, „A”, și când strângi toate literele „fazan”,  rămâi
„fazan” și ieși din joc, învins. Se pare că există anumite
cuvinte... „încuietoare”, care se termină cu „nt” (restau-
rant, neant, comandant etc.), pentru că nu găsim cu-
vinte în limba română care să-nceapă cu „nt”! Soluția
ar fi totuși... interjecția onomatopeică „Ntuur!” care ar
imita trilul unei turturici!

Bineînțeles că nu asta era explicația originii expre-
siei, de parcă prima dată ar fi fost jocul, și apoi expresia!
(Graba să pui carul înaintea boilor). 

Expresia se pare însă că s-a internaționalizat, prin
literatură!

În octombrie 2014, la FILIT (Festivalul Internaţional
de Literatură şi Traducere Iaşi), Herta Müller a vorbit

despre romanul său „Omul este un mare fazan pe lume”
(povestea unei familii de emigranți, din România anilor
’80), spunând că titlul este inspirat de o expresie pe
care a auzit-o în România, de la o gospodină care,
amărâtă că bărbatul ei, venit beat acasă, mai să dea şi
foc bucătăriei, a zis cu obidă: „Omul este un mare fazan
pe lume”. „M-au fascinat dintotdeauna situaţiile de zi cu
zi în care limba devine poetică”, mărturisise Herta Mül-
ler. A continuat nuanțând, că numai în română „fazan”
are şi sensul de „fraier, om care nu a reuşit în viaţă”. Ti-
tlul în germană „Der mensch ist ein grosser Fasan auf
der Welt” (Berlin, 1986, tradus în română în 2011) este
astfel o traducere a expresiei din română, deși în ger-
mană pare o metaforă destul de absconsă.

Facebookul ăsta uneori cronofag la modul tembeli-
zant, alteori amuzant, uite că uneori îți direcționează co-
rect privirea, să rezolvi mici enigme, înainte de a te
pune pe cercetat diverse documente: circula la un mo-
ment dat o imagine cu un fazan, care părea că stă
într-un cuib pe ouă, și abțibild, un comentariu pentru cei
nedumeriți: „No, știați că făzănița începe clocitul, timp
în care fazanul o hrănește, îi aduce apă, apoi ea se ri-
dică de pe ouă și pleacă...? Fazanul, neavând încotro,
preia activitatea. Dar credeți că făzănița mai trece pe la
el?! Nici pomeneală! El postește crunt, până ce apar
puii. De aici și expresia «a căzut de fazan»!” 

No, nici chiar așe! Românul nostru e hâtru, bun de
glume, pesemne adnotarea a pornit de la un bărbat
care s-a cam fript cu (ne)recunoștința femeilor, avea
ceva cu sarcinile muierești încredințate lui, considerând
asta o umilire, că e „luat de fazan”, adicătelea de fraier,
ușor de prostit! 

Și totuși, cum nu iese fum dacă nu este foc, pornește
și asta de la o fărâmă de adevăr (interpretată însă cam
câș de... capul familiei!). Clocitul ouălor la fazani de-
curge chiar romantic, împărțind între ei, cu simț paren-
tal, timpul și sarcinile: de prin luna mai, când începe
statul pe ouă, până prin iunie, femela părăsește cuibul
de una sau două ori, pentru a se hrăni (substanțial!), fa-
zanul îi ia locul (e și el în concediu paternal), dar
făzănița reviiine!!! Își ia apoi puii, după vreo trei săptă-
mâni și ceva, și iese cu ei pe câmpul plin de insecte ca
hrană. 

Și-n alte limbi din spațiul european denumirea este
apropiată, în italiană „fagiano” („voglio un fagiano”), în
rusă „fazan”, în engleză „pheasant” („diner of pheasant”
– cină cu fazan). Denumirea provine din latină „Phasia-
nus colchinus”, care nu e la întâmplare, și nici prețios
academică, ci derivă de la numele antic al râului Phasis,
în Colchida, regiune din Georgia, unde au fost
descoperiți prima dată.

Denumire logică, explicabilă, dar cum o fi explicația
lingvistică la denumirile din alte limbi, unde fazanul nos-
tru e ba „akoholahinala” la malgași, ba „gurguul” în mon-
golă, ori „coxolithtli” prin Mexic, căci fazanii se pare că
s-au răspândit în toată lumea, și cum o fi fazanul pe
acolo, oare e la fel de fraier și naiv ca fazanul român?!           
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Bucureşti, 16 mai 1979

Editura Minerva
În atenţia tov. director Aurel Martin,

După cum vă este cunoscut, cu aproape două de-
cenii în urmă am început cercetarea multilaterală a vieţii
şi operei lui Liviu Rebreanu. Ca şi în cazul creaţiei lui
Mihai Eminescu, vastitatea întreprinderii o transforma
într-o adevărată aventură. Sute de ediţii antume, zeci
de versiuni manuscrise, aflate în colecţii de stat şi par-
ticulare, impuneau un studiu aprofundat, compararea,
literă cu literă, a grafiilor, în vederea definitivării textului
autentic. Această muncă de benedictin se cerea dublată
cu investigarea trudnică a arhivei scriitorului, pentru
descoperirea caietelor de creaţie, ca şi a altor scrieri, în
stare să stabilească, pentru vecie, geneza unor capo-
dopere ale literaturii române şi universale. (Ar fi suficient
să amintesc că numai corespondenţa particulară şi ofi-
cială totalizează peste 35.000 de documente.) Acribia

intelectuală presupusă de soluţionarea dificilelor pro-
bleme cu caracter textologic se cerea, la rândul ei, com-
pletată de cercetarea răbdătoare a presei tipărite în
România între 1908-1944, cu scopul depistării operelor
rebreniene rămase în paginile publicaţiilor. (Ca om de
cultură cunoaşteţi ce riscuri îşi asumă un cercetător
care caută „acul în carul cu fân”, ştiind că în faţa lui se
află circa 20.000 de publicaţii ale vremii, cu inevitabile
surprize.) Să mai adaug dificultatea deplasării în ţară şi
peste hotare pentru cercetarea arhivelor locale, cuprin-
zând documente referitoare la genealogia scriitorului,
anii carierei militare? Ecourile în posteritate? Şi aşa am
un sentiment de jenă, amintindu-vă lucruri pe care, nă-
dăjduiesc, le cunoaşteţi destul de bine.

Pe scurt, am încercat să rup cu tradiţia seriilor de
opere începute şi neterminate, neapucându-mă să mă
angajez în vreun fel până ce, în prealabil, nu am desfă-
şurat o largă cercetare biobibliografică, schiţând, în cele
mai mici detalii, profilul celor 20 de volume de opere.
Este singurul lucru pe care îl aduceam nou faţă de iluş-

Deţin de la domnul Niculae Gheran cele 23 de volume ale ediţiei critice Rebreanu, cu toate modificările o-
perate pe parcursul a zeci de ani de distinsul editor, care stau la baza unei viitoare reeditări antamate cu Editura
Şcoala Ardeleană. Lor li se adaugă mare parte din corespondenţa primită de-a lungul timpului de domnul Gheran,
alte documente legate de activitatea de editor şi scriitor, precum şi peste 400 de cărţi cu dedicaţie (o parte fiind
reproduse în volumul La spartul târgului, 2020), cu dorinţa de a fi depuse la viitorul Muzeu Rebreanu, unde speră,
optimist incurabil cum îl ştim, să i se rezerve şi Domniei Sale un colţ binemeritat.

Încercând, mai zilele trecute, să-l iscodesc, în speranţa că ceva-ceva o mai fi rămas nespus despre epopeea
elaborării celebrei ediţii critice Opere – Liviu Rebreanu, pe fundalul unor discuţii referitoare la drepturile de autor
în zilele noastre, domnul Niculae Gheran mi-a indicat copia dactilografiată a unui memoriu, datat 16 mai 1979, pe
colţul căruia era adăugată, cu pix negru, menţiunea: Înregistrat la Ed. Minerva cu nr. 763 din 1 Dec. 980. Mi-a
spus că, în sine, hârtia cu stadiul reconsiderărilor putea fi aruncată pe gârlă, dacă, scandalos, nu rămânea post-
scriptumul ei. Pericolul era ca memoriul să devină public, posibilitate sigură ca măcar unul dintre cititorii prezenţi
în conducerea universităţilor din Bucureşti, Cluj, Iaşi sau Timişoara, cum-necum, să-l transmită postului de radio
Europa liberă. Prevăzând o atare transmitere, autorul s-a „autoturnat”, printre destinatarii „preţuiţi” amintindu-l şi
pe Tudor Postelnicu, „şeful Securităţii”. Astfel era convins că nu va rămâne fără ecou. Dovada că aşa s-a şi în-
tâmplat – Postelnicu a dispus continuarea seriei Rebreanu, decizie care a influenţat decisiv viitorul ediţiei,
hotărându-se în biroul Centralei editoriale reproducerea integrală a textelor originale, cu amendamentul comentării
critice, acolo unde e cazul.

Redăm mai jos memoriul respectiv. (Rodica Lăzărescu)

Niculae Gheran

UN MEMORIU DE DEMULT
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trii mei înaintaşi, care au închis ochii fără să-şi finalizeze
intenţiile.

Ce-a ieşit din această zvârcolire continuă? Destul de
puţin, în comparaţie cu ceea ce îmi propusesem, destul
de mult, în comparaţie cu ceea ce au făcut alţi confraţi,
mai mari şi mai mici, de ieri şi de azi. Găsind înţelegere
în redacţia fostei Edituri pentru literatură şi artă, iar mai
târziu a Editurii Minerva am publicat, până în prezent,
nouă volume de Opere, într-o ediţie critică (nu critica-
bilă), integrală (nu „croşetată” cu paranteze drepte), pu-
nând pe prim-plan o informaţie istoriografică de „prima
mână”, receptată printr-un filtru actual, ceea ce a permis
schimbarea viziunii, care, din păcate, a guvernat, până
deunăzi, interpretarea operei celui mai mare romancier
român.

Cărţi precum „Ciuleandra”, „Adam şi Eva”, „Crăişo-
rul”, „Jar”, „Amândoi” – osândite, cu ani în urmă, pentru
„descompunere ideologică”, „misticism”, „naţionalism”
– au fost aşezate la locul lor, altele, de prim-plan, „res-
taurate”. Puţini ştiu că romane precum „Ion”, „Pădurea
spânzuraţilor” sau „Răscoala” au fost pentru prima dată
salvate de foarfecele ascuţite sau boante ale diverşilor
editori în cadrul actualei serii de opere. (Pentru două
cuvinte pe care nu am acceptat să le tai din romanul
„Ion”, volumul 4 şi-a întârziat cu doi ani apariţia, izbu-
tind, în cele din urmă, să dobândească înţelegerea unor
înalte foruri, la care, cu răbdare, am ajuns.) În perioada
pregătitoare, ani de zile înaintea apariţiei volumelor, cel
ce vă scrie nu a beneficiat de nici un sprijin material
(„avans”), documentarea făcându-se pe cont propriu (ci-
tiţi „pe risc propriu”). Desigur, nu făceam nicio excepţie,
acesta fiind „tratamentul” impus de contabilitatea siste-
mului editorial, în pofida legilor în vigoare, cu toate că
prevederile acestora şi aşa erau învechite, cu tarife ne-
revăzute din 1952. Atunci, ca şi acum, abuzul rămân
abuz. Nu cunosc o dispoziţie de partid sau de stat care
să permită discriminări economice în sistemul politicii
culturale. Or, în prezent, în timp ce spectacolele de circ
– de pildă – sunt creditate pentru acoperirea unor chel-
tuieli necesare, fie că este vorba de vestimentaţia clov-
nilor sau fânul girafelor, ediţiile critice, monumente de
cultură închinate lui Eminescu, Rebreanu sau Caragiale
– ca să nu amintesc decât aceste nume ilustre – nu be-
neficiază de vreun avans, nici măcar pentru acoperirea
cheltuielilor de dactilografie. Şi asta în condiţiile în care
vorbim curent despre necesitatea „comenzii sociale”, de
„priorităţi culturale” etc. Nu credeţi că falimentul multor
ediţii critice începute şi abandonate stă în zelul conta-
bililor din subordinea dv.? (Spun „din subordinea dv.”
căci nu vă pot jigni declarându-i „superiorii dv.”!) Dacă
aveţi vreo îndoială, vă pun la dispoziţie copia memoriu-
lui întocmit de regretatul Perpessicius cu privire la
modul în care a fost „răsplătit” pentru tipărirea ultimelor
volume de „Opere – Eminescu”. (Abuzul are deci „tra-
diţie” în practica contabilă căci, în opoziţie cu tertipurile
avocăţeşti, conducerea statului prevăzuse, în cazul
amintit, un H.C.M. special, menit să stimuleze o activi-
tate ştiinţifică, nicidecum s-o sugrume.)

Şi totuşi… Cel care vă scrie are mereu satisfacţia de
a nu-şi fi văzut douăzeci de ani irosiţi. Numeroşi inte-

lectuali avizaţi, precum profesorii universitari Şerban
Cioculescu, Constantin Ciopraga, Alexandru Piru, Mir-
cea Zaciu, critici şi istorici literari care au semnat articole
elogioase în „Scânteia”, „Scânteia Tineretului”, „Româ-
nia literară”, „Luceafărul”, „Steaua”, „Tribuna”, „Săptă-
mâna” ş.a. – au remarcat seriozitatea cu care a fost
întocmită ediţia. M-am bucurat, alături de dv., când cu
prilejul „meselor rotunde” – organizate la Bucureşti, Iaşi
şi Cluj, în jurul editării clasicilor români – ediţia „Re-
breanu” a fost dată ca exemplu, propunându-se chiar a
fi răsplătită cu „un mare premiu academic”.

Ce-au înţeles contabilii dv. din toată această po-
veste? Nu numai că nu s-au bucurat, dar au trecut la
„represalii”: respingerea semnării unor noi contracte,
anularea unor drepturi de folosinţă decurgând din reti-
părirea unor ediţii etc. Şi asta când? Atunci când n-am
izbutit încă să reducem handicapul dintre seriile deja
terminate din opera clasicilor universali şi cele începute,
dar abandonate, din clasicii români. (Rămâne să ne
consolăm cu mândria de a fi tipărit şi noi la Bucureşti
pe Maxim Gorki în 22 de volume.)

Păcat! Credeam sincer că editarea operei unui mare
patriarh al literaturii române nu este o distracţie perso-
nală, după cum niciodată n-am văzut în aceasta un mij-
loc de căpătuire. (După cum ştiţi, nu am manifestat
vreodată dorinţa de a relua, în cărţi de sine stătătoare,
cele peste 2000 de pagini de comentarii la opera lui Re-
breanu, deşi „genezele”, cu mici modificări, puteau
forma conţinutul unei monografii.) De aş fi dorit o viaţă
mai dulce, mă făceam contabil. Nu exagerez defel. Cal-
culaţi la cât se ridică totalul salariilor încasate de un şef-
contabil în ultimii zece ani şi comparaţi cu suma
încasată de Perpessicius sau de oricare alt îngrijitor de
ediţie, într-un termen echivalent. Vă spun eu: salariile
şefului contabil depăşesc 600.000 lei, bani scutiţi de po-
vara unor plăţi decurgând din dactilografierea şi redac-
tilografierea a mii şi mii de pagini, de fotografierea
documentelor, traducerea multora din ele, deplasări în
ţară (nedecontabile) ş.a.m.d.

Mulţumindu-vă pentru ireproşabila atitudine profe-
sională pe care redacţia editurii dv. a manifestat-o faţă
de mine, motiv ce mă face să nu confund competenţa
ei cu incapacitatea unor funcţionari de a deosebi grâul
de neghină (tentaţi să tundă un regiment, căci pe frun-
tea unui soldat s-a găsit un păduche), vă propun să în-
credinţaţi continuarea seriei de „Opere Rebreanu”
tovarăşului Richard Dumitriu, contabilul dv. şef, căci, din
dispoziţiile sale, s-ar părea că ştie cum trebuie făcută o
asemenea ispravă, „mai bine, mai repede şi mai ieftină”.
Dar s-o facă. Propunerea nu este dezonorantă, câtă
vreme domnia sa mereu are ceva de spus, ceva care îl
roade şi-l nemulţumeşte. Predându-i „afacerea”, îi spun
şi ce are de făcut:

a) terminarea operei publicate de L.R. în volume (in-
clusiv „Gorila”, roman posibil de tipărit prin comentarea
însemnărilor cu caracter antilegionar, aflate în arhivă şi,
îndeosebi, în jurnalul scriitorului);

b) publicarea operelor inedite, ceea ce presupune
adunarea lor din presa vremii şi, bineînţeles, comentarii
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critice (volume despre literatură şi artă, de călătorii, pu-
blicistică politică, interviuri etc.);

c) adunarea scrisorilor originale (inclusiv cele aflate
în posesia Puiei Vasilescu-Rebreanu – care, recent,
m-a invitat s-o ajut a îngriji acest masiv lot epistolar, ur-
mând a tipări volumele împreună);

d) editarea „Jurnalului” (Adnotat! Singura posibilitate
de publicare integrală a acestei lucrări de importanţă
capitală pentru viaţa literară românească. Plimbarea
manuscrisului la trei edituri: „Cartea Românească”,
„Mihai Eminescu” şi „Sport-Turism”, arată, dacă mai era
nevoie, cât de necesar este un contabil zelos la casa
omului.)

Până la adoptarea unei decizii legale, în stare să
grăbească ritmul de editare a seriei „Opere”, vă rog, în
virtutea drepturilor de autor existente, următoarele:

1. Restituirea celor două manuscrise din seria de
„Opere Rebreanu”, mai precis a volumelor 10 şi 11 (unul
predat integral, acceptat de redacţie şi cu „bun de
cules”, celălalt în curs de definitivarea redacţională).
Ambele volume nu sunt contractate, nu sunt grevate de
avansuri sau remuneraţii de acceptare etc. (într-un cu-
vânt, nu ridică probleme juridice sau contabile, de am-
bele părţi). Ele cumulează o muncă onestă şi am
convingerea că, mai devreme sau mai târziu, le va veni
rândul.

2. Netipărirea, fără contract prealabil, a vreuneia din
ediţiile de opere îngrijite de mine, având credinţa că

drepturile de autor trebuie respectate în spiritul şi litera
legilor în vigoare, nicidecum de instrucţiuni pasagere1.
Altfel, risc să-mi văd numele pe versiuni degradate ale
unor opere îngrijite cândva cu pasiune şi onestitate.

Regretând sincer situaţia creată, vă asigur că cele
scrise cu amărăciune sunt dictate de sentimentul pro-
fesiei noastre comune, de editori şi istorici literari.

Cu sentimente de aleasă preţuire,
Niculae Gheran

P.S. Întrucât cele relatate depăşesc raporturile noas-
tre, îmi îngădui ca o copie de pe această epistolă să o
trimit, de asemenea, unor oameni pe care îi stimez,
cadre de bază ale vieţii literare şi universitare, din Bu-
cureşti, Cluj şi Iaşi.

1. Una din ele este dispoziţia fostului secretar general al
C.S.C.A.*, Mihai Alexandru, care, peste prevederile legii, a
schimbat procentele drepturilor de folosinţă. Rezultatul? De-
gradarea continuă a textelor clasice, marea majoritate a au-
torilor nemaidorind să vadă lucrările în faze tipografice. Nu
mai ştim unde construieşte astăzi socialismul M.A., dar dis-
poziţia lui contabilitatea o aplică întocmai. Cu ce temei legal?
Întrebându-l odată personal ce l-a determinat să „evadeze din
pluton”, M.A. a invocat sfatul lui Mihai Gafiţa. Dumnezeu să-l
ierte! 

* C.S.C.A. – Comitetul de Stat pentru Cultură şi Artă
(n.red.)
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Deși a publicat și alte lucrări, precum G. Coșbuc și
creația populară (1971), Recherches comparées de fol-
klore sud-est européenes (1972), Coordonate sud-est
europene ale baladei populare românești (1975), Este-
tica oralității (1980), Femeia lui Putiphar (K 2111). Cer-
cetare comparată de folclor și literatură (1982), Paralele
folclorice. Coordonatele culturii carpatice (1984), Cân-
tecul epic tradițional al românilor (1985), deși a publicat
Bibliografia generală a etnografiei și folclorului româ-
nesc, (1800-1891) (1968) și câteva ediții, ca I.U. Jarnik,
Andrei Bârseanu, Doine și strigături din Ardeal, ediție
definitivă de... (1968) și Miorița (Texte poetice alese),
antologie, prefață și bibliografie de... (1980), deși a pu-
blicat toate aceste cărți, Adrian Fochi (26 oct. 1920-
5  oct. 1985, București) a considerat că lucrarea care-l
reprezintă mai mult este Miorița. Tipologie, circulație,
geneză, texte, cu un studiu introductiv de Pavel Apostol
(Editura Academiei R.P.R., 1964, 1106 p., tiraj 2600 de
exemplare legate, format 20/26). Că este lucrarea care
îl reprezintă mai mult a fost și este și opinia celor care-i
cunosc activitatea.

În 1964 au apărut două lucrări fundamentale consa-
crate baladelor populare, monografia lui Adrian Fochi și
Balade populare românești, introducere (p. 5-100), in-
dice tematic și bibliografic și antologie de Al. I. Amzu-
lescu (I, 470 p., II, 522 p., III, 546 p.). Aflându-mă ca
redactor în primul an (1963) la Editura pentru Literatură,
unde i-a apărut trilogia acestuia, mi-amintesc bine că
directorul Ion Bănuță, redactorul-șef Mihai Șora și re-
dactorul de carte Ioan Șerb au avut unele observații cri-
tice privind studiul introductiv al lui Amzulescu, rezerve
care priveau cu precădere citarea prea multor folcloriști
din răsărit, însă obiecțiile editurii nici n-au condus la eli-
minarea, nici la tăieri din textul studiului introductiv.

Altfel a fost tratată monografia lui Adrian Fochi la
Editura Academiei, unde s-au folosit toate formele de
intimidare, de descurajare a debutantului care era au-
torul, practici pe care el le-a suportat și despre care n-a

scris nimic, după câte știm. Trebuie să-i fi vorbit priete-
nului și colegului său de la institut, fiindcă iată ce a scris
acesta, după mulți ani de la evenimente, în cartea sa,
Miorița (Editura Ethnologică, București, 2005,
p.  209-212): „Ca unul ce m-am aflat în situația de a
cunoaște din destul de aproape marile greutăți cu care
s-a confruntat pe atunci total necunoscutul A. Fochi,
mistuit de o profundă, neîntrecută și aproape maladivă
(!) pasiune și pornire spontană pentru această capodo-
peră a folclorului nostru – Miorița, afirm, în deplină
cunoștință de cauză că, după uriașul volum de muncă
asiduă depusă de A. Fochi ca un veritabil bos suetus
aratro... pentru adunarea de pretutindeni a textelor și
după realizarea cu pătimașă migală a studiului, o oste-
neală poate că tot atât de chinuitoare, dacă nu chiar mai
mult (!), a trebuit să ducă, ani grei, pentru a birui pe
atunci insurmontabilele adversități, ba chiar piedici din
partea preavigilentelor furci caudine ale tuturor vămilor
redacționale – editoriale, cu atât de supărătoarele, in-
terminabilele, mereu suspicioasele cerințe și pretenții,
tot mai ascuțite, de revizii și schimbări aproape fără
drept de apel în procesul lecturii și cenzurii preventive
a tuturor textelor care aspirau la lumina tiparului în acei
ani grei, mai cu seamă în supraexigentul for al Editurii
Academiei.”

Și totuși de ce a fost tipărită cartea lui Adrian Fochi?
Al. I. Amzulescu explică astfel faptul: „În cele din urmă
a fost o adevărată fericire, și aproape un miracol, că, în
genere, după ingerințele tăioase – la propriu! – ale... ob-
sedantului deceniu s-a ivit tocmai atunci și nesperata,
salvatoarea detentă conjuncturală cu acea dulce... slă-
bire de hățuri din jurul anului 1964. Dacă aceasta ar fi
lipsit, poate că și astăzi marea monografie a lui A. Fochi
ar fi zăcut, neștiută, pierdută în obscuritatea manuscri-
sului”! Credem că Amzulescu se referă la un eveniment
politic „din aprilie 1964, Plenara Comitetului Central al
Partidului Muncitoresc Român, care a adoptat
Declarația cu privire la poziția Partidului Muncitoresc

Iordan Datcu

AMINTINDU-NE DE ADRIAN FOCHI
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Român în problemele mișcării comuniste și muncitorești
internaționale, prin care P.M.R., în speță România, și-a
proclamat independența în raport cu Partidul Comunist
al Uniunii Sovietice și U.R.S.S. și nu a mai admis ames-
tecul în treburile interne ale țării”. Am citat după Doru
Dumitrescu, Mihai Manea, Personaje și personalități ale
istoriei, Dicționar enciclopedic (Editura Didactică și Pe-
dagogică, R.A., 2009, p. 328). Evenimentul amintit a
dus și la o slăbire a șurubului în domeniul cultural-literar.
Mi-amintesc că am participat atunci, în clădirea Acade-
miei de Studii Social-Politice „Ștefan Gheorghiu” la o
expunere a amintitei declarații, prilej cu care au vorbit
doi politicieni de la vârf, Emil Bodnăraș, prim-
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și Constanța
Crăciun, de mulți ani responsabilă cu domeniul culturii.
Din partea Editurii pentru Literatură, a vorbit directorul
Ion Bănuță.

Este posibil ca evenimentul politic amintit să fi decis
trimiterea la tipar și apariția cărții lui Fochi. Mai există
însă și o altă explicație: Editurii Academiei i-a reușit,
printr-un act samavolnic, plasarea, în fața monografiei,
a studiului introductiv (p. 9-120), intitulat Motivul mioritic
în cultura română, al lui Pavel Apostol, profesor de mar-
xism la Universitatea din Cluj. Nu s-a apelat la vreun
specialist de la București, ca Mihai Pop, Ovidiu Bârlea,
I.C. Chițimia, Al. I. Amzulescu, Emilia Comișel sau Eli-
sabeta Moldoveanu, una dintre acestea două putând să
vină și cu abordarea componentei muzicale a baladei.
Nu s-a apelat, de asemenea, la un mare specialist pre-
cum Ion Mușlea, de la Cluj, sau ca Petru Caraman, de
la Iași. S-a apelat la un marxist, care nu avusese până
atunci aplecare spre exegeza creației orale. Editura
Academiei l-a ales pe Pavel Apostol pentru ca Miorița
să fie prezentată din perspectiva teoriei marxist-leni-
niste.

Nesatisfăcut de opiniile privind Miorița susținute de
o serie de folcloriști, etnografi, filozofi, sociologi români,
Pavel Apostol face risipă de informație marxistă, citează
copios din lucrări de Karl Marx și Friedrich Engels, din
folcloriști sovietici, ca și din oameni politici români, ca
Gh. Gheorghiu-Dej. De asemenea, din marxiști români,
contemporani atunci, precum Leonte Răutu, Împotriva
obiectivismului burghez în științele sociale („Lupta de
clasă”, 1949, nr. 10), C.I. Gulian, Sensul vieții în folclorul
românesc (1960), Tudor Bugnariu, Curs de materialism
dialectic și istoric, vol. II, sub redacția lui... (București,
1961). Dar, scrie P. Apostol, „în critica literară marxistă
dinainte de eliberare se semnalase deja importanța mo-
tivului mioritic ca termen de raportare în aprecierea ar-
tistică a creației noastre literare”. Pe ce se bazează? Pe
un singur articol, Țărănimea și literatura românească
(„Tineretul”, nr. 1, 1935), al cărui autor nu este
menționat, inclus în volumul Tradiții ale criticii literare
marxiste în România 1930-1940, ediție de Ileana Vran-
cea (București, 1962, p. 190-192). Deci un articol de...
două pagini. De altfel, toată bibliografia marxistă con-
vocată are vagi tangențe cu Miorița. Pentru a-și susține
abordarea marxistă a subiectului, autorul studiului
forțează mult demonstrația, ca în finalul studiului, în
care scrie că celebra cântare ar da expresie... colecti-

vismului: „Mesajul de autentică actualitate al Mioriței
constă în măreția idealului uman întruchipat, care ex-
primă năzuința de realizare, strădania integrării active,
prin muncă, în colectivitate, efortul de desăvârșire de
sine al omului – prefigurare a virtuților sale creatoare,
desfășurate în toată grandoarea lor abia în societatea
socialistă.” Mai urmează un citat din lingvistul austriac
Leo Spitzer, care nu concordă cu limbajul propagandis-
tic al autorului acestor lozinci, copiate parcă din oficiosul
„Scânteia”.

Nu valoarea monografiei lui Fochi ne preocupă în
paginile care urmează, nici opiniile unor specialiști des-
pre ea, pe care le-am publicat, împreună cu ecourile cri-
tice la celelalte cărți ale sale, în cartea noastră, Adrian
Fochi. Receptarea critică a operei și bibliografie (RCR
Editorial, 2014). Am strâns în această carte atât recenzii
publicate la apariția monografiei, cât și opinii exprimate
după aceea. Ne interesează aici doar opiniile despre
studiul introductiv, pe care unii recenzenți, ca, spre
exemplu, Ion Taloș, îl amintesc în treacăt, alții, ca Vla-
dimir Streinu, remarcă doar o componentă a lui. Cea
mai amplă și incisivă este recenzia lui Pavel Ruxăndoiu,
din „Revista de etnografie și folclor” (1965, nr. 2,
p.  219-224). Pavel Apostol s-a exprimat, nu o dată, cu
duritate despre personalități emblematice ale culturii
românești. El scrie, spre exemplu, că nemenționarea de
către corifeul de la Junimea a Mioriței în recenzarea
colecției lui V. Alecsandri din 1866, este „plină de tâlc”.
„Explicația acestei tăceri – scrie P. Ruxăndoiu – prin fap-
tul că eroul anonim al baladei este «înfățișat tocmai în
mijlocul preocupărilor de toate zilele», pe care estetul
junimist le concepea în afara artei, este evident forțată.
Supărător de vulgarizatoare este la Pavel Apostol și
afirmația că «interpretarea Mioriței... se integrează
într-o problemă mai vastă», și anume «poziția în pro-
blema agrară» (p. 31). Problema mai vastă care a inte-
grat interpretarea motivului mioritic nu poate fi restrânsă
la «atitudinea față de problema agrară», ci trebuie
înțeleasă prin prisma atitudinii față de popor în general.
Mișcarea revoluționară de la 1848 a descoperit în popor
forțe inepuizabile și a încercat o valorificare a lor pe plan
politic și cultural. Descoperirea valorilor culturale create
de popor a însemnat pentru generația de la 1848 un
mod de afirmare națională și singura cale spre făurirea
unei culturi originale. Prin această perspectivă trebuie
privită interpretarea motivului mioritic.” Recenzentul
amendează, de asemenea, alte opinii ale lui Pavel
Apostol, ca aceea care consideră criteriul autenticității
ca „îngust-pozitivist”, ori ca aceea care apreciază ca ne-
caracteristice motivului mioritic motivele alegoria morții
și maica bătrână. Recenzentul dezavuează și unele in-
terpretări sociologizante: „Astfel – scrie el – P. Apostol
pune în legătură epoca de formare a motivului mioritic
cu «zguduirea socială produsă de descompunerea
forțată a satului patriarhal de obște», argumentând
această ipoteză prin interpretarea omorului plănuit de
ciobani ca folosire a «silniciei» caracteristice procesului
de lichidare a proprietății obștești. Nu epoca în care este
plasat momentul genetic, ci argumentația folosită este
inacceptabilă, pentru că nici una din variantele versiunii
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colind sau versiunii baladă a Mioriței nu implică un con-
flict între proprietatea obștească și cea privată. Aceeași
ipoteză revine în analiza variantei lui G. Dem. Teodo-
rescu. Autorului i se pare că varianta «dezvăluie sub-
stratul social al răzbunării slugilor de nouă ani împotriva
stăpânului lor» și, constatând uimit, că într-un mod cu
totul neașteptat în folclor, stăpânul «a devenit obiectul
compătimirii», crede că a găsit o nouă explicație a mo-
mentului genetic: în epoca de formare a relațiilor feu-
dale, «contradicțiile de clasă... n-au produs încă acea
degradare a exploatatorilor», fapt care ar explica «îm-
binarea prezentării realiste a conflictului de clasă [în
Miorița] cu menținerea tonului panegiric» față de stăpâ-
nul ucis (p.  108).” Asemenea explicații – scrie recenzen-
tul – vădesc „o cunoaștere insuficientă a materialului”.
Tot de cunoaștere insuficientă scrie și I. Oprișan în Note
asupra „Mioriței”, din „Revista de istorie și teorie lite-
rară”, atunci când spune că „Pavel Apostol se încurcă
în chiar analiza variantei Alecsandri...”

Pavel Apostol a privit cu superioritate studiul de
aproape cinci sute de pagini al lui Fochi, remarcând în
câteva rânduri doar corpusul de texte: „Culegerea de
față, realizată prin munca îndelungată și entuziastă a
lui Adrian Fochi, întrunește 930 de variante și frag-
mente”.

Specialiști de seamă, care au examinat atât mono-
grafia lui Fochi cât și studiul introductiv al lui Pavel
Apostol, au constatat că acesta și-a scris introducerea
cu dactilograma monografiei celui dintâi pe masă. Este
cazul lui Traian Herseni, care scrie, în recenzia din
„Contemporanul” (25 iunie 1965) fără echivoc: „Tributar
în multe privințe, pe linie de sinteză, analizelor lui Adrian
Fochi, prin folosirea materialelor strânse laolaltă de
acesta, și a unora din liniile de tratare, Pavel Apostol a
stăruit mai ales asupra a două aspecte fundamentale:
lupta de idei în jurul interpretării Mioriței și semnificația
motivului mioritic”. Că studiul lui Pavel Apostol este mult
tributar monografiei lui Fochi, scrie și Ovidiu Bârlea în
Istoria folcloristicii românești (1974, p. 556): „Monogra-
fia e precedată de un studiu introductiv de Pavel Apos-
tol, care, în esență, nu diferă de studiul lui A. Fochi,
încât în unele cazuri nu se poate preciza dacă similitu-
dinile ideilor se datoresc unei simple coincidențe”.

Incisiv când a scris că P. Apostol a preluat mult din
studiul și din corpusul de texte ale lui Adrian Fochi, Tra-
ian Herseni, devenit, în ultima perioadă a activității sale,
destul de receptiv la teoria marxist-leninistă, scrie în fi-
nalul recenziei sale: „Lucrarea, ca și studiul introductiv,
au reușit să confirme perspectivele care se deschid cer-
cetărilor de etnografie și folclor în lumina materialismului
dialectic și istoric. Problema Mioriței este situată astfel
pe un teren de cercetare care, după mine, este nu
numai fecund, dar singurul care poate să ducă, într-o
zi, la completa ei dezlegare”. Previziune care, cel puțin
până în acest moment, nu s-a adeverit. Dimpotrivă, a
câștigat tot mai mult teren examinarea ei din perspec-
tivă mitologică, precum în cartea lui Petru Ursache,
Miorița. Dosarul mitologic al unei capodopere, ediție re-
văzută de autor (Eikon, 2015), și în cartea lui Victor Ra-
vini, Miorița. Izvorul nemuririi (Alcor Edimpex, 2016).

Acesta critică sever studiul introductiv al lui P. Apostol:
„Pavel Apostol (1964, p. 41-45) explică mesajul cioba-
nului cu ajutorul unor citate din ziarul [sic] «Lupta de
clasă», din documente mai vechi sau mai noi ale parti-
dului comunist și cu părerile despre Miorița dictate de
Biroul Politic și ai săi sfătuitori sovietici. El vrea să ne
convingă că Miorița oglindește ideologia politică și de
clasă a țăranilor noștri care încă înainte de cucerirea
Daciei de către Traian erau pătrunși de concepția mar-
xist-leninistă”.

Singura istorie literară din care găsim câte ceva des-
pre Pavel Apostol este aceea a lui Marian Popa, Istoria
literaturii române de azi pe mâine. 23 august 1944-
22  decembrie 1989 (Fundația Luceafărul, București, I-II,
2001). Astfel, aflăm că, în 1948, „vechea universitate
din Cluj este bunăoară distrusă de Constantin Daicovi-
ciu, Emil Petrovici, Al. Roșca, Pavel Apostol, Tudor Bug-
nariu”, că Pavel Apostol a făcut parte dintre filozofii noi,
ca Leonte Răutu, Ion Banu, C. Ionescu-Gulian, N. Ter-
tulian, H. Wald, Radu Florian, „în genere popularizatori
ai marxism-leninismului și «socialismului științific»”, că
a publicat, în 1950, în „Almanahul literar” (nr. 2-3) arti-
colul Teoria leninistă a reflectării și spiritul de partid în
cultură, în care corifeul „Junimii” era astfel taxat: „Ideo-
logul coalizării burgheziei și moșierimii, Maiorescu
înfățișează încarnarea desăvârșită a filistinismului
strâmt, neputincios, aliat cu reacționarismul masiv al
feudalismului”. Mai consultăm o dată dicționarul și aflăm
că filistin este un „om mulțumit de sine, retrograd, în-
gâmfat și mărginit, cu o concepție dogmatică despre
lume și viață”. Și totuși, lui P. Apostol nu i-a tremurat
condeiul scriind astfel de inepții despre Maiorescu. Nici
atunci când l-a caracterizat pe Mircea Eliade ca promo-
tor al obscurantismului, al animalității: „Nostalgica sete
a d-lui Eliade după animalitate, întoarcerea la paradisul
animalității constituie indiciul sigur al înstrăinării de uma-
nitate a ideologiei reacționare”. De astfel de atacuri au
avut parte și alții: V. Voiculescu, Nichifor Crainic,
Șt.  Nenițescu, C. Rădulescu-Motru. A fost student al lui
Lucian Blaga și și-a dat doctoratul cu marele filozof,
care l-a ajutat la elaborarea tezei. Dacă, în 1945, a pu-
blicat, în „Tribuna nouă”, elogiosul articol Umanismul lui
Lucian Blaga, în care scria despre marele filozof că „In-
vestind omul cu calități și atribute ce-l singularizează în
cosmos, Lucian Blaga consacră pagini de arzătoare
profesiune și credință umanistă în demnitatea omului”,
Pavel Apostol va deveni ulterior un dușman al lui Lucian
Blaga.

Peste mai bine de un deceniu – scrie Marian Popa
– „în martie 1957 Pavel Apostol trimite revistei «Cerce-
tări filozofice» un amplu articol contra filozofului Blaga
a cărui publicare e controversată. Se cere chiar și pă-
rerea lui Petru Groza, care recomandă anexarea unei
note finale de delimitare a publicației de articler. Textul
apare în numărul din mai.” Articlerul nu s-a rezumat la
atacuri scrise. Achim Mihu, în volumul său, Maestrul și
iedera (Dacia, 1988), bazându-se pe o mărturisire pe
care i-a făcut-o criticul și istoricul literar Ion Lungu, scrie:
„Una dintre ipoteze este aceea că Lucian Blaga a fost
suspendat ca profesor datorită unor invidii și ambiții pro-
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fesionale. Dacă lucrurile stau așa, atunci actul respectiv
nu conține nicio vină socială, legată de vreun organ de
conducere din Universitate sau din afara ei. Această
ipoteză poate fi formulată plauzibil plecând de la o măr-
turisire făcută nouă de publicistul Ion Lungu, care în
epoca ce ne interesează a fost foarte activ în presa Clu-
jului, la «Tribuna nouă» și la «Lupta Ardealului», unde
a ocupat și posturi de conducere. În preajma reformei
învățământului el a fost asistent la Facultatea de filoso-
fie și litere, iar după reformă a devenit conferențiar la
disciplina marxism-leninism. Ion Lungu ne-a spus că el
a fost acela care a dus, în toamna lui 1948, la Ministerul
Învățământului, propunerile privind structura discipline-
lor Facultății de filosofie din Cluj, precum și cele referi-
toare la confirmarea nominală a profesorilor. Din
spusele lui rezultă că în aceste acte numele profesorului
Lucian Blaga a fost omis încă de la Cluj și că, după
știrea sa, această omisiune s-ar datora lui Pavel Apostol
(având sarcini de conducere la Universitate), unui pro-
rector al Universității și unui șef de secție de la regiune.”

Ne-am îndepărtat puțin de studiul introductiv al lui
P.  Apostol la cartea lui Fochi, dar am făcut-o pentru a
cunoaște mai bine nu doar publicistica lui Apostol, ci și
unele linii ale portretului moral al lui. Că unele publicații
ale lui Apostol, probabil și aversiunea acestuia împotriva
lui Blaga, îi erau cunoscute lui Fochi și îl mâhneau și
mai mult știind ce personaj stă în fruntea cărții sale.

În 1970 a apărut, la Editura Minerva, lucrarea fun-
damentală Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclo-
rului din răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu,
cu Prefață (p. 5-7) și studiu introductiv, intitulat B.P. Has-
deu și folclorul, (p. 9-70), ambele de Ovidiu Bârlea, și
cu un text al lui Ion Mușlea, Importanța materialului fol-
cloric din răspunsurile la chestionarul Hasdeu și pro-
blema valorificării lui. Redactorul cărții a fost Ioan Șerb,
dar se vede din exemplarul cărții, pe care mi l-a dăruit
Ovidiu Bârlea, că am avut și eu o anume contribuție la
apariția cărții, ca redactor în aceeași editură: „Domnului
Iordan Datcu, cu cel mai bune urări pentru propășirea
publicării de cărți bune de folclor și cu mulțumiri pentru
grija arătată față de această carte pe când era în fașă.
Ovidiu Bârlea, 6 oct. 1970.” Cartea, fundamentală, a
fost reeditată, în 2010, de Editura Academiei Române,
revăzută și întregită de Ioan I. Mușlea – care semnează
o prefață la ediția a doua –, și cu un amplu cuvânt îna-
inte semnat de Ion Taloş, intitulat Culegeri de folclor cu
ajutorul corespondenților în Europa. Stadiul valorificări-
lor.

Adrian Fochi a avut fericita idee ca, după exemplul
cărții de mai sus, să sistematizeze și să publice într-o
carte răspunsurile primite de Nicolae Densușianu la
Ce stionariu despre tradițiunile istorice și antichitățile
țerilor locuite de români. Partea I, București, 1893, Par-
tea II, Iași, 1895. Titlul cu care a apărut cartea lui Adrian
Fochi este Datini și eresuri populare de la sfârșitul se-
colului al XIX. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae
Densușianu (Editura Minerva, 1976, tiraj 3260 exem-
plare broșate. Prima parte din titlu nu-i aparține lui
Adrian Fochi, care ar fi dorit să fie, ca și în cazul ediției
Mușlea-Bârlea, Tipologia folclorului... N-a fost aceasta

singura „contribuție” a editurii: manuscrisul lucrării a
zăcut mai mulți ani în editură, care se temea că unele
capitole, precum Andreiul sau sf. Andrei, Sfânta Vineri,
Sf. Gheorghe, Sf. Nichita, Sânpetru sau Sf. Petru, Sân-
toader vor fi taxate de cenzură ca propagare a misticis-
mului. Și atunci cum totuși i s-a dat drumul
manuscrisului spre cenzură și cum a apărut cartea? În
1976 Ovidiu Bârlea a tipărit, la Editura Științifică și En-
ciclopedică, Mică enciclopedie a poveștilor românești,
în care figurează capitole precum Dumnezeu, Maica
Domnului, Sf. Duminică, Sf. Luni, Sf. Miercuri, Sf. Vineri,
Sf. Sâmbătă, Zile sfinte. Arătându-le un exemplar recent
apărut din cartea lui Ovidiu Bârlea, Aurel Martin și Teo-
dor Vârgolici, factori de decizie în editură, au trimis dac-
tilograma cărții lui Adrian Fochi la cenzură, care a dat
viză și pe capitolele de care se temeau cei doi amintiți,
și astfel a apărut cartea lui Adrian Fochi, în același an
cu Mică enciclopedie... a lui Ov. Bârlea.

Cum am amintit, Adrian Fochi a contractat, în 1953,
cu Institutul de Folclor din București, o colaborare ex-
ternă: întocmirea bibliografiei etnografiei și folclorului ro-
mânesc din periodice. În 1968 a apărut, la Editura
pentru Literatură, într-un tiraj de 1380 de exemplare le-
gate, Bibliografia generală a etnografiei și folclorului ro-
mânesc, I (1800-1891), Cuvânt înainte de Mihai Pop,
Prefață de Adrian Fochi. Pe pagina a doua apare o ca-
setă cu următorul conținut: „Redactor: Adrian Fochi. Co-
laboratori: Colectivul bibliografic București: responsabil
Adrian Fochi, colaboratori: Virgil Cândea, Rodica Fochi,
Nicolae Al. Mironescu (București) și Silvia Moșneguțu
(Iași); colectivul bibliografic Cluj: responsabil: Ion
Mușlea, colaboratori: Teofil Bugnariu, Emil Micle, Emil
Sklenka (Cluj) și Pimen Constantinescu (Sibiu). Cola-
borări mai îndepărtate: Gheorghe Ciobanu (material
muzical și N. Lovinescu, F. Mihai și R. Mihăilescu
(București).”

În anul 1978 era gata pentru tipar volumul al doilea
al bibliografiei, pe anii 1892-1904. A fost acceptată de
consiliul științific al Institutului de Cercetări Etnologice
și Dialectologice și a fost trimis spre publicare Editurii
Științifice și Enciclopedice, unde o eminentă specialistă,
Georgeta Stoica, i-a comunicat lui Adrian Fochi
observațiile sale de lectură și a hotărât că lucrarea va fi
trimisă la tipar. Pensionându-se doamna amintită, lucra-
rea a fost preluată de un ageamiu, care, cum scrie Ro-
dica Fochi într-o amplă scrisoare, din 29 martie 1988,
însumând 25 de pagini, către directorul institutului amin-
tit, a „efectuat o serie de modificări de fond și de formă,
care schimbă fundamental lucrarea depusă de Adrian
Fochi”.

Rezultatul a fost că volumul n-a apărut și n-a fost
restituită doamnei Rodica Fochi dactilograma lucrării.

I s-a dat deci lui Adrian Fochi o lovitură și postmor-
tem.

Văzând că Institutul amintit n-a întreprins nimic pen-
tru tipărirea volumului al doilea și că a încetat din viață
Rodica Fochi în anul 1993, m-am hotărât să preiau eu
tipărirea lui. Am cerut lui Mihai Costa, fiul Rodicăi Fochi
din prima sa căsătorie, copia a treia a dactilogramei lu-
crării (1379 p.). O copie cu numeroase pagini slab im-
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primate, astfel că a fost necesar să scriu mai clar pe de-
asupra dactilogramei, pentru ca textul să fie lizibil la cu-
legerea pe calculator. O operațiune migăloasă și
îndelungată, pe care am făcut-o cu convingerea că
apariția acestui volum este imperios necesară. Ne-am
făcut totodată, o datorie de conștiință față de memoria
lui Adrian Fochi și a celor care trecuseră la cele veșnice:
Ion Mușlea, Maria Mușlea, Rodica Fochi, Teofil Bugna-
riu, Emil Micle, Leopold Voita, Constantin Stihi-Boos. Bi-
bliografia generală a etnografiei și folclorului românesc,
II (1892-1904), coordonare și cuvânt înainte de Adrian
Fochi, ediție îngrijită și prefață de Iordan Datcu a apărut
la Editura Saeculum I.O. (2002, 704 p.)

Rodica Fochi mi-a spus că a existat și un al treilea
volum al Bibliografiei generale a etnografiei și folclorului
românesc, ale cărui fișe, ordonate de Adrian Fochi, se
dactilografiau la Institutul de Etnografie și Folclor în anii
directoratului lui Vasile Vetișanu (1990-1997), care păs-
tra ceea ce se dactilografia în seiful său. Nu s-a mai
știut nimic și nu se mai știe nimic de existența acestui
al treilea volum. Astfel că, dintr-un generos proiect care
propunea apariția bibliografiei generale în opt volume,
avem doar două volume. Chiar dacă au apărut, în afara
proiectului pe care îl numim Adrian Fochi, alte trei vo-
lume, intitulate ca și primele două, cuprinzând anii
1956-1964, 1965-1969 și 1970-1975, acestea trei, tipă-
rite la Editura Saeculum I.O., nu au ampla deschidere
a volumelor la care a colaborat și pe care le-a coordonat
Adrian Fochi. Un excelent bibliograf, Rodica Raliade, a
tipărit Bibliografia „Revistei de etnografie și folclor”
(1981-1988), Bibliografia românească de etnografie și
folclor pe anii 1991-1995 și, împreună cu câțiva colegi,
Bibliografia românească de etnografie și folclor
2001-2010, partea I cu o introducere a coordonatoarei
și o prefață de Sabina Ispas.

Este legitimă şi evocarea unor momente din biogra-
fia sa care l-au marcat: reținut, după absolvirea cursu-
rilor secției de filologie modernă a Universității din
București, pentru scurt timp, ca asistent al Catedrei de
italiană, devine profesor de limba și literatura franceză
la Gimnaziul unic din Râșnov (1947-1948), apoi profe-
sor de limba română la școala elementară din Conțești
– Răcari (1948-1950) și în fine este profesor de limba
română la școala profesională de pielărie a Ministerului
Industriei Ușoare (1949-1952) și în paralel și la școlile
de meșteri și de calificare în cadrul aceluiași minister
(până în anul 1953), când nu este angajat cercetător la
Institutul de Folclor, ci doar contractează cu acesta o
colaborare externă: întocmirea bibliografiei etnografiei
și folclorului românesc. Totul a durat până în 1964,
când, expirându-i contractul, devine cercetător la Insti-
tutul de Studii Sud-Est Europene din București. În 1974,
când s-a dus să-i dăruiască, directorului acestui institut,
un exemplar din cartea Coordonate sud-est europene
ale baladei populare românești, apărută sub egida
amintitului institut, Mihai Berza i-a comunicat cu regret
lui Fochi că postul său a fost desființat. Astfel că a re-
venit la Institutul de Folclor. Evocându-i acest parcurs
accidentat, Constantin Eretescu, coleg de institut, a
scris în cartea sa Periscop (2003): „Va reveni la un sta-

tut demn mulți ani după ce publicase volume fundamen-
tale pentru știința folclorului, iar acest lucru i-a înveninat
sufletul și l-a învrăjbit. S-a socotit toată viața un
nedreptățit și se poate spune că a avut dreptate”. I-a în-
veninat sufletul cu deosebire plantarea în fața cărții sale
de debut, monografia Miorița, a studiului introductiv al
lui Pavel Apostol. Al. I. Amzulescu a scris despre
această grosolană ingerință editorială numind-o „un
adevărat stigmat dureros”, care „se află puternic și pe
vecie înscris ca o cicatrice neștearsă pe chiar frontispi-
ciul lucrării – e tocmai faptul că în cele din urmă lucrarea
despre Miorița a necunoscutului, în acei ani, A. Fochi,
nu putea, nu a fost îngăduit să apară fără a purta pentru
vecie, ca semnul cel mai dureros al amestecului și im-
posturii, larga prefață instalată, cocoțată, înfiptă ca un
ghimpe al... vigilenței și prudenței revoluționare în cu-
prinsul celor 120 de pagini (!) de la începutul marelui
tom al lucrării lui A. Fochi, care a devenit astfel pentru
vecie... grăitoare pe două voci! A fost nevoie ca modes-
tul, începătorul, necunoscutul cercetător (oricât de pa-
sionat și matur) care a fost A. Fochi să îndure, să admită
înjosirea salvatoare ca altcineva... (figură marcantă; nu
spun cine!) să expună cu un pas înainte aceleași lucruri
pe care le spunea îndată, însă după aceea, Autorul lu-
crării aduse, și rămase pentru totdeauna la remorca...
marii Introduceri prisoselnice, de a cărei lumină cine
avea nevoie, cui îi trebuia? Sau care putea fi o lucrare
de-sine-stătătoare! Era însă oarecum birul necesar-
mente plătit pentru cutezanța, pentru tenacitatea lui
A.  Fochi de a putea semna, la vârsta de 44 de ani, cea
mai mare monografie (probabil neîndeajuns de
revoluționară!) a Mioriței, anno Domini...”

Și totuși, A. Fochi s-a delimitat de studiul introductiv
al lui P. Apostol chiar în cartea care este evocată aici.
Se știe că indicele de nume al unei lucrări cuprinde
toate numele, inclusiv ale prefeței sau studiul introduc-
tiv, când acestea sunt semnate de altcineva. Fochi n-a
inclus în indicele general și pletora de nume a comen-
tatorilor marxist-leniniști. De asemenea, aceștia lipsesc
și din ampla bibliografie de autori (p. 1075-1086), nu-
mărând vreo 464 de poziții.

Am fost redactor, la Editura Minerva al cărților sale
Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al
XIX-lea: Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae
Densușianu (1976), G. Coșbuc și creația populară
(1971), Estetica oralității (1980) și Paralele folclorice.
Coordonatele culturii carpatice (1984). După trecerea
sa la cele veșnice, am editat împreună cu Rodica Fochi
studiile sale rămase în reviste în cele două volume Va-
lori ale culturii populare românești (I, 1987, II, 1988). În
fine, în 2014 am publicat volumul Adrian Fochi. Recep-
tarea critică a operei și bibliografie (RCR Editorial,
București, 384 p.)

Biblioteca și manuscrisele sale au rămas în posesia
lui Mihai Costa, fiul din prima căsătorie a Rodică Fochi,
care nu are tangențe cu preocupările lui Adrian Fochi și
care nu s-a sfătuit cu vreun specialist pentru valorifica-
rea manuscriselor, a scrisorilor din arhiva acestuia. Se
cuvenea, cel puțin, să tipărească studiul, rămas în ma-
nuscris, Mitul lui Anteu.
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Depinde cu ce ochelari citim Miorița sau ce cadru de
referință avem, adică ce am priceput până acum că este
viața și ce altceva am mai citit. Putem să înțelegem
Miorița cu inima sau cu capul. Unii au înțeles-o cu pi-
cioarele. Cine refuză să accepte, că Miorița este o ca-
podoperă a literaturii universale, nu are nevoie să
citească mai departe și n-are decât să rămână la ve-
chea doctrină întunecată, descurajantă și deprimantă.
Dacă nu facem o nouă cercetare a Mioriței, atunci o
avem numai pe cea veche. 

Lectura mai multor cărți de referință, din care citez
aici prea puține, m-a ajutat să înțeleg că Miorița poate
înfățișa strădania omului către o experiență suprasen-
zorială, dincolo de cele cinci simțuri, prin care află ade-
vărul absolut despre sine însuși și despre univers,
imaginat ca o divinitate ce cuprinde întreaga natură vi-
zibilă și invizibilă. Miorița ne învață că omul se poate uni
cu universul sau cu divinitatea, într-o fericire sublimă și
nețărmurită. Prin aceasta, oricine se umanizează și se
îndumnezeiește. Desigur că mesajul luminos din Miorița
îl deranjează pe unul sau altul, ce nu se poate înălța
deasupra condiției zoologice a omului și necum nu
poate să ridice privirea din băltoaca în care hălăduim
cu toții, ca să aspire spre stele.

Filozoful grec Plotin (205-270 d.Hr.) trăia în sferele
invizibile ale lui Platon și a experimentat unificarea sa
cu universul de patru ori în timpul vieții. A descris în de-
taliu trăirile sale de fericire neimaginabilă în Enneadele.
Este considerat ca fiind unul dintre cei mai mari gândi-
tori ai civilizației occidentale și cel mai mare mistic din
istoria lumii. Cuvântul mistic sau misticism îl sperie pe
oricare dintre noi, care beneficiază de avantajul că încă
mai are multe de învățat. 

Plotin nu era creștin și nu era câtuși de puțin religios
în vreun alt fel. Era filozof. În Imperiul Roman, popoa-
rele considerau că toate religiile erau la fel de adevă-
rate. Filozofii considerau că toate religiile erau la fel de

ne-adevărate. Împărații și administrația imperială con-
siderau că toate religiile erau la fel de folositoare. Plotin
se născuse în Egipt și s-a mutat la Roma, unde a făcut
o carieră strălucită. A întemeiat propria sa academie de
filozofie și a devenit prieten cu împăratul Gallienus, cu
care mânca și conversau câte în lună și în stele. Împă-
ratul a vrut să-i dea un oraș în sudul Italiei, unde să
pună în practică republica lui Platon. Plotin a murit în
chinuri, se pare că de tuberculoză. Ultimele sale cuvinte
cică ar fi fost: „Mă străduiesc să înalț divinul din mine la
divinul din Univers.” 

Louis Bouyer (1913-2004, numit de către papă de
două ori în Comisia Teologică Internațională, consultant
la al doilea Conciliu al Vaticanului, premiul Academiei
franceze pentru întreaga sa operă, apreciat ca fiind unul
dintre cei mai respectabili și multilaterali oameni de
știință și teologi catolici ai secolului trecut) spune că Plo-
tin, când vorbește de extaz, vrea fără îndoială să spună
că el se absoarbe în ceea ce el numește Unitate.

Plotin distinge trei niveluri de conștiință sau de
existență, trei etape, pe care le numește ipostaze:
1.  puritate, 2. contemplare și 3. iluminare. Acestea se
pot distinge în Mioriţa: 1. Toate variantele Mioriței pun
în evidență curățenia morală și trupească a ciobanului.
2. Ciobanul contemplă natura și transformă imaginea
văzută a naturii într-o imagine interiorizată, care devine
peisajul din sufletul său. El suflă în fluier și își proiec-
tează peisajul fericit din suflet asupra lumii înconjură-
toare. Vede o calitate supranaturală în toată natura
dimprejurul lui și acordă un suflet uman tuturor elemen-
telor din natură, ba chiar poate vorbi cu mioara sa, care
simbolizează o parte din sufletul lui. 3. Trecerea de la
contemplare la iluminare începe cu întrebarea ciobanu-
lui către mioară și cu răspunsul acesteia. Dialogul lui cu
mioara este un monolog interior. El obține o viziune asu-
pra morții și îngropării sale, ca un simbol pentru sepa-
rarea de dorințele lumești. Obține și viziunea unei

Victor Ravini

CUNOAŞTEREA DIRECTĂ 
ŞI EXPERIMENTALĂ A DIVINITĂȚII



moșteniri culturale

33SAECULUM 5-6/2021PR
O

preafericite uniri cu divinitatea cerească. Nunta cu divi-
nitatea din cer o simte ca o apoteoză în lumina divină,
simbolizată prin corpurile cerești. „Unul” lui Plotin sau
Beatrice a lui Dante pot corespunde în Miorița cu mân-
dra crăiasă a lumii mireasă, sora soarelui și a pămân-
tului sau Fata Frumoasă de pe munte, din alte variante. 

Filozoful austriac Martin Buber (1878-1965, profesor
de onoare de știința și filozofia religiilor la Universitatea
din Frankfurt și care s-a mutat la Ierusalim când a venit
Hitler la putere în 1933, cel dintâi președinte al Acade-
miei Naționale de Științe a Israelului) a avut parte de
ceva asemănător. Buber scrie că el, printr-o proprie
experiență de ne-uitat, a cunoscut o stare sufletească
în care legăturile cu natura propriei sale vieți se părea
că au căzut și a trăit sentimentul unei uniuni indivizibile.
El a simțit cum a ajuns astfel la o unificare cu existența
primordială sau bunătatea.

Englezul Robert Charles Zaehner (1913-1974, isto-
ric al religiilor la Universitatea din Oxford specializat în
mistică comparativă) explică analiza pe care Walter Te-
rence Stace (1886-1967, profesor emerit de filozofia
misticismului la Princeton University) o face
experiențelor spontane de trăire mistică, adică senti-
mentul unificării cu ceea ce omul respectiv simte că e
divinitatea. Zaehner zice că experiența unificării poate
fi externă (external) sau internă (internal). În experiența
externă, omul trăiește un sentiment de unire care face
că deosebirea dintre subiect (adică el) și obiect (adică
tot ce îl înconjoară) să se șteargă. Subiectul obține sen-
timentul de unitate cu obiecte exterioare, deoarece el
„vede” că totul, inclusiv el, face parte dintr-o unitate in-
separabilă și indestructibilă. El face parte integrantă din
tot ceea ce există. Totul e Unu. Asta este ceea ce isto-
ricul englez Henry Thomas Buckle (1821-1862) numea
„conștiință cosmică”, iar Sigmund Freud (1856-1939)
numea „sentiment oceanic”.

Experiența internă este mai complicată. Cu toate că
sentimentul de identitate sau ego pălește, conștiința și
memoria nu se pierd. În cele mai depline și mai limpezi
experiențe, această conștiință este o cunoaștere în
dosul esenței practice, fără vreo deosebire exterioară
sau interioară. Aceasta este experiența unității
nediferențiate, care se poate interpreta ca o identitate
cu absolutul. Omul simte că face parte din existența to-
tală, absolută și eternă. Omul simte că a atins nemuri-
rea. Alternativ, se poate spune că omul ajunge la o
unitate nediferențiată a sufletului său dincolo de timp și
spațiu, ceea ce, în cazul sistemului indian Sānkhya, are
ca scop izolarea sufletului individului de materie (care
include simțuri, intelect și voință), cât și de toate cele-
lalte suflete.

Moartea ciobanului din Miorița este o trăire reli-
gioasă subiectivă, pe care alți experimentatori,
aparținând uneia sau alteia din religii, au descris-o cu
metafore sau alegorii asemănătoare. Metafora morții
din Miorița spune în limbaj metaforic același lucru ca și
Plotin, care scrie că „taie totul”, ca Buber, ale cărui le-

gături cu natura propriei sale vieți au căzut, sau ca
sufiștii care zic „dispariție”. Alții s-au exprimat cam în
același fel, pentru a înfățișa o trăire asemănătoare.
Acest exercițiu psihologic nu este prevăzut în dogma-
tica creștină, iudaică sau mahomedană. Luarea de con-
tact cu divinitatea pe cont propriu și fără ajutorul unui
ecleziast este considerată de către unele oficialități re-
ligioase ca o erezie. Și totuși, unele experiențe de acest
fel ale unor credincioși, ca de exemplul Sf. Tereza din
Àvila, sunt recuperate de ecleziaști în folosul
organizației religioase. 

Toți cei care au practicat acest exercițiu spun că ei
mor sau dispar într-o lume, pentru a trăi în altă lume,
mult mai frumoasă. Iată ce zice Enciclopedia Națională
a Suediei: „Această trăire a dizolvării individualității este
printre cele mai importante aspecte în experiența mis-
tică. În sufism se folosește cuvântul fana (arab.
«dispariție»); neo platonicianul Plotin descrie întreg pro-
cesul cu expresia «taie totul» (Enneadele 5.3.17), prin
care el înțelege toate impresiile senzoriale, imagini
lăuntrice și gânduri. Cugetări asemănătoare găsim la
misticii creștini medievali.” 

Aflăm de la Nelson Pike (1930-2010, profesor emerit
la Universitatea din California, un proeminent filozof al
religiilor) că în unele texte, când e folosită imaginea unei
mirese, mireasa este sufletul aceluia care are o
experiență mistică. În textele lăsate de personalități ce-
lebre din istoria literaturii universale sau a religiilor, ca
Omar Khayam, Firdousi, Saadi, Hafez și alți mari poeți
persani, cât și Beda Venerabilis, Sf. Bernard de Clair-
vaux, Ruysbroeck, Suso, Tauler, Blosius, Sf. Tereza din
Àvila, Sf. Ioan al Crucii și sumedenie de alți autori de
texte considerate mistice, ca de exemplu Cântarea
Cântărilor din Biblie – care unora li se pare o scriere
erotică și incompatibilă cu Biblia – autorii folosesc ima-
ginea concretă a unei mirese pentru a exprima termenul
abstract: sufletul omului aflat în extaz poetic atât de in-
tens încât este simțit ca o nuntă cosmică, de o extremă
puritate spirituală și sfințenie religioasă. Pike ne asigură
că mireasa din cântec este fără îndoială sufletul omului,
pe care Ioan al Crucii sau alții îl numesc „Mireasa Su-
flet” (el alma de la novia sau the Bride Soul). 

Olandezul Antoon Geels (1946-2020, profesor uni-
versitar de psihologia religiilor și de mistică comparată
la Amsterdam și la Lund, judokan cu centură de gradul
7) spune: „Ruysbroec scrie în Nunta spirituală că omul
însetat de Dumnezeu se elimină pe sine și în iubire se
nimicește pe sine însuși. El moare pe când trăiește și
murind merge spre viață. Ruysbroec scrie: «murind, ea
[Mireasa Suflet] merge spre viață». Astfel ne amintește
că moartea mistică e doar una din fețele unei medalii,
a cărei parte opusă e omul renăscut, transformat și îm-
plinit.” Geels mai spune: „Oricum, misticii folosesc ade-
sea un limbaj care se referă la o experiență dincolo de
posibilitățile limbii, dincolo de toate reprezentările, gân-
durile, amintirile noastre, pe scurt spus dincolo de tot
ce înfățișează existența noastră.” 
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Așadar, Ruysbroec zice că nunta lui spirituală e sen-
timentul că în iubire se nimicește pe sine. Ciobanul își
exprimă aceeași trăire, cu alte cuvinte, bine potrivite în
versuri. Ciobanul, la fel ca Plotin, Meșterul Eckhart,
Hafez sau Ibn cArabī și multe alte personalități din isto-
ria literaturii, a filozofiei sau a religiilor, își unește sufletul
său cu sufletul divinității pe care o adoră în cer sau care
i se înfățișează pe munte. El unește micro-cosmosul din
el cu macro-cosmosul din afara lui, ceea ce îi
prilejuiește o fericire sublimă. Asta este nunta cosmică
a ciobanului din Miorița, ce are loc pe un plan abstract
(ceva luminos, înălțător și eliberator), pe când unii cer-
cetători anteriori au citit Miorița ca o relatare a unor
fapte concrete (întunecoase, tragice și deprimante).

Joseph Politella (1910-1975, american de origine
italiană, căpitan în US Air Force până în 1946, veteran
de război demobilizat, profesor de filozofie la Kent State
University, consilier la Department of Eastern Religions
de la CIA) spune că „misticismul impune o viață murind,
nu o moarte trăind” (Mysticism enjoins a dying life, not
a living death). Ceea ce spune Politella, Ruysbroec sau
ciobanul din Miorița se poate compara cu spusele Apos-
tolului Pavel: „Eu mor în fiecare zi” (1 Cor. 15:31) „Tot
așa și voi înșivă, socotiți-vă morți față de păcat, și vii
pentru Dumnezeu” (Rom. 6:11), „Căci voi ați murit, și
viața voastră este ascunsă…” (Col. 3:3). Pavel scrie
destinatarilor săi să moară pentru lumea materială ca
să trăiască în cea spirituală. La fel gândește și Evan-
ghelistul Ioan: „Noi știm că am trecut prin moarte la
viață, pentru că iubim pe frați” (1 Ioan 3:14). Ciobanul
nostru de asemenea trece prin moarte la viață și își
iubește frații în același fel. Pavel mai zice: „Căci, eu,
prin lege, am murit față de lege, ca să trăiesc lui Dum-
nezeu” (Gal. 2:19). La fel ca și Pavel, ciobanul din
Miorița moare prin lege, față de lege și trece la o viață
de alt fel. Cuvântul lege apare în câteva sute de va-
riante ale Mioriței. Știm de la Constantin Noica și de la
Dumitru Caracostea că lege în Miorița are sensul de
nomos din greaca veche, adică de lege ce reglează
relația omului cu cosmosul, nu relațiile dintre oameni.
Autorii anonimi ai Mioriței și mulți alți autori celebri folo-
sesc aceleași metafore, pentru a înfățișa același feno-
men psihologic, de nedescris altfel.

Metafora lui Pavel nu a fost înțeleasă în același fel
de către diferiții traducători. Pavel scrie «χαδ» ηµεραυ
αποδυησχω (eu mor în fiecare zi). El gândea în ebraică
și se exprima în greacă. În latină s-a tradus Quotidie
morior (zilnic mor). Unele capete bisericești nu au
înțeles termenul abstract gândit de Pavel și au dres bu-
suiocul după cum li s-a părut să fie ceva logic pentru
gândirea lor pragmatică: Mor în fiecare zi! (Societatea
Biblică, fără an); cada día muero (Antigua versión de
Casiodoro de Reina 1569); I die daily (King James Ver-
sion); ich sterbe täglich (Die Bibel nach der deutschen
Übersetzung D. Martin Luthers); Tag für Tag sterbe ich
(Jerusalemer Bibel); Chaque jour je suis exposé à la
mort (trad. Louis Second 1975, Société Biblique de

Genève); În fiecare zi eu sunt în primejdie de moarte
(Printed in Great Britain by Love and Bridone); Ogni
giorno io rischio la vita (Traduzione interconfessionale
dal testo greco in lingua corrente, Alleanza Biblica Uni-
versale). Incapacitatea traducătorilor de a înțelege lim-
bajul poetic a făcut ca una din cele mai importante
metafore din Biblie, metafora morții, în traducere a
murit. 

Jess Byron Hollenback (n. 1948, profesor de istorie
comparativă a religiilor la Universitatea din Wisconsin)
afirmă că misticul renunță la lume și la societate, dar e
un produs al societății și culturii în care trăiește. Relația
dintre mistic și societatea înconjurătoare se bazează pe
interdependență reciprocă, ceea ce niciun studiu asu-
pra misticismului nu poate să ignore. Este o mare
greșeală să privim experiența mistică așa ca și cum ar
fi o simplă consecință a vreunui proces numai intrapsi-
hic și care să existe total izolat de mediul istoric și cul-
tural al misticului. 

Politella mai spune că specificitatea experienței care
transcende lumea celor cinci simțuri este descrisă cu
metafore și cu un limbaj neobișnuit, deoarece limba nu
are cuvinte pentru aceste realități abstracte. Cea mai
evidentă metaforă este analogia cu unirea dintre doi
iubiți (the union of two lovers), sau fericirea care vine
când cel care iubește se pierde pe sine în ceea ce
iubește (the joy which comes when the lover loses him-
self in the Beloved). Aceasta implică moarte sau nimi-
cire a unui aspect din natura noastră și viață în avantajul
altui aspect. 

Conform lui Politella: „Misticismul în diferite religii e
numit știința despre dragostea divină. Esența acestei
științe este ’nunta spirituală’, unirea fermecătoare a su-
fletului cu creatorul lui, dar nu ca o răsplată după moarte
pentru o viață etică și dreaptă trăită pe pământ, ci ca o
experiență trăită în timpul vieții, aici și acum. Această
descriere e uluitoare pentru înțelegerea rațională.” Cio-
banul din Miorița iubește natura (the Beloved). În vede-
rea nunții sale cu divinitatea cosmică (the „spiritual
marriage”), el trebuie mai întâi să se anihileze prin
moarte și îngropare (This involves „death” or „annihila-
tion”). El renunță la un aspect al naturii sale materiale
personale (one aspect of our nature). După aceea el
poate primi viață în cealaltă lume (life to the other), cea
transcendentală, adică de dincolo de simțuri. 

Antropologul scoțian Victor Turner (1920-1983)
spune că în cele mai vechi societăți sunt ritualuri care
separă pe cei inițiați de legăturile cu societatea încon-
jurătoare. „Ei devin morți pentru lumea socială și vii pen-
tru lumea în care nu există societate.” Frumoasa,
simpla, dar magnifica îngropare a ciobanului în natură
și participarea întregului univers este pentru el o bucu-
rie, o pregătire pentru o nuntă. E bucuria care, conform
lui Politella, vine de la unirea sufletului cu universul, o
topire a sufletului ciobanului în lumina divină, cosmică. 

Ciobanul vrea să moară de la cele lumești și să-și
îngroape dorințele sau interesele materiale. Însă totul
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are loc pe un plan imaginativ și simbolic. La început, el
este cel mai bogat dintre toți. În vederea unirii sale cu
divinitatea, el vrea să fie cel mai sărac, să nu mai aibă
nimic, decât fluierele sale. Legăturile lui cu societatea
pot fi o piedică pentru exercițiile sale poetice, muzicale
și de căutare a divinității. Se gândește să dăruiască co-
moara de aur ascunsă sub vatră, ciobanilor care îl vor
omorî. Nu se gândește să o lase mamei sale, nu se
simte legat de interesele materiale ale familiei. Johan
Frederik Staal (1930-2012, profesor emerit de filozofie
la The University of California, Berkeley) scrie: „Când o
persoană în căutarea trăirilor mistice întoarce spatele
societății, nu e de așteptat să contribuie la rezolvarea
unor probleme sociale.” 

În realitate ciobanul nu renunță la nimic. El dezvăluie
unde este aurul numai mioarei sale, care e alter egoul
lui. În cele din urmă, el își păstrează bogățiile și poziția
socială neștirbite. El renunță la aurul său doar cu gândul
și în suflet. El nu face ceva care neagă viața, ci are o
trăire care afirmă viața. La fel ca și alte personalități pu-
ternice, ca Moise, Mahomed, Plotin sau Swedenborg,
el nu are nevoie să renunțe la bunurile și la preocupările
lumești pentru a obține o sublimă trăire religioasă.
Sf.  Bernard de Clairvaux sau Sf. Tereza din Àvila erau
hiperactivi în societate, implicați în ample acțiuni remar-
cabile. Plotin era un om răzbătător, cu o carieră strălu-
cită și cu competențe sociale superioare celor mai mulți.
Sărăcia nou obținută de ciobanul din Miorița, moartea
și îngroparea lui se petrec în imaginația lui și pot fi ex-
plicate cu ajutorul lui Politella, care spune că sărăcia
misticilor înseamnă lipsa egoului, ceea ce e contrariul
egoismului (self-less as against the selfish). Asta în-
seamnă că înainte de a putea folosi lucrurile în mod ne-
egoist, trebuie mai întâi să lăsăm corpul dorințelor să
moară treptat, dar până la urmă întru totul. Această
moarte senzorială are mai multe trepte, la fel ca și tre-
zirea la noua viață. 

Carl Martin Edsman (1911-2010, preot, profesor
emerit de istoria religiilor la Universitatea din Uppsala,
membru al Academiei din Suedia) definește „Unitatea
cu divinitatea” astfel: „Denumirea celei mai înalte și in-
tense experiențe religioase. Se consideră că implică o
cunoaștere directă a lui Dumnezeu, cognitio dei expe-
rimentalis (cunoașterea experimentală a divinității), sau
o contopire a existenței vizibile cu realitatea divină su-
prasenzorială din dosul acesteia. Această trăire, simțită
de misticul însuși ca un act de cunoaștere, e urmată de
un sentiment de eliberare, preafericire și atotcuprinză-
toare iubire.” Edsman mai spune că formula pentru trăi-
rea identității cu universul în hinduism, în Upanișade,
este tat tvam asi (sanskrit: tu ești acesta) sau aham
brahmasmi (eu sunt Brahman). Ultimul stadiu de
meditație în budism este samadhi (liniște, concentrație).
Nirvana și satori al zen-budiștilor este același fel de
trăire a realității. Această mistică a unității există în toate
religiile și implică o trăire a identității omului cu divinita-
tea sau o apropiere a omului de divinitate față la față

(ca în cazul lui Moise), adică o nimicire a distanței dintre
om și Dumnezeu sau ce zeu are. Theologia mystica
numește aceste experiențe ca fiind visio beatifica (vi-
ziunea preafericită), în care iluminarea e pregătită de
curățarea sufletului și contemplare. Aceste trei etape își
au rădăcinile în neo platonism și în descrierea lui Plotin
a drumului către „Unul”. 

Sus de tot în ierarhie este unitatea transcendentală,
Unul, pe care Plotin îl identifică cu ceea ce e bun și fru-
mos, iar Buber îl identifică cu existența primordială sau
bunătatea. Conștiința unuia sau altuia din cei doi sau
conștiința altora, ce au aceeași experiență, cuprinde
totul, atât pe sine cât și altceva, în exteriorul lor. La Plo-
tin, următorul nivel aparține de nous, înțelepciunea sau
intelectul și capacitatea de a gândi (ideile). Ideile sunt
în nous, iar nous reflectă de aceea numai asupra sa
însuși. Pe nivelul cel mai de jos este psyke, sufletul,
care reflectează asupra lumii fizice exterioare. Cele trei
ipostaze există paralel, întotdeauna și pretutindeni.
Omul în starea sa naturală se mișcă pe nivelul sufletu-
lui. Riscă să se împotmolească în rău, dar poate alege
binele, iar cu ajutorul filozofiei, prin strădanie conștientă,
poate să se ridice până în lumea înțelepciunii. Cine
poate poate. Cine nu poate nu poate.

Dante sfârșește Infernul, Purgatoriul și Paradisul cu
stelle. Multe din variantele Mioriţei se încheie cu stea,
stele făclii sau făclii / Doi luceferei. Pe ultimul vers pot
fi și alte efecte de lumină: lumina lunii sau vederea lunii.
După aceste elemente de lumină, unii cântăreți mai
adaugă un vers sau două, de mai mică valoare poetică.
Ultimul rând poate fi La lumina lumii. Conform
Dicționarului lui Candrea-Adamescu, lume are mai
multe sensuri, dintre care primul este lumină. Unele va-
riante se încheie astfel: C-o mândră crăiasă / A lumii mi-
reasă. Ne putem întreba dacă aici înseamnă A omenirii
mireasă sau A luminii mireasă. Unele variante se în-
cheie cu Luna şi soarele, altele cu alegoria nunții, unde
cununa i-o țin soarele şi luna. Cununa i-o mai pot ține
stelele şi luna sau Doi luceferi mari. Biserica și Gustave
Doré l-au aruncat pe Lucifer din cer, la fel ca Zeus pe
Prometeu, însă românii mențin Luceafărul pe cer, ca o
sursă de lumină necesară. Ciobanul are nevoie de pur-
tătorul pre creștin al luminii, la cea mai importantă cere-
monie, nunta sa în cer. Bineînțeles că fascinația stelelor
stimula gândirea și sentimentele lui de aspirație spre
puritatea cerului înstelat.

Atracția lui Dante și a ciobanului către stele poate fi
explicată cu ajutorul filozofului materialist Ludwig
Feu er bach (1804-1872), care spune că: „În stele avem
un exemplu clar despre cum o ființă sau un lucru este
un obiect pentru religie numai dacă este o cauză pentru
spaima morții sau bucurie de viață, adică produce
senzația de dependență.”

Fenomenele luminoase din Mioriţa și din orice text
ezoteric, pot fi explicate cu referire la Hollenback, care
spune că „o anume formă de lumină supranaturală
apare adesea în trăirile mistice, indiferent ce tradiție re-
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ligioasă cercetăm, și să nu neglijăm nemaipomenita va-
rietate de manifestări luminoase.” Lui Moise îi apărea
Dumnezeu sub forma unui tufiș arzător.

Ciobanul și Dante au cu totul alte premise religioase
și culturale, dar îi preocupă o chestiune sufletească
asemănătoare. Au același țel: o întâlnire mistică cu un
personaj feminin iubit și de neatins, care simbolizează
extrema realitate divină sau, cu alte cuvinte, propriul lor
suflet, mai exact Anima lor uranică din propriul lor
subconștient. Experiențele și viețuirile lor sunt asemă-
nătoare, dar totuși nu pot să fie la fel, deoarece ei tră-
iesc în culturi diferite și nu au aceeași religie, nu au
același cadru de referință. 

Nunta cosmică a ciobanului cu divinitatea este o
experiență trăită în timpul vieții, aici și acum, oricât ar fi
de uluitoare pentru înțelegerea rațională, ceea ce ex-
plică de ce a și fost înțeleasă anapoda, cu totul pe dos.
Ciobanul nu are nevoie să moară pentru a întâlni divi-
nitatea, cum promit unele religii. Renunțările lui sunt re-
marcabile, dar nicidecum ceva de bocit, ci eliberator.
Oile, adică neinițiații, nu au cum să înțeleagă spectaco-
lul cu ritul de inițiere prin care trece ciobanul și îl jelesc.
Profanii jelesc un mort, care de fapt joacă teatru că a
murit, la fel cum un personaj burlesc din Călușarii se
preface mort sau cum moare tenorul la operă și conti-
nuă să cânte cu sabia în inimă. Ciobanul e ucis și în-
gropat ca la teatru, simbolic, fără pământ peste el și
suflă în fluier. Ca la operă.

Teologul și filozoful german Dietrich Bonhoeffer
(1906-1945, arestat și spânzurat alături de milioane de
evrei masacrați) a scris din pragul morții că „moartea
este cea mai mare sărbătoare pe drumul spre libertate.”
El avea altă concepție despre libertate decât călăul.
Formularea lui Bonhoeffer poate fi comparabilă cu ver-
surile din Mioriţa care zic de îngroparea ciobanului la
poteca sfântă. Bonhoeffer și cântăreții Mioriței folosesc
imaginea concretă drumul și poteca pentru viziunea lor
despre o cale abstractă spre libertate spirituală. În
aceeași variantă mioara spune că poteca e strâmtă.
Asta poate fi o simplă modificare a unui rapsod care nu
a auzit bine, dar poate fi și o metaforă a faptului că toate
potecile spre libertate sunt strâmte. Marea deosebire
între Bonhoeffer și Miorița este că ciobanul nu este exe-
cutat. El doar se gândește la uciderea sa, ca o even-
tualitate, ce nu are loc.

Ernst Troeltsch (1865-1923, filozof, teolog protes-
tant, sociolog german) și Max Weber (1864-1920, unul
dintre întemeietorii sociologiei și care face apologia pro-
testantismului ca o cauză a revoluției industriale a bur-
gheziei din secolul al XVI-lea) au concepția că numai
unele elite spirituale pot avea trăiri mistice. Spre deose-
bire de ei, Geoffrey Parrinder (1910-2005, profesor de
religie la King’s College din Londra) afirmă că
posibilitățile de experiențe mistice sunt deschise tuturor
oamenilor. În unele variante ale Mioriţei, experiențele
mistice sunt accesibile și celor doi ciobani subordonați
baciului. Aceste variante încep cu Trei vulturi de soare.  /

Nu-s vulturi de soare, / Ci-s trei păcurari sau cu
variațiuni ale acestor versuri. Avem aici cam aceeași
metaforă pe care o folosea Sf. Teresa din Àvila, când
simțea că era purtată de un vultur spre soare. 

John Niemeyer Findlay (1903-1987, profesor de fi-
lozofie la universități din Noua Zeelandă, Londra, Yale
Texas, Boston) confirmă spusele lui Parrinder și spune
în Ascent to the Absolute că: „Acest fel mistic de a
vedea lucrurile face parte de multe ori din experiența
celor mai mulți oameni. (...) Așa numiții mari mistici –
oameni ca Plotin, Jalal al-din Rumi, Tereza din Àvila și
alții – mai degrabă sunt indivizi care au dus până la ge-
nialitate o absolut normală și obișnuită, indispensabilă
parte a experienței omenești.” Misticismul, mai degrabă
decât să fie ceva neobișnuit și eventual o erezie, este
o extindere completă a drumului obișnuit al omenirii, al
fiecărui om.

În cele mai multe variante ale Mioriței, ucigașii nu au
trăiri mistice speciale. Ei aparțin aceleiași frății care, pe
lângă meserie, cuprinde reprezentări și valori religioase
comune. Ei au competența religioasă pentru a oferi un
ajutor adecvat într-o procedură religioasă. Ei îl ajută pe
cel ales să pună în scenă un ritual teatral, care îi facili-
tează sau măcar simbolizează experiența mistică.

Misticii menționați mai sus – și mulți alții ca ei – nu
erau sihaștri prin grote și rupți de realitate. Nu erau niște
marginalizați ai societății. Deși se detașau distinct de
lume și de cele lumești, adesea erau bine angrenați în
societate, buni organizatori, conducători sau întemeie-
tori de structuri sociale durabile. Ba mai mult, ne-au
lăsat scrieri importante, care sunt de mare folos pentru
filozofie, pentru știința religiilor și pentru cunoașterea
misticismului. Folositoare ca să știm ce poate fi dincolo
de cele cinci simțuri. Nu cum au spus unii filozofi latini,
empirici și materialiști: Nihil in intellectu quod non prius
in sensu (nimic nu este în intelect care să nu fi trecut
prin simțuri). Deci este vorba despre cunoașterea
suprasenzorială, la care pot să ajungă poeții sau chiar
și unii oameni obișnuiți, cu capacitate intuitivă.

În toate cele 973 de variante ale Mioriței pe care
le-am analizat (în cartea Miorița – Izvorul nemuririi, Edi-
tura Alcor EDIMPEX, București 2016, ediția a doua
2017), ciobanul este cu picioarele pe pământ și cu ochii
în stele. El este bine angrenat în societatea vremii sale
și are multiple competențe. Este baci, adică șef, într-o
unitate de producție materială ce îi asigură o prosperi-
tate demnă de invidiat. El produce carne, lapte, prepa-
rate lactate, lână și blănuri – hrană și îmbrăcăminte –
așadar produse de primă necesitate. Își cioplește singur
fluierele, ciuberele și bâta. Este poet, muzician și cio-
plitor. E precursorul lui Eminescu, Enescu și Brâncuși.
Întrunește geniul creator al celor trei într-unul singur. El
poate fi considerat patron spiritual pentru toți producă-
torii de bunuri materiale și pentru toți artiștii din cele trei
domenii ale artei. Totodată, el este scenarist, regizor și
actor principal într-un spectacol de teatru popular cu ca-
racter liturgic și cu utilitatea de ritual pentru inițierea lui
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în tainele sau misterele sufletului omenesc și ale uni-
versului, așa cum erau cunoscute pe vremea aceea. 

Ciobanul din Miorița este mai presus decât toți mis-
ticii din lume, întrucât el nu este un mistic și nici nu
poate fi confundat cu vreun mistic. Oricât l-am compara
cu alți, el nu poate fi confundat cu nimeni. Pentru că el
nu este un om în carne și oase, ci e un erou mitologic
și un model exemplar, un ghid spiritual. Dacă citim
Miorița pe un plan exoteric, deci superficial și profan, și
ne oprim la sensul concret al cuvintelor, el pare să fie
un sacrificat și de aceea a fost văzut ca un precursor al
lui Iisus Hristos. Însă Miorița a fost concepută în princi-
pal ca un text ezoteric, cu un conținut adânc, tainic, mai
presus de nivelul exoteric. Metaforele sau alegoriile au
înțelesuri profunde și ne trimit cu gândul spre
abstracțiuni cu sensuri luminoase, sublime. 

Personajul principal din Miorița este un personaj li-
terar ce simbolizează perfecțiunea omului în general.
Unele variante prezintă mai clar decât altele, certitudi-
nea că baciul este un erou mitologic. S-ar putea ca ba-
ciul să fie un avatar al eroului mitologic Orfeu, pe care
grecii l-au luat de la traci. Orfeu are un instrument mu-
zical, o liră. Steaua Vega este numită în popor Ciobanul,
iar întreaga constelație Lira se numește Ciobanul cu
oile. Vega este a doua stea ca luminozitate din emisfera
nordică. Cea mai luminoasă este Aldebaran, care la ro-
mâni are legătură cu noaptea de Sânziene, deci cu
Ileana-Sânziana-Cosânzeana din basme, zeița
solstițiului de vară. Legendele populare mai pun și
steaua Spica din constelația Virgo (Fecioara) în legă-
tură cu steaua Ciobanul, alteori numită Porcarul, tot pă-
zitorul unor animale domestice. Ciobanul sau Porcarul

caută și găsesc Fecioara în cer. Aldebaran sau Spica,
ar mai putea fi și Mândra crăiasă, sora soarelui, spre
care aspiră ciobanul. 

Oricum, steaua cea mai luminoasă, așa cum se
vede din Carpați, este o zeitate feminină, ceea ce poate
însemna că stelele și-au primit numele și rolurile în ma-
triarhat. Steaua Spica din constelația Fecioara ar putea
fi un indiciu că agricultura a fost descoperită de femei,
tot în matriarhat. Totodată, Aldebaran este ochiul din
constelația Taurului, care a răpit-o pe Europa. Dar
acesta e alt mit, ce poate să fi apărut în patriarhat și în
Bazinul Mediteraneean, fiindcă ea e răpită din insula
Cipru. Mitul răpirii Europei e pictat în tablouri, cum că
răpirea ar fi pe pământ, fiindcă pictorii nu ajung cu pen-
sula la bolta cerească. Acolo ajung numai poeții, cu
visul și cu versurile. Steaua care este ochiul taurului,
adică ochiul lui Zeus, veghează dintotdeauna asupra
Europei. 

Miorița nu este proză. Este poezie. Nu înfățișează o
acțiune, ci frământări sufletești, exprimate metaforic sau
alegoric sub aspectul unei acțiuni dramatice, care de
fapt nici nu are loc. Totul are loc în visarea cu ochii
deschiși a ciobanului. Miorița nu aparține genului epic,
așa cum mulți au afirmat, fără să simtă vibrația lirică și
fără să acorde atenție elementelor de teoria literaturii
ce arată că aparține genului liric. Nimic nu este realitate
în Miorița, totul este fantezie. Nimic nu este concret,
totul este simbol abstract. În Miorița natura este
însuflețită și divinizată, divinitatea e umanizată, iar omul
e îndumnezeit. S-a afirmat că adevărul structurii și
esenței sau dimensiunii dumnezeiești a omului e de
nespus. Și totuși este bine spus în Miorița. 
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– Stimate domnule Constantin Coroiu, trebuie să-mi
recunosc (şi să vă prezint scuze pentru) impertinenţa
de a provoca la taifas un fost „băiat de interviuri” (for-
mula vă aparţine), ajuns, în câteva decenii, un mare
maestru al genului (formula îmi aparţine)! Observaţi,
rogu-vă, că am zis „taifas” (chiar dacă dialogul nostru
se va purta de la distanţă), spunându-vă şi Domniei
Voastre ceea ce, mai mult sau mai puţin apăsat, repet
de fiecare dată, şi anume că eu aştept de la interlocutor
nu atât un discurs teoretic, profesoral, îmbibat de citate
şi trimiteri, cât o confesiune. Să-şi scotocească adică în
tainiţele/„podul” sufletului, să aducă la lumină amintiri
de mult uitate, gânduri şi trăiri poate considerate pier-
dute, să transforme colbul uitării în praf de stele şi să
spună, din spatele vorbelor, „Iată-mă, acesta sunt eu,
omul cu bunele şi cu relele lui, citiţi-mi sufletul, dincolo
de cărţile scrise pe care le poate citi oricine”. 

Am observat în interviurile dumneavoastră că lip-
sesc (cu mici, mititele chiar, excepţii) întrebările legate
de biografia interlocutorului, că singurele „indiscreţii” pe
care le comiteţi fac trimitere la etimologia ori prove-
nienţa numelui acestuia. De aceea, îmi iau îngăduinţa
de a face prima mutare citând din Ion Ghica („Fiecare
turc având pe umeri sau pe cialma câte o pisică, o mai-
muţă sau un coroi”) şi întrebându-vă: ce purtau turcii pe
umeri sau pe turban? Apoi aş aminti că ţinutul natal al
Domniei Voastre i se mai zice Ţara Corbilor Negri. Vă
las pe dumneavoastră să faceţi legăturile!

– Trebuie să-mi recunosc neștiința: aflu abia acum
de la Dv. că ținutul meu natal se mai numea, se mai
numește și Țara Corbilor Negri. Este o denumire care
mă duce cu gândul și la una din capodoperele liricii lui
Edgar Allan Poe: „Corbul”. Cât despre vreo legătură cu
numele meu, nu pot să spun decât că Iorgu Iordan, cred
că într-o lucrare consacrată onomasticii românești, pe
care am citit-o cândva, mai mult ca sigur în studenție,
scrie că termenul coroi denumește o specie de șoimi de
munte. Mi-ar plăcea ca măcar numele meu, dacă  alt-
ceva nu, să aibă legătură cu pasărea care probabil este
una rară și nobilă, dacă nu cumva o fi o specie dispă-
rută. Ceea ce pot să vă spun însă, distinsă colegă, e că
străbunicul meu patern a „coborât” în satul Sârbi, co-
muna Țifești, unde m-am născut, situată la câțiva kilo-
metri de Panciu, din Munții Vrancei, iar onomasticul
Coroiu este exclusiv al familiei noastre. Nu mai știu pe
nimeni cu acest nume, cu excepția unei colege, din pă-
cate ieșite de mult din scena vieții, care scria cronică
teatrală: Irina Coroiu, dar cu care nu am nicio legătură
de rudenie. Altminteri, unii profesori, dintre cei pe care
i-am avut, medici, funcționari ori alte persoane cu care
am intrat în contact de-a lungul timpului mi-au pronunțat
numele fără vocala finală: u. De pildă, neuitatul meu

Constantin Coroiu

„CRITICUL AR TREBUI 
SĂ AIBĂ ÎN ADN-UL SĂU SPIRITUAL

CEVA DIN MOŞTENIREA 
LUI TOMA NECREDINCIOSUL”

(I)
-Interviu de Rodica Lăzărescu-
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dascăl de limba și literatura română la Liceul „Unirea”
din Focșani, Aurel Budescu, fost discipol al lui Căli-
nescu la Universitatea din Iași, m-a gratulat tot timpul,
inclusiv la festivitatea prilejuită de împlinirea a 20 de ani
de la absolvire, cu apelativul don Coroi. Cât privește
eventuala înrudire cu banditul/haiducul Gheorghe Coroi
sau Coroiu ce și-a desfășurat, așa-zicând, activitatea
justițiară, nu tocmai cu mare blândețe, în zona de nord
a Moldovei, înrudire de care am fost uneori suspectat
pe nedrept, ceea ce nu m-a făcut să mă rușinez deloc,
ba dimpotrivă, nici nu poate fi vorba. Am aflat câte ceva
despre acest personaj și despre ingeniozitatea cu care
acționa din presa vremii, iar ca foarte tânăr reporter la
Radio am avut ocazia să o cunosc pe o fostă iubită a
haiducului pe care o chema Elena Crăcană. Aflată
atunci la o vârstă înaintată nu am putut face cu ea un
interviu cât de cât coerent ce ar fi fost poate un docu-
ment prețios. În copilărie am ascultat multe povești des-
pre cel ce semănase spaima printre bogații vremii. Îmi
aduc aminte că am fost extrem de impresionat când mi
s-a povestit  că pe o bătrână care își ducea vaca la târg
pentru a o vinde spre a-și plăti, cu un termen des folosit
în acea vreme, dările, mereu istovitoare, a întrebat-o
cât cere pe ea și i-a dăruit el suma respectivă, îndem-
nând-o să se întoarcă acasă și să-și păstreze vita ce
constituia principala sursă de subzistență a ei și a fami-
liei. După cum vedeți, sunt de stânga de când mă știu
și mă gândesc acum câți haiduci precum Coroiu ne-ar
trebui pentru a-i deposeda de ceea ce au furat ca în
codru, și nu e vorba de vestitul codru de la Guranda,
unde își avea haiducul unul din terenurile de acțiune și
de camuflaj, ci de codrul numit România, pe îmbogățiții
de azi, cei de pe aici sau din alte zări de unde au venit,
după așa-zisa revoluție, în țara noastră „de-au cerut pă-
mânt și apă” fără rușine și fără milă. Le-a fost prielnic și
faptul că au operat într-un sat lăsat intenționat fără câini
și, vorba lui Creangă, în satul fără câini umblă mișeii
fără băț. În fine, aș mai face o mărturisire, căci pentru
asta m-ați invitat. Când am citit prima dată memoriile lui
Constantin Argetoianu mult înainte de evenimentele din
decembrie 1989, m-a revoltat până la furie o afirmație
de o duritate aproape insuportabilă a acestui mare me-
morialist, și anume că România este o țară de curve și
de trădători, mai mult „țara tuturor trădărilor”.  Atunci
n-aș fi crezut în ruptul capului că asemenea tușe tari ale
portretului nostru psiho-moral avea să mi se releve cu
asupra de măsură. Și mi-am zis oarecum resemnat cu
vorbele unui personaj de frunte al scenei politice
românești din a doua jumătate a secolului XIX: „Aiștia
suntem și alții da la Viana nu putem aduce”.

– Acestea fiind lămurite, să începem cu începutul
(nu înainte de a-mi exprima speranţa că părinţii au de-
clarat şi notarul a consemnat corect data naşterii prun-
cuţului, lucru rar în vremurile acelea): aţi venit pe lume
în plin război, al doilea în ordine mondială, în zodia Ba-
lanţei, într-o zi de miercuri, 6 octombrie 1943, zi de prăz-
nuire a Sfântului Apostol Toma, căruia creştinii ortodocşi
îi mai zic şi Necredinciosul: „…și dacă nu voi pune
mâna mea în coasta Lui, nu voi crede”. E vreo genă în
adn-ul dumneavoastră spiritual care să păstreze amin-

tirea acestei „întâmplări” – a naşterii sub semnul necre-
dinciosului Toma?    

– Am impresia că am început deja și încă nu oricum,
ci cu o întrebare incitantă. Din păcate, și aici cuvântul
păcate mi se pare cum nu se poate mai la locul lui, nu
sunt documentat până în cele mai mici detalii cu privire
la sfinții din calendarul ortodox și cu atât mai puțin la cei
din alte calendare. Sunt oleacă mai la curent cu „sfinți”,
cu sau fără ghilimele, ce nu sunt trecuți în calendare re-
ligioase, ci doar în manuale, dicționare și în arhiva de
aur a lumii, lume în înțelesul de Cosmos. O fi mult, o fi
puțin?! Cine mai știe?! De pildă, ca să-i pomenesc pe
câțiva: Homer, ale cărui poeme întemeietoare care, aflu
dintr-un articol semnat de Alexandru Călinescu, nu mai
merită a fi studiate la școală pentru vigilenții neomarxiști
și globaliști... corecți politic, fiindcă autorul lor ar fi fost
stăpân de sclavi (culme a inculturii și imbecilității, căci
despre biografia lui Homer, de aproape trei milenii în-
coace, nu se știe aproape nimic), Michelangelo, Sha-
kespeare, Tolstoi, Cervantes, Dostoievski, de la
nașterea căruia, iată, se împlinesc acum 200 de ani,
Eminescu, Enescu sau Beethoven, Ceaikovski, Mo-
zart... Cât despre Sfântul Apostol Toma Necredinciosul,
prăznuit la 6 octombrie, îl văd ca pe un simbol al îndo-
ielii fecunde. Eugen Simion repovestește admirabil în
convorbirile cu Andrei Grigor miturile biblice, portreti-
zând din perspectivă culturală și moral-psihologică per-
sonajele din Noul Testament, între care și Toma
Necredinciosul care „nu crede fără să pipăie și, vorba
lui Arghezi, să strige «este»”. În fabula biblică, el vrea
certitudini, ca și psalmistul arghezian, observă Simion
și adaugă: „Să înlocuim necredința prin îndoială și avem
formula de existență a lui Toma. L-am putea lua ușor ca
simbol al criticului literar”. Dar, aș spune, că nu doar al
criticului literar, căci nu numai literatura are nevoie im-
perioasă de critică, de critici, ci toate artele. În fine, în
viziunea lui Eugen Simion un critic literar trebuie să fie
un Petru care nu se leapădă de literatură, care crede în
ea și un Toma care „îndoindu-se metodic, caută adevă-
rul și până la urmă îl găsește”. Oricum, criticul ar trebui
să aibă în adn-ul său spiritual ceva din moștenirea lui
Toma Necredinciosul. Dar asta e doar o opțiune și o
speranță din ce în ce mai deșartă într-o vreme când pe
obsedantele și mai degrabă nocivele rețele sociale orice
semidoct sau analfabet funcțional proclamă oricând
genii și candidați la Premiul Nobel și la alte premii mai
mult sau mai puțin prestigioase sau mai mult sau mai
puțin compromise.

– Vă rog să mai poposim puţin în vremea şi în spaţiul
natal. Aţi văzut lumina zilei (sau întunericul nopţii?!) în
vechiul ţinut al Putnei, în Ţifeşti, zonă aflată între şase
dealuri şi tot atâtea râuri, renumită pentru morile la care
veneau să-şi macine cerealele chiar şi gospodari din
Muntenia. (Măcar într-o paranteză, tot vă întreb dacă
această îndeletnicire a măcinatului a trecut cumva în
matricea dumneavoastră spirituală, puiul de ţifeştean
măcinând însă, peste ani, alte „roade” la alt fel de
moară!) Vorbiţi-ne puţin despre familie, părinţi, „moşi,
strămoşi”, fraţi…!  

– Familia mea este una de țărani viticultori. Suntem
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răzeși vrânceni de viță veche, cum îi plăcea să-mi rea-
mintească cu diferite prilejuri ilustrului vrâncean con-
temporan cu noi: Valeriu D. Cotea. Figura cea mai
luminoasă, emblematică a fost și este pentru mine cea
a bunicului patern Toader Coroiu, personaj de posibil
roman înfiorat de un cald umanism și de un anumit tra-
gism al existenței. La fiecare 6 august, o dată scumpă
în calendarul sufletului meu, copil și adolescent fiind,
mergeam împreună cu el, o bună parte din drum per
pedes, parcurgând în aceeași zi dus-întors distanța de
vreo 12 kilometri dintre satul nostru și Mărășești, pentru
ca bunicul să se reculeagă în locul unde își avusese
masca pe frontul Marelui Război de apărare și întregire
a patriei și la impresionantul Mausoleu. 

– Vă întrerup! Declar că nu ştiu ce e masca de pe
front!

– Masca era locul de camuflaj al soldatului pe linia
frontului. O știu atât de la bunicul, cât și de la tata, ambii
având la activ mulți ani de front. Ei o mai numeau și
groapă de camuflaj.

Plecam înainte de a se ivi zorii și ne întorceam seara
târziu. Acele, să le numesc astfel, pelerinaje au consti-
tuit cea mai tulburătoare și mai temeinică lecție de pa-
triotism pe care mi-am însușit-o pentru totdeauna. Mult
mai târziu aveam să citesc ceea ce profețea Gala Ga-
laction la scurt timp de la terminarea războiului, în 1921,
și să constat cu profundă tristețe, iar astăzi mai mult ca
oricând, că părintele scriitor a dovedit clarviziune de
profet: „Și într-o zi depărtată, strănepoții noștri vor
desluși, sub larga și însângerata scenă a măcelului din
anii 1914-1918, 1919, 1920... întocmai ca sub scena
unui teatru de păpuși, sforăria fatală care ne-a făcut să
dănțuim în bălțile de sânge așa precum am dănțuit.
Strănepoții noștri, străbătând câmpiile încă însemnate
cu cicatricele fostelor tranșee, se vor gândi la noi, miloși
și compătimitori: «Sărmanii! Ei nu-și dădeau seamă că
au murit pentru cu totul altceva decât credeau ei că mor!
Ce credeau ei că fac și ce-a ieșit»”. Măcar de ar exista
astfel de strănepoți! Bunicul avea fibră de povestaș. Știa
să evoce cu un farmec cuceritor pentru copilul care
eram, îmi scria pe foi de o culoare nedefinită care
potența parcă emoția estetică și sentimentul istoricității,
poezii de Bolintineanu, Alecsandri, Eminescu, Coșbuc,
Goga și alți autori clasici. Evoca momente și eveni-
mente importante din istoria țării, figuri proeminente din-
tre care se detașa cea a lui Alexandru Ioan Cuza.
Le-am retrăit amintindu-mi-le adeseori. Când am ajuns
să-l citesc pe Nichifor Crainic, am fost profund tulburat
de o metaforă a acestuia ce sintetiza și totodată definea
magistral ceea ce aflasem din povestirile care n-aș fi
vrut să se mai termine niciodată ale bunicului meu, și
anume că în România brazda de pământ miroase a
Cuza. 

– După ce aţi „devenit ieşean” (dar despre asta ceva
mai încolo), vă simţiţi din când în când „furat” – cum
zicea Goga, de „îndemnuri ne-nțelese”, auziţi cumva
chemarea Vrâncioaiei? 

– Despre ceea ce numiți chemarea Vrâncioaiei îmi
amintesc că am vorbit de multe ori cu deja pomenitul
om de știință, care m-a onorat cu discreta și calda sa

prietenie, Valeriu D. Cotea. Mi s-a părut mereu că era
mai sensibil și chiar mai capabil decât mine s-o asculte
și să o tălmăcească, de pildă în scrieri precum volumul
„Vidra – Poarta Vrancei” în care a exprimat inspirat,
plastic, într-un stil vibrant sentimentele pe care le trăia
ca vrâncean aș spune pursânge. Avea stofă de poves-
titor. Cu atât mai memorabile sunt descrierile și confe-
siunile din cărțile lui memorialistice – de pildă, cea
intitulată „Profiluri în timp” –, cu cât însăși familia Cotea
din Vidra, familia sa, ilustra parcă legenda. În ce mă
privește, am tot timpul în memoria afectivă imagini și
trăiri intense care mă țin „legat” de spațiul vrâncean. Nu
puține dintre aceste imagini sunt fastuoase, precum cea
a cerului înstelat din serile și nopțile de toamnă, ano-
timpul ce-mi este cel mai drag. Un cer pe care nu l-am
mai văzut niciunde pe unde am umblat – în țară sau pe
meleaguri străine, unele foarte îndepărtate, la capătul
lumii, cum se spune cu o expresie devenită clișeu. Dar
sunt momente și mai ales contexte când un clișeu sau
un loc comun se impune cu necesitate și nu „toceşte
înțelegerea”, cum spunea Maiorescu, ci o potențează.
Am intenționat cândva să scriu un eseu mai amplu inti-
tulat „Elogiul locului comun”. L-am ratat. Și, cu vorba lui
Octavian Paler, ceea ce pierdem, pierdem pentru tot-
deauna. O altă imagine nu mai puțin fastuoasă, tot au-
tumnală, este cea a unei vii aflate înainte de cules, iar,
într-o tristă legătură cu aceasta, una terifiantă ce per-
sistă în memoria mea: o grindină devastatoare care în
câteva minute a făcut praf toată roada atât de bogată a
acelei toamne. O priveliște ca de sfârșit de lume. Pri-
veam înmărmurit cum pe șanțurile de pe marginile dru-
murilor curgeau strugurii sfărâmați și zeama lor
amestecate cu pământ și pietre. Și mai puternic m-au
impresionat și m-au obsedat multă vreme figurile oame-
nilor, ale consătenilor mei, devastate, încremenite. Unii,
ca tatăl și bunicul meu, bărbați în toată firea, trecuți prin
experiența războiului, prin iadul prizonieratului în Ger-
mania, prin foamete și atâtea alte nenorociri ale unui
secol blestemat, nu-și puteau stăpâni plânsul. Aceea
parcă nu mai era toamna vrânceană pe care o iubeam
fără rest, dar era, și ea, tot a mea... 

– Acest ţinut al Putnei a fost condus, câteva secole,
de câte un staroste, printre aceşti conducători numă-
rându-se şi cronicarii Miron Costin (1688) şi Ion Neculce
(1732). Ştim cum a sfârşit primul. Să fie un blestem ge-
neralizat ce se abate periodic asupra noastră această
rostogolire prin veacuri a ordinului vreunui analfabet de
executare/decapitare a unui cărturar? 

– Sigur, nu e neapărat nevoie să fii analfabet pentru
a fi și criminal. Dimpotrivă, istoria ne dovedește că ade-
sea chiar și oameni inteligenți, intelectuali veritabili ig-
noră adevărul exprimat în celebra butadă conform
căreia o picătură de sânge intelectual nu o poate spăla
nici toată apa mării. Domnitorul Constantin Cantemir
era, într-adevăr, analfabet, dar cei care au țesut ițele in-
trigilor și au determinat crima nu erau toți neștiutori de
carte și cu atât mai puțin proști. Fapt e că execuția dic-
tată de Cantemir bătrânul a făcut ca destinul tragic al
cărturarului și scriitorului Miron Costin să capete valoare
de simbol pentru o întreagă istorie a unui neam și pen-
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tru o întreagă cultură. Nu întâmplător profesorul G. Că-
linescu la Universitatea din Iași, atunci când Nicolae
Iorga a fost smuls mișelește de la masa de lucru în timp
ce scria Istoria universală și asasinat bestial de niște
descreierați, legionari, dintre cei pe care în ultimele mai
bine de trei decenii niște nostalgici siniștri nu au ezitat
să-i omagieze într-o formă sau alta, ba chiar să ni-i pre-
zinte mai mult sau mai puțin insidios ca modele, marca
tragicul moment printr-o memorabilă prelegere despre
Miron Costin și destinul său simbolic. Nici nu se putea
o mai plină de sensuri atitudine de la înălțimea unei ca-
tedre, și încă a uneia de la Universitatea cea mai veche
a țării, unde Nicolae Iorga își făcuse studiile, decât cea
a unui creator genial de anvergura și autoritatea Divi-
nului.

– Astrologii spun că, balanţa fiind singura „fără su-
flet” din tot zodiacul (adică e reprezentată printr-un
obiect), nativul zodiei este obiectiv şi imparţial, deci bun
judecător, bun arbitru, în căutarea echilibrului şi a păcii,
a căii de mijloc care să împace forţele aflate în conflict.
Conflict ce se poate numi polemică, dacă nu trece în
ceea ce ştim de la Rebreanu, şi anume că scriitorii ro-
mâni se ceartă şi-n cimitir! Ce-i polemica, domnule Co-
roiu, care-i graniţa ce o desparte de discursul tip ba
pe-a mă-tii? La viaţa dumneavoastră aţi intrat în multe
polemici?

– Încerc să fiu cât mai obiectiv, mai cu seamă în răs-
punsul la această întrebare, din motive lesne de înțeles.
Experiența de viață și, nu în ultimul rând, de lectură (in-
clusiv lectura zodiacului chinezesc) pe care am trăit-o
până acum mi-a demonstrat și contrariul a ceea ce ar
putea semnifica obiectul balanță în sens zodiacal.
Balanța are mult suflet, poate prea mult, ceea ce nu o
avantajează întotdeauna. Aspiră la echilibru, dar nu-l
obține decât arareori. Își iese cam repede din fire, fără
să ajungă însă la „vărsare de sânge”. Este sensibilă, se
lasă cuprinsă adeseori de melancolie, are capacitatea
de a admira, dar și de a nega. În literatură am observat
că preferă mai mult stilul clasic, fiind însetată de ritm și
armonie. Nu agreează avangarda și nici experimentul,
fără a fi însă opacă la ele. 

– Consideraţiile Domniei Voastre mă trimit cu gândul
la o altă „balanţă” dragă amândurora – domnul Niculae
Gheran! Mă iertaţi de întrerupere, continuaţi, vă rog!

– Referitor la polemică, am convingerea că ține nu
numai de cei șapte ani de-acasă, nu numai de „maneră”
și de finețea spiritului, ci și de vocație. Cunoaștem
amândoi, distinsă colegă, spirite remarcabile care nu
au această vocație, ca să nu spun talent, ceea ce n-ar
fi nepotrivit. Sigur, faptul nu e deloc imputabil. Imputa-
bilă poate fi încăpățânarea de a aborda genul și până
la urmă de a-l compromite. Noi nu avem în momentul
de față polemiști redutabili. Avem portretiști in aqua forte
și caricaturiști, avem pamfletiști, autori de scrisori des-
chise pline de venin, dar nu polemiști de clasă. Îmi vine
acum în minte Adrian Marino, cărturar de frunte, cu o
operă importantă și cu o biografie dramatică. Cam tot
ce se vrea a fi polemică la el e o răfuială, un pamflet
fără virtuți stilistice ce mi s-au părut a fi reflexul nefericit
al unor complexe. Un negaționist uneori ridicol. A-l de-

tracta la modul incalificabil pe G. Călinescu, profesorul
și mentorul său, despre care altădată afirma că e un
uomo universale, este profund imoral și totodată pro-
fund psihanalizabil. Îl pot înțelege și chiar admira până
la un punct pe omul Adrian Marino, pe care am avut
onoarea să-l cunosc, pe criticul, hermeneutul, teoreti-
cianul și analistul ideilor literare, în fine, pe biograful lui
Alexandru Macedonski, cu care a părut că se asea-
mănă oarecum. Nu l-am putut înțelege pe cel care, pen-
tru a da un exemplu, polemizând, chipurile, cu cei care,
cu expresia sa, îi „atârnă de picioare tinicheaua Căli-
nescu”, considerându-l, vai, călinescian, etichetează,
neagă, ajunge chiar la insultă. Pot înțelege despărțirea
de Călinescu, dar Marino este departe de ținuta intelec-
tuală a lui Noica în despărțirea de Goethe și foarte de-
parte de stilul sclipitor și eleganța cu care Paleologu se
desparte la rândul său de Noica.

(va urma)
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– Am adus în discuție efervescența spirituală dega-
jată de personalități care și-au legat numele de Institutul
de istorie „Nicolae Iorga”, fondat la 1 aprilie 1937 ca In-
stitut pentru studiul istoriei universale. Vă propun, sti-
mată doamnă Georgeta Filitti, un voiaj sentimental de
la înființarea acestuia până în zilele noastre, oprindu-ne
asupra câtorva figuri emblematice. Să începem cu
Ghe orghe Brătianu, director între anii 1940 și 1947. Știu
de la Dvs. că se întâlnea adesea cu Victor Slăvescu,
fiind amândoi liberali de prestigiu. Am o carte de vizită
trimisă pe 23 mai 1945, cu acest text: Gheorghe I. Bră-

tianu roagă pe Dl. V. Slăvescu să dea binevoitorul
său sprijin chestiunii despre care îi va vorbi
Dna.  Zadik, în speranța că va putea obține rezultatul
favorabil de la Banca Națională. Cu vii și anticipate
mulțumiri și cele mai alese sentimente. Gheorghe
Brătianu. Era deopotrivă  bun prieten cu George Matei
Cantacuzino, celebrul arhitect, spre care se îndrepta
această referire – habent sua fata lilbelli – de pe pa-
gina de titlu a lucrării Napoléon III et les nationalités
(1934), rară esență a căutărilor mele bibliofile: À mon
vieux Georges pour remplacer l´unique exemplaire
volé de cet ouvrage, Gheorghe Brătianu. De destinul
tragic al acestui mare român s-a ocupat prietenul nostru
Valeriu Râpeanu, cel dintâi care a publicat o lucrare a
acestuia în anii comunismului: Tradiția istorică despre
întemeierea statelor românești (1980), apărută în
30.000 de exemplare, ceea ce astăzi pare de domeniul
fantasticului. Tot Valeriu Râpeanu pe volumul Cultură
și istorie: N. Iorga – Gheorghe. I. Brătianu (1981)
mi-a scris: Lui George Corbu Jr., o carte la care țin
poate cel mai mult. Cu bucuria că are să fie alături
de cărțile pe care le „adună” cu atâta pasiune. Oma-
giul lui Valeriu Râpeanu, Ajunul Crăciunului 2003.
Acolo citim acest pasaj răscolitor: În noaptea de 5 spre
6 mai 1950 a fost arestat. Reținut timp de aproape
trei ani fără a fi judecat sau condamnat, Gheorghe
Brătianu încetează din viață în închisoarea de la Si-
ghetul Marmației, în noaptea de 24 aprilie 1953. La
30 ianuarie 1953, împlinise cincizeci și cinci de ani.
Din lucrarea cercetătorilor Aurel Pentelescu și Liviu
Țăranu, Gheorghe Brătianu în dosarele Securității
(2006) putem afla umilințele la care a fost supus acest
om excepțional de regimul instaurat de Moscova, printre
altele pentru lucrările sale în care demonstra că Basa-

Georgeta Filitti

„NEÎNDOIOS, POLITICA I-A MARCAT
PE MULȚI ISTORICI”
- În dialog cu George Corbu Junior -
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rabia și Bucovina erau teritorii românești. Deci, Gheor-
ghe Brătianu:

– Gheorghe Brătianu rămâne unul dintre cei mai
prestigioși istorici români, cu o soartă tragică și o pos-
teritate, dacă nu ingrată, oricum, destul de indiferentă.
Apartenența la familia liberală Brătianu ca și refuzul de
a considera Basarabia teritoriu sovietic i-au atras ura
furibundă a comuniștilor. Așa cum observai, Valeriu Râ-
peanu a fost editorul care l-a „redescoperit” pe Gheor-
ghe Brătianu în anii totalitarismului. Tot el, după 1990,
mi-a găzduit în „Curierul național” o amplă mărturie des-
pre prietenia încă din tinerețe dintre Gheorghe Brătianu
și G.M. Cantacuzino. Aș vrea să reiau aici subiectul, de-
oarece azi „Curierul” e de negăsit; apoi am încercat să
public la Iași o formă mai extinsă a textelor inedite ce îi
priveau pe cei doi și un „binevoitor” reține până acum
paginile mele. Sunt avataruri proprii comorilor păstrate
în arhivele din sinistrul Fond special.

Dar despre ce este vorba? La Biblioteca Academiei,
în fondul A al secției de manuscrise, am găsit, prin 1988,
banalul titlu „Încercări”. Erau 18 numere manuscrise de
revistă, scoase în 1917-1918, la Iași, de cei doi tineri
excepționali, Gheorghe Brătianu și G.M. Cantacuzino.
Revista era girată de un unchi, deoarece redactorii nu
atinseseră majoratul. Gheorghe Brătianu și-a asumat
studiile de istorie, viitorul arhitect pe cele de literatură.
Acesta din urmă a realizat și coperțile fiecărui număr.
Multiplicarea au făcut-o tot manual. Un număr a ajuns
în mâna lui Nicolae Iorga, a cărui perspicacitate în des-
coperirea valorilor e prea bine cunoscută. S-a grăbit să
publice în „Revista istorică” studiul lui Gheorghe Bră-

tianu de aici despre lupta de la Baia, convins că are în
față un prețios cercetător în devenire. Că ulterior cei doi
s-au despărțit, din rațiuni politice, este altă poveste. „În-
cercările” celor doi tineri, voluntari pe front și întorși
acasă pentru convalescență, au o undă de dramatism
sfâșietor. Proza arhitectului reține scene din viața coti-
diană a satului pârjolit de urgia războiului, cu mame dis-
perate să potolească foamea copiilor, orfani pierduți în
hăurile Moldovei, combatanți la capătul puterilor. În
schimb, Gheorghe Brătianu se refugiază în spațiul isto-
ric. Întreaga revistă, în ciuda faptului că între timp i-au
dispărut câteva coperte și pagini, ar merita publicarea
în volum. Dincolo de valoarea intrinsecă a conținutului,
ea ilustrează serioasele preocupări ale unor adolescenți
la vremuri de restriște. Amândoi au avut șansa să se
manifeste plenar în perioada interbelică și tot amândoi,
vai, au căzut victime nemerniciei comuniste. Gheorghe
Brătianu, așa cum precizai, și-a aflat moartea în închi-
soare, a doua zi după onomastică. G.M. Cantacuzino a
supraviețuit detenției, adăpostit discret într-o tainiță a
bisericii ortodoxe.

Numărul celor uciși sau marginalizați până la
umilința de a fi vopsitori de calorifere sau împletitori de
pănușe este cumplit de mare. Învinovățirea regimului
comunist este întru totul justificată, dar, mergând mai
departe, te întrebi ce s-ar fi întâmplat dacă lucrurile evo-
luau normal și întreaga falangă de specialiști din varii
domenii care a dat strălucire României până în 1945 ar
fi fost lăsată să lucreze, să creeze, să ctitorească?

– Nu aș trece mai departe fără a-l aminti pe Petre
Constantinescu-Iași, care obținuse în 1925 un doctorat
în istoria artelor și arheologie, cu teza Narthexul în ar-
tele bizantină, sud-slavă și română, la Universitatea
din Iași, în fața unei comisii din care făcea parte și
Ghe orghe Brătianu. A fost director în perioada 1948-
1953; era vechi ilegalist, condamnat în 1936, la
Chișinău, în procesul „militanților antifasciști”, în reali-
tate comuniști aflați sub umbrela Cominternului. Desti-
nul său s-a intersectat cu cel al luptătorului unionist
basarabean Pantelimon Halippa1, care declara că în
1918 „m-a și felicitat telegrafic pentru actul Unirii
din 27 martie”. Din această perioadă datează relațiile
dintre ei, mărturie fiind fondul Pantelimon Halippa
(1803-1975), de la Arhivele Naționale, cu un lot de do-
cumente dintre anii 1914-1932: Corespondența lui
P.  Constantinescu (Iași) către Pan. Halippa despre
absolvirea facultăţii şi activitatea pe care o desfă-
şoară, relații despre prietenii comuni: Răutu, Epure,
Hotnog; îi cere să-l sprijine pentru a fi numit într-o
comisie de bacalaureat în Basarabia etc., dar și
dedicația mai târzie pe volumul din 1927 Istoria artei
bizantine: Lui Pan Halipa, prietenie, P. Constanti-
nescu, 9.X.927. Am redescoperit-o într-un sertar al bi-
bliotecii, odată cu o scrisoare trimisă de patriotul de
peste Prut vechiului său prieten cu doar o lună înainte
de a-și începe lunga și înfiorătoarea peregrinare prin

1. Deşi este încetăţenită scrierea cu doi p, numele lui Pan-
telimon (Pan) Halippa apare grafiat de posesorul său Halipa,
după cum se poate constata şi din cele ce urmează. (n.GCJ) 

Pan Halippa
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iadul concentraționar româno-sovietic: Dragă prietene,
mă adresez pe calea aceasta pentru a te ruga să mă
ajuți în următoarea chestiune: acum câteva luni am
oferit Academiei R.P.R. o culegere de peste 10.000
proverbe din Moldova Răsăriteană, pe care am în-
treprins-o în 1901 și am dus-o până la 1939. În alte
împrejurări aș fi oferit Academiei comoara mea gra-
tuit, dar, mânat de situația grea materială, am cerut
președintelui Traian Săvulescu o sumă modestă de
30.000 lei plus alte vreo 20.000 lei pentru transcrie-
rea proverbelor cu litere românești, deoarece ele au
fost scrise inițial cu buchi rusești, ca pentru uzul
nostru local. Oferta mea a fost întâmpinată de
președinte cu simpatie și eu, în așteptarea răspun-
sului oficial, pe care l-am socotit drept favorabil,
după impresia din audiența avută, m-am pus pe
transcrierea proverbelor cu litere românești,
întrebuințând mai multe luni de-a rândul. Dar cum
nici până azi n-am fost invitat la Academie să pre-
dau munca mea, deși în secția literară profesorul
Gh. Călinescu a prezentat raport favorabil și foarte
elogios pentru munca mea, eu te rog, dragă prie-
tene, în amintirea zilelor de la Iași și de mai târziu,
să mă ajuți în chestia mea, cum vei crede de
cuviință. Cu cele mai bune sentimente și mulțumiri
anticipate. Pan. Halipa P.S. Pentru cazul unor
informații sau deslușiri, aș solicita și o audiență,
dacă este nevoie. Iar pentru cazul că nu s-ar putea
face nimic în chestia aceasta, solicit să-mi
încredințezi lucrări de traducere din limba rusă în
limba românească, în specialitatea istoriei, geogra-
fiei, folclorului și literaturii.

P.H. 3 Aprilie 1950, Al. Donici 32, Tel: 2.86.47.
În decembrie 1955, când Halippa revine în România

din gulagul sovietic pentru a fi din nou încarcerat la
Gherla, prietenul său de tinerețe era ministru al Culte-
lor…

– Profesorul Petre Constantinescu-Iași face parte
dintr-un grup relativ numeros de intelectuali români pe
care trebuie să-i socotim a fi fost la început inocenți,
captați doar de retorica extremei stângi. Când aceasta
a ajuns la putere, susținută de ocupantul sovietic,
supraviețuirea personală, avantajele oferite oricărui co-
laborator, au generat comportamente alături cu etica
general acceptată. Profesorul ieșean rămâne un ase-
menea intelectual ce s-a abătut de la valorile morale
proprii comunității noastre științifice. În Institutul de is-
torie singura amintire despre el este mobilierul din sala
de consiliu, achiziționat cine știe cum și de la cine, în
vremea directoratului său.

În legătură cu Pan. Halippa, dă-mi voie să evoc aici
un fapt generator de legendă: am locuit o vreme pe
strada Icoanei, la doi pași de strada Donici, unde basa-
rabeanul își avea casa. Fusese împroprietărit în 1921,
în urma drasticei reforme înfăptuite din vrerea Regelui
Ferdinand I. Și-a vândut pământul de peste Prut și și-a
cumpărat această casă. În cartier se vorbea stăruitor
de o comoară îngropată la temelia ei, lumea frămân-
tându-se cum s-o scoată fără să dărâme construcția…

– Vă propun să trecem la profesorul Andrei Oțetea,

care a condus Institutul între 1947-1948 și 1956-1970.
Dvs. ați ajuns să lucrați acolo din 1961, ceea ce mă face
să cred că l-ați cunoscut destul de bine și puteți destăi-
nui despre el lucruri mai puțin cunoscute. Acum câtva
timp am regăsit în casă o scrisoare din 30 ianuarie
1930, trimisă din Iași, unde era profesor la Universitate,
profesorului Ioan Andrieșescu, director la acea dată al
Muzeului Național de Antichități: Stimate Domnule
Andrieșescu, Am primit frumoasa Dstre. „Revistă
de Preistorie și Antichități Naționale”, care m-a in-
teresat atât prin studiile sale temeinice cât și prin
splendidele sale fotografii care o ilustrează, și vă
mulțumesc din toată inima. La 10 ianuarie v-am cău-
tat acasă, și mi-a părut foarte rău că, fiind silit să
plec la Iași, n-am mai putut reveni. Voiam să vă
anunț că am depus manuscrisul manualului meu de
cl. VII și v-am adus un exemplar din cel de cl. VI, să
vedeți cum va fi editat. Mai doream să justific unele
dispoziții particulare ale planului adoptat, care s-a
abătut puțin de programa analitică. Întâi am început
istoria contemporană nu cu Formarea Statelor Unite
ci cu Revoluția Franceză, fiindcă oricare ar fi auto-
ritatea celor care o apără, teza oficială nu poate fi
susținută științific. În tot secolul XIX Statele Unite
au fost, din punct de vedere economic, un domeniu
de expansiune al Europei, care i-a trimis capitalul,
tehnicienii și muncitorii care i-au permis să-și pună
în valoare bogățiile naturale. „Către 1890, Statele
Unite puteau avea înfățișarea unui tânăr uriaș dar
dezvoltarea lor se făcea în brazda Europei” – spune
A. Siegfried, unul din cei mai buni cunoscători ai is-
toriei Statelor Unite, și adaugă: „Deși liberate de
mai bine de un secol de sub tutelă politică, Statele
Unite au păstrat multă, multă vreme ceva colonial
în relațiile lor economice cu vechiul continent” (La
crise de l´Europe, p. 50). Începerea istoriei universale
în secolul XIX cu formarea Statelor Unite implica o
adevărată răsturnare de valori și ar fi dat o idee
complet falsă despre dezvoltarea istoriei contem-
porane care mai e încă chiar și azi, înainte de toate,
istoria Europei. Iată de ce am trimis această ches-
tiune la capitolul XX, consacrat dezvoltării Statelor
Unite (după program) în care se integrează în mod
firesc. Am dat apoi o dezvoltare mai mare decât se
obișnuiește Revoluției franceze, fiindcă de la
Revoluția franceză au pornit ideile și formele tuturor
luptelor politice din secolul XIX și fiindcă am con-
statat la studenți lacune și prejudecăți uluitoare în
această privință. Am acordat faptelor economice o
atenție deosebită, fiindcă am convingerea că numai
ele ne dau o explicație adevărată a transformărilor
sociale și politice și fiindcă numai prin formarea
unei mentalități economice la noile generații istoria
poate contribui la emanciparea noastră economică.
Ilustrația – cu documente adevărate, nu cu oribilele
tablouri istorice care umplu manualele noastre – va
căuta să completeze și să ușureze explicația ca și
în manualul de cl. VI. În sfârșit, pentru a lăsa profe-
sorului mai multă libertate în tratarea și împărțirea
materiei și pentru a adapta manualul la gradul de
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dezvoltare a elevilor din diferitele orașe și provincii,
am să tipăresc o parte însemnată a materiei cu litere
mici. Cred că n-am nevoie să subliniez, materia cla-
sei a VII-a făcând parte din specialitatea pe care o
predau de zece ani, că textul exprimă rezultatul ul-
timelor cercetări și, cu bibliografia care o va însoți,
va permite și profesorilor secundari să se țină la cu-
rent cu progresele științei noastre. Sper că manus-
crisul a ajuns în mâinile Dstre: v-aș rămâne
îndatorat dacă l-ați vedea cât mai curând și mi-ați
comunica, în raport sau în note marginale, toate
schimbările pe care le găsiți utile. Numai așa se
poate întocmi un manual care să corespundă în
adevăr nevoilor școalei noastre. Cu cele mai alese
sentimente de stimă și colegialitate, Andrei Oțetea.

– Că aprecierile asupra unor oameni sau eveni-
mente sunt profund subiective o dovedește o scenă
mereu amintită când se fac judecăți de valoare: pe dru-
mul străjii mai mulți privitori urmăreau o luptă
desfășurată în curtea unui castel, fiecare o relatează di-
ferit, până la contrazicere completă. Așa se întâmplă și
când salariații își discută directorul. Unii îi sunt apropiați,
alții indiferenți ori chiar ostili. Eu m-am numărat printre
cei nedoriți. Repartizată de la Facultatea de Istorie din
București la Institutul Nicolae Iorga, în locul cuiva, pa-
sămite,  preferat de profesorul Oțetea, am avut viață
grea câțiva ani; între altele, examenul de trecere de la
condiția de cercetător stagiar la cea de cercetător plin.
La avalanșa de întrebări ale directorului, răspunsurile
mele, evident, nu făceau față. M-a salvat comisia. Apoi
s-a întâmplat ceva ciudat: eu încercam să dovedesc
onestitatea strădaniei de a mă forma ca cercetător iar
directorul mă punea mereu la încercare. Am avut amân-
doi răbdare și dreptate. Acum îmi vin în minte două mo-
mente: i-a trebuit o traducere rapidă din limba engleză.
A făcut praf în fascicole cartea cu pricina și ne-a dat-o
câtorva cercetători adunați în bibliotecă. Am terminat
cel mai repede și textul meu a sunat cel mai bine în
limba română. Altădată mi-a dat să transcriu niște con-
turi ale unor oieri din mărginimea Sibiului. Am folosit
lampa cu cuarț, m-am chinuit zile întregi, dar le-am dat
de rost. La patru ani după ce intrasem în Institut, mi-a
mulțumit în prefața unei lucrări pentru colaborare. Evi-
dent, portretul academicianului Andrei Oțetea nu se re-
duce la raporturile cu un salariat oarecare. El rămâne
un specialist temeinic, de serioasă pregătire în istoria
universală, cu acel plus de rigoare ce îi caracterizează
pe ardeleni. E cel mai avizat exeget al mișcării
revoluționare din 1821. Deși s-au publicat peste 500 de
lucrări, doar în spațiul istoriografic românesc pe această
temă, abordarea academicianului Andrei Oțetea ră-
mâne la fel de echilibrată, obiectivă și convingătoare. E
unul din rarii noștri istorici a căror operă n-a suferit uzura
timpului.

– Vă rog să ne spuneți câteva cuvinte și despre pro-
fesorul Ștefan Ștefănescu, ultimul director dinainte de
1989, despre care reputatul istoric Victor Spinei spunea
în prefața la volumul Studia Varia in Honorem Profes-
soris Ștefan Ștefănescu Octogenarii (2009): Cumu-
lând înalte responsabilități administrative și politice

într-o perioadă nefastă din istoria țării, nu și-a aban-
donat niciodată menirea de savant și, ceea ce n-ar
trebui dat uitării, a încercat cu tenacitate să prote-
jeze, pe cât i-a fost posibil, cinul istoricilor de
ingerințele aparatului propagandistic al defunctului
regim, militând, în primul rând prin propriul exem-
plu, pentru o etică a seriozității și o reconstituire la-
borioasă a faptelor și evenimentelor trecutului în
spiritul adevărului și nu al intereselor politice con-
juncturale.

– Așa cum observa academicianul Victor Spinei, per-
sonalitatea academicianului Ștefan Ștefănescu trebuie
judecată în contextul politic în care și-a desfășurat ac-
tivitatea profesională. Neîndoios, politica i-a marcat pe
mulți istorici: Nicolae Iorga a fost prim-ministru și aprig
debater parlamentar; Tzigara Samurcaș, un obedient al
Regelui Carol I. P.P. Panaitescu, în calitate de rector le-
gionar al Universității din București, a interzis arborarea
steagului în bernă după asasinarea lui Nicolae Iorga
ș.a.m.d.

La Ștefan Ștefănescu lucrurile au fost mai compli-
cate. Oltean de la Goicea Mare, absolvent al liceului eli-
tist de la Mânăstirea Dealu, școlit la Moscova, membru
al CC al PCR… Percepția e de la sine înțeleasă: un
aparatcik, un activist oarecare, proiectat la Institutul de
istorie Nicolae Iorga. Or, lucrurile nu stau așa. În primul
rând, a fost un medievist avizat, lucrând cot la cot cu
colegii din secția respectivă. Când a ajuns director, fără
vorbe mari, fără demagogie, a înțeles să păstreze „nava
amiral a istoriografiei române” pe linia de plutire. Reto-
rica „eticii și echității socialiste” i-a rămas străină. A tăcut
mult și a făcut și mai mult. Institutul de istorie a fost prin-
tre puținele unde nu exista condică, unde cercetătorii
lucrau acasă, în bibliotecă, în arhivă; singura exigență
era elaborarea unei lucrări de calitate, terminată la data
convenită. Cunoștea, indiscutabil, dosarele noastre de
cadre și a înțeles să ne apere în consecință. Când îi
spui azi unui tânăr că în urmă cu 40 de ani a avea rude
în străinătate însemna „o pată” la dosar, motiv să nu
pleci la întâlniri științifice în afară, crede că fabulezi. Din
păcate, la Institutul Nicolae Iorga majoritatea aveam
„probleme”. Unii făcuseră pușcărie comunistă, alții erau
fii de legionari, mulți aveam rude în străinătate ori
soți/soții din „foștime”, adică din boierimea ori burghezia
antebelică – taxați în dosarele de cadre ca „bandiți bur-
ghezo-moșierești”. Ca în orice instituție a vremii, existau
și cercetători „cu origine sănătoasă”, turnători, trântori.
Toată această „grădină a lui Dumnezeu” trebuia admi-
nistrată, condusă, apărată. Și Ștefan Ștefănescu a făcut
exemplar lucrul acesta.

În 1987, când constrângerile ajunseseră la paroxism
și apartenența la PCR obligatorie într-o instituție ideo-
logică precum a noastră, directorul m-a întrebat cate-
goric: „De ce nu te înscrii în partid? Aștepți să vină
americanii? Nu te mai pot ține în Institut, nu vezi ce se
întâmplă?”. Și am capitulat. Asemenea discuții pe față
va fi avut profesorul Ștefan Ștefănescu și cu alți cerce-
tători rebarbativi la sunetele de sirenă ale autorităților
comuniste.

Tot pe atunci am făcut o poznă care putea să mă
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coste cariera. Pereții sălii mari a Institutului fuseseră
pictați de Vasile Celmare. Primul panou înfățișa o fe-
meie dacă cu pruncul în brațe. De o parte și de alta a
ei, cu ochii pe cel mic, stăteau doi bărbați, vezi Doamne,
un dac și un roman. Am pus o bandă lată sub imagine
cu textul Pater semper incertus. Scandal, reclamații, an-
chetă. În cele din urmă a trebuit să mă mărturisesc și
directorul a aplanat povestea.

În 1988, la o ședință de sindicat, desfășurată pe o
căldură toropitoare, Nicolae Stoicescu s-a ridicat spu-
nând: „Am scris o monografie despre Matei Basarab.
I-am făcut o dedicație Tovarășului, cerându-i să nu dis-
trugă satele românești. Trebuie să luați și voi atitudine,
altfel va fi rău de noi, de români. Probabil unii din voi
mă vor turna, dar eu mi-am făcut datoria”. Intervenția
parasindicală a colegului a stârnit discuții aprinse și, ul-
terior, interpretări ilare, amintind de lupta de la castel…

Un viitor academician iliescian a spus că și nemții
și-au distrus satele (mulți transformându-și casele în
vile), un cercetător bine orientat, confundat mai apoi,
din cauza numelui, cu viitorul nostru ambasador în Ger-
mania, a susținut „justețea politicii partidului”. Câteva
voci firave au încercat să apere intervenția lui Stoi-
cescu. Majoritatea am rămas tăcuți, citind pe sub bănci
„Paris Match” sau „Point de vue”. „Informarea”, redac-
tată de doi cercetători, a plecat ca o săgeată către Bi-
roul 2 al Elenei Ceaușescu. Dar cele două versiuni nu
se potriveau; una era superficială, alta mult prea
amănunțită. Rezultatul? O anchetă rapidă, cu recoman-
darea de pedepsire exemplară a cercetătorilor
insurgenți. Ba a existat și o soluție trăsnet: desființarea
Institutului și împrăștierea salariaților în cele patru zări.

Eu am primit repartizare la Arad. Unde era directorul
Ștefan Ștefănescu în tot acest răstimp? Era de negăsit.
Această fentare a autorităților comuniste a fost salva-
toare. Explicații, invocarea prestigiului internațional,
observația „că nu dă bine” au potolit zelul demolator al
„acad. dr. ing.” și Institutul a rămas pe loc, cu câteva
pensionări forțate.

Mai sunt de adăugat nenumărate împrejurări, azi din
păcate imposibil de dat la iveală, când profesorul Ștefan
Ștefănescu ne-a apărat pe fiecare în parte, invocând,
mereu și mereu, buna pregătire profesională. A insistat
totdeauna în primul rând pe calitatea de cercetători, nu
de activiști, cum înclina tot mai mult să impună pere-
chea de dictatori. Dacă suntem onești, trebuie să
recunoaștem că Institutul a fost un liman, o oază gos-
podărită cu grijă discretă de medievistul și colegul nos-
tru Ștefan Ștefănescu. „Răsplata” avea să-i vină, în
zilele Revoluției din 1989, de la trei colegi: Anastase Ior-
dache, Nicolae Stoicescu și Radu Vlad Dan: l-au scos
în brânci din clădirea Institutului. Alt coleg, promovat cu
generozitate după Revoluție, și-a găsit rațiunea de a fi
în a-l critica permanent pe fostul director. Detractorii se
răcoreau astfel, dovedind că recunoștința pentru că fu-
seseră adăpostiți ani de zile în Institut nu le era virtutea
de căpetenie.

S-ar cuveni să evocăm un alt istoric de seamă, vre-
melnic și el cercetător la Institutul de istorie Nicolae
Iorga, care ne îndemna pe noi, învățăceii din preajmă:
Prezentați faptele sine ira et studio. E vorba de profe-
sorul C.C. Giurescu, asupra căruia am stăruit într-o con-
vorbire anterioară.

(va urma)

Gheorghe Brătianu
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Motivul folcloric Lenore este unul dintre cele mai
vechi, mai bogate în variante și mai bine reprezentate
pe plan european dintre câte cunoaștem. Variante ale
lui se cunosc la toate popoarele și un studiu comparativ
al lui D. Caracostea ni le-a prezentat în toată emergența
lor artistică și speculativă la germani, în țările scandi-
nave, la francezi, italieni, la cehi și slovaci, polonezi, ru-
teni ruși, maghiari, armeni, lituanieni și letoni, dar și la
dacoromâni. Motivul mai e cunoscut sub numele de „lo-
godnicul strigoi” sau „călătoria fratelui mort”, numit așa
în funcție de episodul dominant: adică, în funcție de cel
care o pețește pe fată sau de fratele care se scoală din
mormânt pentru a-și ține făgăduiala față de mama care
l-a blestemat amarnic și l-a silit să se facă strigoi. Va-
rietatea motivelor și diversitatea lor contrastează de la
un popor la altul, dar legătura dintre om și „tărâmul ce-
lălalt” constituie un element terifiant caracteristic, care
i-a determinat pe unii romantici să trateze subiectul, în-
trucât oferea suficiente sugestii pentru atmosfera ma-
cabră a nopții valpurgice prezentă în baladă, ridicând,
prin aranjamentul original pe care l-au conceput, valoa-
rea și însemnătatea fanteziei populare. Cea mai reușită
dintre aceste piese a fost cea a poetului german Bȕrger,
care ne-a dat o Lenore extrem de bine șlefuită artistic,
de unde modelul artistic care s-a impus. Pe urmele lui,
alți mulți scriitori de la toate neamurile europene s-au
lăsat seduși de motiv, creând opere de o valoare artis-
tică incontestabilă. Între poeții români care au tratat mo-
tivul se numără George Coșbuc, Lucian Blaga sau
Radu Gyr, asupra cărora vom stărui în articolul de față. 

Nu vom stărui în articolul de față asupra tuturor
creațiilor poeţilor noștri culți care au valorificat motivul
și nici asupra ecoului european stârnit de acesta la poeți
din vecinătate, precum Mickiewicz, chiar dacă lista ro-

mânească e destul de bogată, avându-i în vedere și pe
Asachi, Bolintineanu sau Eminescu. Un studiu serios și
foarte informat a oferit în 1939 D. Caracostea sub titlul
Lenore o problemă de literatură comparată și folclor, Lo-
godnicul strigoi (1939), prezentându-ne și varianta cea
mai cunoscută, cea din Ardeal, din jurul Năsăudului,
care a stat la baza lucrării lui George Coșbuc, Blestăm
de mamă. Ulterior, Adrian Fochi a oferit în cartea sa Ba-
lada familială (1983), toate variantele pe teren româ-
nesc ale baladei Voica, numele cel mai cunoscut al fetei
care se mărită, dar care apare și sub numele de Dochița
sau Voichița. În câteva locuri din Muntenia titlul ei este
cel de Ciuma, deoarece acest flagel e cauza care-i
ucide pe frații Voichiței, lăsând-o pe mamă neajutorată
și cu dorul fiicei sale în suflet. În necazul și dorul ei tot
mai puternic, mama își blestemă tot mai tare feciorul
care i-a promis s-o aducă acasă pe fată. Puterea bles-
temului de mamă nu poate fi contracarat de nimic, și
pământul în care e îngropat acesta se cască pentru a
lăsa fiul să-și ducă la îndeplinire promisiunea. În unele
balade frații sunt în număr de nouă, iar Constantin e cel
mai mare, în altele, acesta e feciorul cel mai mic. Galo-
pul fiului-strigoi durează trei zile, în unele balade,
Voichița vine acasă cu o caleașcă trasă de cai albi, în
altele ea e adusă pe același cal cu care a venit fratele,
speriind și stârnind nedumerirea unor păsări întâlnite în
cale, care sesizează bizareria: „Merge un viu cu-un om
mortu/ De-alăturea istui codru”. Această împletire ciu-
dată între elemente reale și imaginare conferă baladei
acea atmosferă aparte, numită „apocaliptică” de Blaga,
care constituie sâmburele de transcendență al baladei,
conform căreia și lumea de dincolo e implicată în jude-
carea cazurilor de „păcat” de pe pământ. Blestemat
cumplit să nu-l mai suporte pământul, Constantin răs-

Mircea Popa

TREI IPOSTAZE ALE MOTIVULUI 
LENORE ÎN LITERATURA NOASTRĂ

CULTĂ
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punde durerii mamei. La rugile/blestemele sale repe-
tate, rugămintea fiului e ascultată de ființele infernale,
astfel că pământul se deschide, sicriul se transformă în
cal, giulgiul în căpăstru sau în șa (într-un caz „Și pânza
obrazului/ Șeaua calului”, în timp ce în alta imaginea e
și mai frumoasă: „Din lumina trupului/ Făcu frâul mur-
gului”). Astfel, fratele cel mic călătorește prin lume ca
un strigoi, ca să poată îndeplini făgăduiala făcută odi-
nioară mamei, să-și aducă acasă sora, astfel riscând să
nu-l mai rabde pământul. 

Unele versiuni pun accent pe acest itinerariu terifiant
și rapsodul popular a intitulat pelerinajul „Călătoria fra-
telui mort”, titlu sub care balada e cunoscută în anumite
zone din Transilvania. Acest drum halucinant comportă
numeroase atingeri cu o serie de motive ale romantis-
mului european, interferându-se și hrănindu-se reci-
proc. Mai ales episodul cavalcadei nebunești din
noaptea cu lună a straniei perechi face trimiteri la o
serie de balade culte dintre cele mai realizate artistic.
Acestea sunt puncte de atracție prezente și la Coșbuc
(Blăstăm de mamă) și la Lucian Blaga în pantomina În-
viere. În cazul lui Coșbuc, accentul este pus pe „bleste-
mul de mamă”, cea care în final își dă seama câtă
suferință a produs cu acest blestem: „Blăstămată să fiu
eu,/ Vai, pentru blăstămul meu!/ Și ca mine pe vecie/
Fie blăstămată, fie,/ Orice mamă s-ar afla/ Pe copil a-și
blestema!”

Coșbuc a atras atenția cel dintâi asupra acestei fru-
moase balade, construită pe îmbinarea elementelor
realiste cu cele fantastice și terifiante. Autorul popular
al acesteia e la curent cu toate cerințele formale ale
unui astfel de cântec bătrânesc rostit în comunitate,
care pretindea o anume solemnitate rituală, cu un incipit
în care adresarea să conțină o notă de captatio bene-
volentiae. „Frunză verde tulburea,/ Avea Lena – nici ca
ea –/Trei feciori frumoși avea;/ Trei feciori și-o fată
mare”.

Balada e cunoscută și în spațiul sud-est european,
fiind prezentă la bulgari, sârbi, croați, albanezi, macedo-
români și greci. Adrian Fochi, care a studiat acest as-
pect în cartea sa Coordonate sud-est europene ale
baladei populare românești (Ed. Academiei, 1975), a
menţionat că bulgarul Șișmanov a identificat 22 de va-
riante ale baladei pe teritoriul bulgăresc, 21 dintre ele
fiind cercetate și de românul Gh. Vrabie în studiul des-
pre Călătoria fratelui mort sau motivul Lenore în folclorul
sud-est european, 1957. Ulterior, Șișmanov a depistat
în total 77 de variante, ceea ce e o dovadă a vigurozității
motivului. Din analiza făcută s-au identificat două tipuri
principale: una care pune accentul pe blestemul mamei
și a doua, care scoate în relief rugămintea surorii. Ma-
joritare sunt cele de categoria I, titlul sub care circulă în
majoritate este cel de Voica sau Voichița. 

Sub titlul Voichița balada îl inspiră și pe Lucian Blaga
să creeze una dintre piesele sale de teatru mai specială
numită Înviere. Pantomimă, pe care o scrie în cursul
anului 1924, așa cum indică manuscrisul original aflat
în păstrarea Muzeului Literaturii Române nr. 24.346, re-

venind asupra ei cu unele completări în anul următor.
În acești ani, Blaga s-a aflat împreună cu soția sa Cor-
nelia la Lugoj, unde au locuit doi ani, Cornelia deschi-
zându-și aici un cabinet stomatologic, iar poetul lucrând
aici de zor la redactarea unor opere literare, în special
piese de teatru. Însemnarea pe care poetul a făcut-o în
Albumul Casei de la vie, indică data de 23 iunie 1925,
ca an în care a revăzut textul, așa cum reiese din în-
semnarea sa: „Am terminat Înviere, pantomimă în 4 ta-
blouri. Ar fi de dorit ca muzica, ce o va face Tiberiu, tot
aici să se desăvârșească. Părul tăiat al lui Geni a fost
un prilej de inspirație pentru a schimba titlul pantomimei
Ciuma în Înviere”. Geni e de fapt Eugenia, soția lui Ti-
beriu Brediceanu, iar pantomima miza mai degrabă pe
efectul scenic și muzical pe care ar fi urmat să-l aducă
Tiberiu. Se pare că acesta n-a scris muzica la timp, iar
piesa n-a fost jucată niciodată, fiind inclusă în volumul
Opera dramatică din 1942, în cuprinsul celui dintâi
volum. A fost retipărită de George Gană în ediția de
Opere, vol. III, din 1986, unde editorul oferă, la rubrica
Note și comentarii, datele necesare studierii mai de
aproape a genezei acesteia. Astfel, aflăm de aici împre-
jurarea prin care tânărul Lucian Blaga a ajuns să cer-
ceteze mai de aproape o serie de balade românești,
atunci când scriitorul maghiar Kadar Imre a realizat
unele traduceri din baladele românești, scriitor care a
tradus și din poeziile sale. Vizitând Muzeul Limbii Ro-
mâne și pe Sextil Pușcariu, directorul său, Blaga îi cere
informații despre balada românească, iar acesta îl tri-
mite la colecția revistei „Transilvania”, unde, în 1914,
învățătorul Vasile Zdrenghea din zona Sebeșului publi-
case mai multe balade culese din zona Alba Iuliei, între
care se afla și cea cu titlul Ciuma sau Voichița, care îi
atrăsese atenția prin frumusețea ei. Comentând tradu-
cerile făcute de Kadar, Blaga vorbește și despre
Voichița, care, alături de Miorița și Meșterul Manole, re-
prezintă o creație de frunte a neamului Iată comentariul
său: „O baladă abruptă, cu vedenii și închegări simbo-
lice, o baladă despre care nu s-a prea vorbit la noi, deși
suportă, fiind reprezentativă în felul său, o comparație
cu Miorița sau Meșterul Manole, Voichița e balada noas-
tră romantică prin excelență. E mai puțin rotunjită decât
Miorița, mai puțin țesută din umbre și penumbre, dar are
calități de imaginație care întrec tot ce a creat poporul
nostru cu frâne largi de fantezie. Voichița are viziune și
un ciudat element apocaliptic. Dacă Miorița e o creație
a vieții ciobănești sub stele, în mijlocul munților, Voichița
rămâne creația caracteristică a vieții de sat, din belșug
încercat de misterioase dezastre. D. Kadar a tradus și
această baladă, așa de bine și de firesc, încât pipăind-o
cu urechea, îți face impresia că asculți o baladă secu-
iască cu zornăit de zale sclipicioase. Ispita de a cita e
învinsă de gândul că prea puțini cunosc limba maghiară
cu nuanțele ei dialectale. Astfel am cita din plin din tra-
ducerea ce păstrează farmecul cu miros de pământ al
baladei ce se începe așa de sugestiv cu versul La podul
de rouă…”.

Comentariul atât de inspirat al poetului Blaga e în-
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destul de lămuritor și pentru a motiva atracția sa vizibilă
pentru fondul misterios și tainic al acestei balade, care
l-a determinat s-o transpună într-un scenariu dramatic.
Comparată cu textul cules și prelucrat de Coșbuc,
aceasta are o mai mare concentrare, eliminând episoa-
dele discursive și ținând strâns acțiunea în mâini. Blaga
a redus și el acțiunea la elementele importante: tabloul
întâi e dominat de scena pețitului, unde autorul intro-
duce mai multe personaje noi: Plugarul, Faurul, Porca-
rul, Păcală, Bogătașul, Feciorul frumos. Are loc o
adevărată competiție, înveselită de Păcală, care nu
cere mâna Voichiței, ci a mamei, care aruncă cu cârja
după el. Porcarul e alungat și el cu mere putrede, în
timp de Păcală face ghiduşii. Bogătașul sosește într-o
trăsură încărcată cu daruri, îi copleșește cu opulența sa
și, făcând promisiunea că o va aduce pe fată în fiecare
an de Paști și de Crăciun, câștigă partida. Aici Blaga in-
troduce și elemente de nuntă, cu lăutari, cu public și cu
salturile grotești peste poartă ale lui Păcală. Tabloul al
doilea este cel al satului amenințat de ciumă, în care fe-
meile bocesc mai la fiecare casă, iar autorul dă am-
ploare fenomenului, ridicându-l la gradul de catastrofă
cosmică: „Stele se întretaie căzând peste sat, ceea ce
trezește în câini groaza metafizică de existență: în de-
părtări ei bat neliniștiți. În timpul acesta, muzica ce se
face duce pe cealaltă lume sufletul morților. /.../ Stele
mor în lumina străină a zorilor.” Apare și idiotul satului
care cântă din fluier amar, în timp ce Mama își bocește
fiii morți. Apoi imaginează o scenă în cimitir unde bles-
temă la mormântul lui Constantin. Acesta, ieșind din
mormânt la fiecare blestem al mamei, își încheie dialo-
gul cu obligația de a i-o aduce pe Voichița. Tabloul al
treilea prezintă casa Voichiței, unde bărbatul ei petrece
cu prieteni, cu dansuri și cântece, cu închinări bachice
și saltul ursului. Cei patru prieteni „cu închipuirea
aprinsă de vin” se întrec în plăsmuiri și jocuri, deși se
face seară și luna iese nefiresc de mare. În timpul che-
fului turbat se aude o ciocănitură în geam, apare fratele
Constantin chemând-o pe Voichița la drum. Ea înhamă
caii albi și pleacă în grabă urmându-și fratele, deoarece
„faptelor în care se amestecă și puterea morților nu le
mai opune nimenea nicio rezistență”. Tabloul al patrulea
și ultimul prezintă satul gol al mamei, apoi, la chemarea
toacei, sătenii care intră în biserica pregătită de Paști,
cu luminări aprinse, în „atmosferă de mister”. Ajungând
la casa lor, Constantin pleacă în trăsură, iar Voichița
intră în casă. Nehotărâtă, temându-se să nu-și vadă
mama moartă, e îndemnată de un câine să intre, în timp
ce glasuri de cocoș vestesc apropierea zorilor. Voichița
șovăie, apoi din nou la ușă „suie treptele să intre la
mamă-sa, a doua și a treia oară, dar în zadar, n-are în-
drăzneală să deschidă. O ultimă credință o face apoi să
aștepte clipa când se va deschide ușa bisericii și îngerul
nevăzut va ridica piatra de pe dumnezeiescul mormânt
ca să se întâmple minunea veșnică a învierii”. Core-
lându-și gesturile cu acelea ale oamenilor din biserică,
Voichița e primită în casă, iar după câteva schimburi de
replici cu mama, care o credea a fi ciuma, bătrâna gâr-

bovă se luminează parcă de un vis, o îmbrățișează și
moare în extaz. „În fața bisericii credincioșii cântă tare:
Hristos a înviat!” Ceea ce se vede aici e faptul că Blaga
a mutat semnificația învierii de pe scena învierii fratelui
mort, scenă cu reminiscențe mitologice ținând de
superstițiile populare ale românilor, pe semnificația În-
vierii Domnului. În opinia noastră, pantomima lui Blaga
conține destule stângăcii și contaminări escatologice,
care îi subliniază aportul popular, dar o și încarcă cu
elemente parazitare, iar regizorul trebuie să fie foarte
atent la modul în care reconstituie grotescul și elemen-
tarul existenței sătești. Se pare că din această cauză
nici n-a fost reprezentată și avem unele îndoieli că Ti-
beriu Brediceanu, autor al unei operete La șezătoare,
a și compus muzica pentru pantomimă, unde ar fi fost
obligat să schimbe mereu registrele muzicale și să se
acomodeze unor indicații regizorale destul de sărace în
esența lor. 

Cea mai frumoasă și mai complexă repunere în
scenă a misterului existențial propus de balada Voichița
l-a realizat însă Radu Gyr, care a compus un text bogat
în armătură versificată, cu o vestimentație poetică
aleasă și o textură imaginativă în care se întrece pe
sine. Textul a fost scris și publicat în timpul celui de al
Doilea Război Mondial, când sacrificiile românești pe
frontul de Răsărit îndoliază în fiecare zi sufletele unor
mame rămase singure. Textul a fost publicat în Calen-
darul ziarului* sub titlul Balada fratelui care a murit de
ciumă, baladă pe care el a cunoscut-o de aproape.
Unele dintre variante au și avut titlul de Ciuma, așa cum
e cea apărută în ziarul „Albina” din Pesta în 1867, iar
alta culeasă ulterior în Ciocănești-Ilfov. Titlul Ciuma este
în fond motivat de conținut – toți trei feciori ai mamei
Leana mor de ciumă, iar ea o identifică la început și pe
Voichița cu Ciuma, care îi bate la ușă, s-o ia și pe ea. 

Ca unul care a frecventat folclorul, Gyr a putut
cunoaște de aproape conținutul și derularea subiectului.
Desigur că, la fel ca în alte cazuri de personalități crea-
toare puternice, motivul suferă mai multe metamorfoze,
autorul neurmând la modul imitativ toate etapele și gra-
fica amănunțită a evoluției, ci selectând și eliminând,
balada lui capătă forme specifice de exprimare cu ac-
centul pus pe relația dintre mamă și fiu și trăirile paro-
xistice ale celor doi: mama în zbuciumul ei interior de
a-și vedea fata și fiul pornit la drum după sora sa, lovit
pe neașteptate de ciumă și mort pe drumul îndeplinirii
legământului. În cazul de față, poetul renunță la episo-
dul pețitului și își deschide narația cu nunta fetei, unde
nunul mare și comesenii petrec de zor, cu o bucurie
contagioasă, doar mama fetei are o presimțire sumbră,
ajungând să bocească despărțirea de fată, sub
premoniția unei ultime întâlniri: „Numai colo-n cap de
masă,/ maica fetei, vezi,/ o bat doruri cu zăpezi,/ geruri
o apasă.// Are-n ochi lingori de fiară,/ săgetată-n plin:/
– Fata maicii, galeș crin,/ albă căprioară.// ah, răsăritea-
nul mire/ mi te ia cu el/ către Marea de oțel/ și de reci
safire.” Mama și fata se îmbrățișează și stau de vorbă
despre ceea ce ar putea să se întâmple în viitor, când
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legătura dintre ele ar putea fi ruptă. Atunci intervine fe-
ciorul cel mare care promite cu legământ că își va
aduce sora acasă din trei în trei ani la dorința mamei.
Când trec cei trei ani, mama își cheamă fiul și-l roagă
să-i aducă fata, dându-i și binecuvântare pentru drum:
„fiu plin de iubire,/ ține-ți legământul;/ o să-ți facă Sfân-
tul/ drumul tort subțire”. Feciorul se așterne la drum și
trec trei săptămâni de când el taie bărăganurile. Dar în
a patra joi, îl năpădește boala și ciuma îl învinge. Des-
crierea poetului se fixează pe acest episod dureros din
viața tânărului, dovedind multă veridicitate în a prezenta
urgia bolii. Suferințele tânărului sunt fără de margini, au-
torul insistă asupra ravagiilor bolii. „Vânt de stârv stătut,/
boare de coptură./ Toate-n preajmă put/ de-o duhoare
sură.// Pe obraji, pe gât,/ pe amara pleoapă,/ muște roșii
cât/nucile înțeapă.// Apa dac-o bea/ din găleți scăzute,/
pute-a hoit și ea, și-a mușiță pute.// Și pe câmp, prin
snopi,/ zumzet de tăune,/ leșuri fără gropi/ coc putrezi-
ciune.” Deși o voce interioară îi șoptește să fugă, el
merge înainte neabătut să-și ducă misiunea la capăt.
Nu poate lupta însă cu răutatea destinului și va cădea
și el victimă bolii. Mai întâi îl părăsește calul, care cade
secerat. E momentul dramatic al confruntării cu soarta,
când drumețul adresează o rugă lui Dumnezeu să-l
cruțe, dar divinitatea rămâne impenetrabilă: „– Ah, Tu
milă n-ai?/ Doamne, Doamne, Doamne./ Luminând în
rai/ sfânta frunte doarme.// Putred și umflat,/ stârvu-n
drum rămâne./ Negre vânturi bat/ peste smârcuri
spâne.// Și din codrii deși/ Nici o stea nu suie./ Pentru
hâdul leș/nici o groapă nu e.” După acțiunea strânsă ur-
mează un fel de interludiu în care obiectivul aparatului
de filmat surprinde stepa bântuită de boală și stârvuri.
Peste pământul plin cu hoituri au trecut iarna, primăvara
și vara, iar mama așteaptă neclintită și n-are semne că
s-ar întâmpla ceva. Mama îl crede rătăcit prin crâșme
și locuri de perdiție, își pierde răbdarea și-l blestemă cu
glas tânguios: „n-aibă somn și n-aibă pace/ și nici lin
mormânt,/ Asprul, greul legământ/ ducă-l prin răstoace”.
În aceste împrejurări povestitorul insistă, oferind date în
plus asupra câmpului presărat cu stârvuri, imagine cum-
plită și dezolantă, asupra locului în care fiul, deşi mort,
n-are stare și alinare. Fiul strigoi iese din mormânt și
pornește în goană nebună să-și caute sora, într-o ima-
gine halucinantă care contrastează cu lumea reală:
„Fuge-n șa crescut/ tânăr, putred, slut./ Mâna coama
strânge,/ calul muced plânge”. În aceste condiții ajunge
la casa surorii, unde numai insistența lui o determină pe
soră să-l urmeze. Are loc un fel de scenă asemănătoare
Luceafărului eminescian cu un dialog între cei doi.

***
Radu Gyr a  mărturisit o apetență specială pentru

balada românească și străină, construind pe pilonii
acestora creații de veritabilă artă. Preferința poate fi de-
tectată chiar din volumele începutului, între care găsim
titluri ca Floarea lui Sânzien (1927), Plânge Strâmbă
Lemne (1927), dar și mai târziu, în volumele Poeme de
război (1942) sau Balade (1943). Atracția baladei s-a

manifestat mai ales după 1934, când întâlnim în publi-
cistica lui și anumite lecturi sistematice din eposul iugo-
slav sau din cel albanez, asupra cărora se pronunță în
note și comentarii găzduite de „Revista Fundațiilor Re-
gale”. Între acestea se numără și articolele intitulate Ba-
ladă și eroism (1938), Balada și sufletul național (1942).
Fiica lui, care, în 2006, a îngrijit o ediție de Balade la
editura Lucman, a inaugurat acest volum punând în
locul obișnuitei prefețe articolul Baladă și eroism, reve-
lator cu privire la rolul pe care Radu Gyr îl acorda bala-
dei în rândul speciilor preferate de el ca poet, motivând
predilecția prin argumente ce rămân în picioare: „În ba-
ladă, sufletul aduce cu el, pe lângă afectivitate, funcțiuni
de intelectualitate – reprezentările și imaginația – cât și
energia volițiunii. Sublimate în poezie, afectivitatea de-
vine lirism pur, reprezentările și imaginația devin dina-
mică epică, iar energia volitivă devine conflict dramatic.
Balada, din aceste elemente trăiește.”

Citind aceste texte putem constata că scriitorul are
cunoștințe mai bogate privitoare la afirmarea genului în
spațiul european, prin raportări avizate la eposul fran-
cez, nordic, iugoslav, românesc. Bogatul fond popular
baladesc românesc e motivat prin referințe directe la
Miorița, Meșterul Manole, Corbea și Toma Alimoș, su-
bliniind atât eroismul de tip popular, haiducesc, cât și
sensibilitatea tragică sau seninătatea luminoasă, re-
trasă din fața confruntărilor vieții într-un fel imanență
metafizică. Astfel, poetul decelează cu o voluptate
aparte multiplele înțelesuri ale baladei, ridicând sonurile
ei multiforme într-o incandescență profundă a trăirilor
pe care le degajă dinamismul ei fundamental: „trăim sub
cercul de flăcări al baladei. Descălecăm, cu sufletul, din
ea. Dar nu pe plan abstract de formule, de livresc. Ci
pe un plan fosforescent de viață, – pe planul trăirii au-
tentice”.

E tot ce putea spune despre o specie literară îndră-
gită în care a lăsat urme durabile într-o cultură puternic
legată de folclor precum a noastră.

Lenore, gravură 
de  Hermann Friedhold  Plüddermann
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Profesor de teorie literară, estetică și literatură com-
parată, Mircea Martin practică o critică în care
interferențele acestor domenii sunt evidente. Se poate
spune că, din motive pedagogice, însuși actul de
investigație a unei opere literare este adaptat la
exigențe pe care, îndeobște, le întâlnim la universitari.
Viziunea criticului este comparatistă și predominant es-
tetică. Libertatea de gândire are statut de normă,
înțelegem de la Mircea Martin: „Orice critică este des-
coperire de sensuri, interpretare, viziune a operei și,
deci, filozofie a ei”. O astfel de atitudine, evident și
îndreptățită, și posibilă, își creează singură propria res-
ponsabilitate în selecția și promovarea valorilor. Pentru
că: „Între valorizare și orientare e, așadar, un raport de
consecuție care ar trebui să interzică separația, fie și
momentană”. (Funcția criticii în Singura critică). O re-
marcă, totuși, se impune: într-o astfel de stare este de
așteptat ca spontaneitatea, cea care dă savoare opinii-
lor, să aibă de suferit. 

Mircea Martin este teoretician și apoi critic, recurge
la antinomie ca turnesol estetic: radicalitate/nuanță, cri-
tica singură/singura critică/singură critica, cărora le-aș
adăuga alte două, de fond, deductibile: creație/analiză
(obsesie veche din vremea lui Ibrăileanu) și critica,
conștiință a literaturii/criticul tutore al scriitorului. Pe
acest fond apar modalitățile de raportare în analiză: ra-
dicalitatea și fidelitatea față de text, iar ca tehnică de in-
vestigare, identificarea. Tradus aproximativ:
radicalitatea favorizează viziunea estetică. fidelitatea
garantează autenticitatea. Iar identificarea asigură pre-
misa unei confruntări directe a criticului cu autorul. O
atare concurență la reușita actului critic, este de presu-
pus, are o chimie complicată. Astfel de opțiuni sau de
preferințe pot fi deduse chiar din titlurile unora dintre

cărțile lui Mircea Martin: Identificări (1977), Dicțiunea
ideilor (1981), Singura critică (1986), Radicalitate și
nuanță (2015). Este un fel de avertisment asupra mo-
dului de înțelegere a vocației criticului: „Înainte de a se
raporta la context, criticul e dator să pătrundă în
intimitățile textului, înainte de a situa opera, se cade să
o înțeleagă în sine, situarea nefiind altceva, desigur,
decât tot o etapă – lărgită – a înțelegerii”. (Singura cri-
tică). Cariera universitară și temperamentul criticului au
partea lor de intervenție în logica unui astfel de crez. Ca
„interpret de text”, criticul facilitează „înțelegerea”, re-
levă „gândirea celuilalt” – a autorului, adică – prin inves-
tigarea în profunzime a operei, contribuind la
identificarea valorii acesteia. Criticul nu este „un glosa-
tor detașat pe marginea cărților”. O astfel de înțelegere
a rolului criticii impune rigoare. Comparatismul oferă un
avantaj în plus, plasează mai bine o operă și sugerează
conexiuni cu evoluțiile europene în materie. Mircea Mar-
tin îl evoca, în 1981, pe francezul Barthes, reper nede-
clarat al criticii generației șaizeciste de la noi: „Se

George Apostoiu

MIRCEA MARTIN. RADICALITATE 
ŞI FIDELITATEA CRITICULUI 
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înțelege …că perseverăm în a-l considera pe critic un
scriitor, adică un om care – cu memorabilele cuvinte ale
lui Roland Barthes – «absoarbe radical de ce-ul lumii
într-un cum să scriu», caută o exclusivă și deplină soli-
daritate a conținutului cu forma”. (Dicțiunea ideilor).
Condiției de fidelitate a criticii, plasată între „radicalita-
tea” și „nuanța”, i se adaugă una morală care, odată
respectată, micșorează spațiul subiectivismului. A
recunoaște valoarea este un act de minimă obiectivi-
zare: „Cred că un critic trebuie să înțeleagă și ceea ce
nu iubește, după cum ar trebui să se apropie cu iubire
de ceea ce nu iubește”. Argumentul așezat la funda-
mentarea acestei aserțiuni este unul de ordin cognitiv:
„Critica înseamnă, înainte de toate, înțelegere”. (Sin-
gura critică). Depinde, însă, ce înțelegem prin…
înțelegere. Critica obiectivă este un deziderat, iar liber-
tatea de opțiune parcurge, chiar și în critică, un drum
paralel cu perceperea comună. 

Într-un comentariu mai vechi, Mihai Iovănel crede că
există o evoluție a criticului între volumele Generaţie şi
creaţie (1969) și Singura critică (1986) determinată de
lectura socio-ideologico-culturală. Observația poate fi
general valabilă, orice creator – criticul este un creator
– cunoaște dezvoltări preferențiale. Cum Mircea Martin,
mai ales ca profesor de estetică și literatură comparată,
se manifestă prudent în privința sentințelor, gestul este,
într-adevăr, posibil. Îl putem verifica în cazul comenta-
riilor despre Camil Petrescu, dar aici, ca și în alte posi-
bile situații, schimbarea este motivată de nivelul
informației. „În vechiul meu text despre Dicțiunea ideilor,
îl pomeneam (polemic) pe Camil Petrescu și reacția sa
împotriva «stilului» în literatură. Am descoperit între timp
un text al său în care vorbește despre «emoția terme-
nului propriu și a imaginației adecvate» și am înțeles că
anticalofilia sa înseamnă, de fapt, un refuz al «senti-
mentalismului liric» al pitorescului idilic, al frazelor siro-
poase, într-un cuvânt, al calofiliei de factură
sămănătoristă. Camil, ca și Lovinescu, cerea prozei
românești «creație obiectivă» și «autoexamen rece», îi
cerea să depășească „subiectivitatea de viziune plas-
tică” și „farmecul taifasului”, să atingă «dimensiunea
adâncă a substanței». Poziția sa în privința stilului se
cuvine, prin urmare, nuanțată, polemica lui viza, în rea-
litate, nu preocuparea pentru stil, ci improprietatea, in-
adecvarea stilistică”. (Identificări). 

Nu există „o singură critică”, afirmă Mircea Martin,
este nevoie de o adecvare la text pentru a ajunge la
„conștiinței interiorității”. Adică a particularului sau a
specificului. „Profesez de la început o critică de identi-
ficare ale cărei implicații de ordin teoretic le-am desco-
perit pe parcurs… Pot să afirm de pe acum că am ales
acest mod de critică și i-am rămas apoi credincios fiind-
că mi s-a părut cel mai pliabil la obiect. Am mai spus-o
și o repet, problemele de metodă sunt, pentru mine,
probleme de adecvare”. (Dicțiunea ideilor). Critica de
identificare nu este nici academică, nici elitist-universi-
tară, nu are vârstă, nu poate fi legată de modernism.

Analiza răspunde necesităților riguroase reclamate de
estetică, fără să fie ignorat determinismul istoric sau
avantajele comparatismului. „În două texte scrise la
scurt interval (Permanența frumosului și Semnificația fi-
losofică a artei, 1942), Tudor Vianu, fără să renunțe la
perspectiva largă, antropologică și morală de până
acum, încearcă să desemneze «o concepție estetică a
lumii». Idealul clasic al omului e recompus din unghi es-
tetic. Abordare ce pare să respecte o realitate istorică:
după Tudor Vianu, experiența estetică a stat la baza
unificării acelei «treimi de scopuri» care au mobilizat de
atâta vreme energiile spirituale ale umanității: Binele,
Adevărul, Frumosul. Însăși simultaneitatea acestor va-
lori nu reprezintă altceva decât tot permanență clasică.
Ideile, imaginile sensibile, tendințele morale se unesc
sub semnul estetizator al «armoniei». «Taină măreață
și delicată», cosmosul grec e dat ca exemplu al acestei
unificări realizate prin frumusețe”. Frapează aici
eleganța asocierii lui T. Vianu pentru susținerea unei
opțiuni. „În critica de identificare elogiul rămâne, cum
știm, mai întotdeauna implicit.” Crezul lui Mircea Martin
– chestiune de fond – așa cum îl găsim în Avertismentul
la Generaţie şi creaţie, nu suferă modificări, ci firești
compliniri în căutarea „conștiinței operei”. „Ţinta oricărei
exegeze trebuie să fie aceea de a întâlni conştiinţa unei
opere (nu pe cea a autorului) şi de a-i reda (sau atribui)
o coerenţă semnificativă. Nu există critică în afara unei
fidelităţi fundamentale faţă de operă, a cărei «defor-
mare» (inevitabilă) e de dorit să se producă în punctul
cel mai înalt cu putinţă”. (Radicalitate și nuanță). Acestei
incomplete sinteze a conceptului despre rolul criticii,
construit progresiv încă din tinerețe, simt nevoia să-i
adaug o declarație târzie a lui Mircea Martin (aprilie
2000), deși se referă limitativ la o parte a actului critic,
care indică nu doar o dezamăgire, ci un scepticism fără
leac: „Cronica literară în forma ei larg desfășurată, așa
cum a fost ea practicată până în 1989, mă tem că e
depășită”. Precizare, impusă de evoluțiile substanțiale
în domeniu, de propria experiență – de ce nu? –, rezultă
dintr-o constatare: „literatura însăși [după 1989, n.n.] a
pierdut din importanță”. 

T. Vianu și G. Călinescu, profesorii din studenție și
(desigur) mentori ai lui Mircea Martin (ca și ai altor
șaizeciști ieșiți din Universitatea București), consolida-
seră direcția estetică românească drept rampă pe care
se ridicau contestatarii ideologiei realismului socialist.
Una dintre disputele vremii dusă în jurul chestiunii ade-
vărului (de căutat sau de găsit) în literatură este
tranșată în favoarea estetismului de tinerii critici în nu-
mele altui adevăr: ficțiunea, proprie literaturii, este
creație a imaginarului care se substituie realității; nu
este nevoie să o nege. Aceasta este realitatea artei!
Odată integrat la Catedra de teoria literaturii și literatură
comparată a Universității din București (asistent în
1962), Mircea Martin rămâne surd la ecoul – întârziat,
dar real – al esteticii ideologizante. (În 1961, la Editura
Politică apărea volumul Bazele esteticii marxist-leniniste
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inclus în bibliografia studenților de la Filologie.) Mircea
Martin socotea, încă din publicistica de debut, că
potențialul estetic, rezervă de expresivitate a limbajului,
este mai important decât adevărul, criteriu sacrosanct
al realismului socialist. Prin volumul cu titlu seducător,
G. Călinescu și „complexele” literaturii române (1981),
el vorbește de performanțe ale unei vieți literare
românești antecedente războiului, de nivel sau
importanță europene. Călinescu ilustrează convingător
această stare, dar, atenție!: „Surpriza e de a regăsi câ-
teva dintre părerile lui Călinescu din 1938 cu privire la
condiția istoriei literare (Tehnica criticii și a istoriei lite-
rare) treizeci de ani mai târziu la… Roland Barthes, aflat
atunci în plină campanie de afirmare a unei «noi critici».
Inutil să mai adăugăm că cei doi autori s-au ignorat re-
ciproc, românul murind în 1965, iar francezul necunos-
când româna”. (Între analogie și omologie: G. Călinescu
și Roland Barthes în Dicțiunea ideilor).

Mereu atent la personalizarea actului critic, Mircea
Martin investighează natura acestuia stabilind, printr-un
joc subtil, delimitări între „critica singură”, „singura cri-
tică” și „singură critica”. Descifrată, în logica acestui joc
semantic, o critică este convingătoare, impune un crez,
are o responsabilitate și urmărește un scop. Eseul
Dicțiunea ideilor, un manifest în loc de postfață care în-
cheie volumul din 1981, este un mic tratat de teorie li-
terară: „Despărțirea conținutului de formă a constituit
dintotdeauna un tic al gândirii comune, ruptura dintre
idee și stil nefiind decât o consecință sau, mai exact o
variantă a lui”. Rânduiala ideilor îl pune la adăpost pe
critic ferindu-l de spectaculosul curentelor care cla-
mează noutatea ca singura formă legitimă a analizei.
Oricât de necesară este radicalitatea, fidelitatea față de
opera literară nu trebuie sacrificată, există un raport
între intimitatea creației și context, inclusiv cel istoric,
peste care criticul nu este dispus să treacă. Literatura
nu se reduce la sentimente și emoții, acestea devin utile
doar în măsura în care provoacă reflecție și înlătură
confuzia. Fidelitatea nu înseamnă supunere. Într-un
amplu studiu consacrat lui Fundoianu, Mircea Martin
vorbește de valoarea pozitivă a negației. „Fundoianu
neagă pentru a afirma, respinge pentru a face loc unei
iubiri excesiv.” (Publicistica lui Fundoianu sau despre
valoarea pozitivă a negației, în Dicțiunea Ideilor).

În cazul lui Mircea Martin, solidei formații realizată
în interiorul culturii române i se adaugă profitabil – nu
tutelar! – contactul cu Școala critică de la Geneva (din
1973 este bursier la Universitatea din Geneva, integrat
într-un program de cercetare). Primele lui contacte cu
criticii genevezi sunt din anii ’60, intermediate pe pro-
iectul de traduceri inițiat de Vladimir Streinu, continuat
de Romul Munteanu, al Editurii Univers. Atunci au apă-
rut în română lucrări ale lui Georges Poulet, Jean-Pierre
Richard, Jean Rousset, Marcel Raymond. Cartea ulti-
mului, De la Baudelaire la suprarealism (1941), bine pri-
mită în Franța (la noi apare în 1970), venea pe un teren
de interes mai vechi față de marele poet francez.

Apropo: primele traduceri în română din Baudelaire
aparțin junimistului Vasile Pogor. La Geneva tânărul
profesor de estetică și teoria literaturii de la Universita-
tea București ia contact direct cu un curent critic parti-
cular în peisajul european. În analizele lor, helveții
recurgeau, mai mult decât alți, la științe umaniste apro-
piate literaturii: antropologia, psihologia, medicina. Doc-
trina literară a acestora nu a fost sprijinită (doar) pe
ambiția de a fi altfel, ci pe argumente, oricât de surprin-
zătoare puteau fi acestea, oferite de abordarea interdis-
ciplinară. Nu sunt critici obișnuiți, sunt enciclopediști.
Totuși, nu se poate vorbi de un șoc al exclusivității, la
noi Tudor Vianu și G. Călinescu se folosiseră de avan-
tajele antropologiei și ale istoriei, de exemplu, în cerce-
tările lor. Genevezii merg însă mult mai (prea) departe.
Marcel Raymond este unul dintre mentorii grupului ge-
nevez, iar Jean Starobinski, profesor de literatură și psi-
hiatru, este cel mai important teoretician al acestuia.
Cartea lui fundamentală, Gesturile fundamentale ale cri-
ticii, tradusă și prefațată de Angela Martin și publicată
în română în 2014. Traducătoarea simte nevoia să ex-
plice, din interiorul disciplinelor umaniste implicate, con-
ceptul teoretic atât de particular al lui Starobinski, critic
cu totul neobișnuit. Din același motiv, Mircea Martin
semnează, la rândul lui, un elogios cuvânt-înainte. În
căutarea „criticii complete”, genevezii depășesc „critica
impură” sau „critica neliniștită”, definite astfel de france-
zul Gaëtan Picon, pentru a ajunge la proiecții asupra
genezei operei, la încadrarea ei istorică. Ca sumă de
„structuri”, opera trebuie privită în simultaneitate. Staro-
binski spune: „Rețeaua de corelații structurale se
desfășoară în simultaneitate. Totul este contemporan –
sincronic – într-o structură constituită. N-aș conchide
însă de aici că structuralismul desconsideră și exclude
devenirea istorică”. Elvețianul translează în actul critic
tehnici de cercetare specifice psihologiei și medicinii se
folosește de criteriile și uneltele acestora pentru
proiecția din interior a substratului unui text. Este un fel
de chirurgie semantică. Se ajunge la un joc complicat
al speculațiilor, o decodificare a textului cu chei împru-
mutate. La genevezi, în particular, omul modern nu se
bucură de libertate ca la francezi. M. Bahtin scria în vo-
lumul consacrat lui Fraçois Rablais că, în Franța „săr-
bătoarea nebunilor a persistat cu o îndărătnicie
neobișnuită”. Pentru elvețieni „nebunia” nu este motiv
de sărbătoare, ci de investigație necesară înțelegerii.

Mircea Martin pledează – în felul lui – pentru înte-
meierea logică a analizei și pentru privirea din interior.
De aici, ca să convingă, criticul trebuie să iasă din
scenă cu discreție. O adevărată solemnitate: „Criticul e
menit să dispară într-o strălucire care-i devine străină,
într-o transparență, intensă, iradiantă”. Un astfel de gest
– impresia de spectacol regizat de un maestru este evi-
dentă – se vede compensat de eleganța atitudinii: tot
ce este artificial exagerat se opune realității pentru că
„opera are o conștiință inconfundabilă cu cea care a ge-
nerat-o”. Tehnica este adaptată atât la înțelegerea lite-
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raturii noastre contemporane, cât și la societatea româ-
nească în ansamblu: „Cercetătorii viitori vor găsi, în
mod cert, elemente ale conștiinței naționale exprimate
și (subl. aut.) în paginile criticilor români de azi”. (Radi-
calitate și nuanță). Suntem în 1986! Profesorul a repu-
blicat în 2013 o nouă ediție a volumului Identificări
apărut în 1977, cu precizarea că nu revizuiește textele,
dar le adaugă. Ceea ce se și întâmplă. După 35 de ani,
el este convins că „ne construim pe noi în măsura în
care-i construim pe ceilalți…”, adică un critic literar
poate să se regăsească în biografia sau biografiile scrii-
torilor preferați – selectați – pentru comentarii; „lectura
critică poate fi edificatoare și autoedificatoare, altfel
spus, capabilă să se răsfrângă asupra criticului însuși”.
Ajungem astfel, la rostul criticii de identificare în care
criticii genevezi au exersat consistent, mai ales Marcel
Raymond. În ce-l privește, Mircea Martin ține să se ex-
plice: critica de identificare „nu se leagă neapărat de nu-
mele lui Marcel Raymond, este, oricum, anterioara
întâlnirii [mele n.n.] cu el, iar, pe de altă parte, persona-
litatea lui e departe de a se reduce pentru mine la faptul
că a practicat o critică de identificare. Pot să afirm că
am avut o înclinație instinctivă pentru acest mod de a
citi și interpreta literatura – ceea ce riscă să sune ciudat
din partea unui critic. Merg, totuși, mai departe și spun
că identificarea mi s-a părut modul firesc, natural, de a
face critică, spre a nu zice singurul mod”. Acest tip de
critică nu este legat de modernitate, este o permanență
posibilă: și „nu noutatea metodei e precumpănitoare, ci
adecvarea ei”. Precizarea este făcută în contextul unei
anchete din 8 ianuarie 1982 întreprinse de revista
ieșeană Cronica, „săptămânal politic, social și cultural”,
care își propunea să lămurească confruntarea dintre cri-
tica de sorginte proletcultistă și noile metode „de
proveniență franceză”, taxate insidios drept „moderne”.

Scopul demersului, mai ales această precizare privind
„modelele”, îl irită pe Mircea Martin căruia nu-i scapă
caracterul „orientat” al anchetei. „În ce mă privește, pre-
fer să văd în caracterul «orientat» al întrebărilor o
intenție provocatoare, un mod de a stârni spiritele și de
a înteți astfel dialogul”. El atrage atenția că „exagerările
într-o direcție nu rămân fără consecințe în direcția
opusă și astfel riscăm să repetăm [apropo de
„proveniența mai ales franceză”, n.n.] disputa între
«bonjuriști» și «tombatere»”. Stângaci sau obedienți –
suntem în 1982 – ieșenii se aruncau în lupta pe terenul
libertății de creație, trecând peste imperativele sincro-
nizării culturii românești cu cea occidentală. Studiile cri-
ticului consacrate lui Tudor Vianu, Eugen Lovinescu,
Edgar Papu, B. Fundoianu, Ion Pillat sau contempora-
nilor Adrian Marino, Romul Munteanu ş.a. sunt o ple-
doarie pentru susținerea acestei direcții deja consacrate
în cultura noastră. Edgar Papu impresionează prin
cunoașterea curentelor artistice; Vianu „amendează ri-
gorismul kantian și se înscrie într-o tradiție deschisă de
Dilthey, Bergson și Croce, continuată de Whitehead și
Richards și ilustrată de  contemporanii săi, care sunt cri-
tici ai conștiinței”, iar unii reprezentanți ai tinerei [de
atunci, n.n.] continuă acest curs: Gelu Ionescu „se dis-
tinge în contextul criticii românești prin vocația compa-
ratistă”, Ion Pop legitimează modernismul avangardei
românești. Experiența geneveză nu este altceva decât
o bună ocazie de confruntare – și de consolidare – a
unor convingeri mai vechi ale lui Mircea Martin. Între al-
tele aș aminti în acest punct opinia lui potrivit căreia cri-
tica nu are sarcini tutelare, semnalând astfel pericolul
conducerii ideologice a literaturii pretinsă de oficialitățile
acelor timpuri. 

Acesta este sensul ultim al radicalității. Cel al
fidelității este o datorie a criticii de conștiință.
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Motto:
„Când, în disperare de cauză, omul se aruncă ru-

gându-se, înaintea lui Dumnezeu, 
atunci Dumnezeu e prezent fenomenologic în

conștiință, chiar dacă rămâne nemanifestat
empiric. Este experiența comună a oricărui credin-

cios, o stare pe care am putea-o numi
teosistență. Când însă prezența lui Dumnezeu de-

vine efectivă, adică apare ca fenomen în
fața conștiinței, ca prezență fenomenală, este mai

mult decât o teosistență, este o teofanie.”
(Nicolae Turcan)

Cine i-a citit romanele lui Ion Fercu – Prin subtera-
nele dostoievskiene, 2018; Ostaticul Umbrariei,
2015; Audiența, 2012; Z, 2009; Oaspetele, vol. I, II,
2004, 2008 – am indicat anii, pentru a-i sugera lectorului
interesat că autorul volumului Amanții absurdului,
2002, este un scrib care se grăbește încet – va fi ob-
servat preferința autorului pentru nespus, negândit și
necontemplat, vocația specifică filosofului de a opera
cu imposibile, de a demitiza idolatria oarbă, până la
suficiență, a fiecăruia dintre noi, de a ne aminti adevărul
despre geniul morții (sublim, misterios, tragic, absurd?),
căruia doar Dumnezeu îi știe sensul, de a reitera implicit
și explicit cu perseverență sisifică, că există întotdeauna
un Deal/Munte al Scăpării și un grad zero al rugăciunii,
deși lanțurile necesității sunt imposibil de rupt într-o
lume întemeiată pe eroare, – „o copie a unei lumi per-
fecte”, incapabile să-și asume agresiva și permanenta
teroare a responsabilității, de fapt, povara inumană a

libertății și a (ne)vinovăției etc.
Veți citi o carte* de excepție – îndrăznesc să spun,

cea mai bună, a scriitorului I.F., până la data acestor În-
semnări –, prin omniprezența Tu-ului divin, prin capaci-
tatea doxologică auctorială, prin dialogul îngenuncherii,
al smereniei, al supunerii, al revoltei, al fricii, al condiției
omului părăsit de Dumnezeu și, nu în ultimul rând,
printr-o Rugăciune imanentă, surdă, aparent atipică:
Doamne, fă ca victoriile mele să fie victoriile Tale,
iar înfrângerile mele, tot victoriile Tale! (N.T.), dar și
prin trimiterea la principiul primordial, la causa prima,
din care derivă spiritul romanului interogativ-polemic,
Dac-aș fi fost Dumnezeu, construit sub umbrela pro-
tectoare a unui condițional trecut, încât nimic nu se mai
poate schimba, iar tragica fatalitate a liberului arbitru
continuă să ne deseneze, în culori bacoviene, viitorul.
Autorul, filosof cu vocație de estetician, încearcă per-
manent să actualizeze corelația  dintre absolutul divin,
absolutul metafizic și absolutul estetic, fără a neglija es-
tetica urâtului existențial, nodurile gordiene ale
istoriei/textistenței/teosistenței și nici „semnele” apărute
cu Voia lui Dumnezeu/Alah, pe care noi, (ne)vinovații
ce locuim în „cimitirul iluziilor”, nu reușim să le vedem,
percepem, încât, vorba lui Petre Farina, Noi trăim su-
portând lumea, dar lumea trebuie reinventată nu su-
portată!... Nu vreau să dărâm nimic. Aș vrea doar să
ne gândim dacă nu cumva ne putem reinventa îm-
preună. Caut împăcarea cu mine, cu lumea și cu
Dumnezeu. Toată viața o căutăm. Ei și!? Cele 40 de

Petre Isachi

TEOSISTENȚĂ ŞI EXISTENȚĂ 
VS. MITOLOGIA DIASPOREI

ŞI/SAU
„SENTIMENTUL MUZICAL 
AL LUCRULUI FILOSOFIC” 

(I)

*Ion Fercu, „Dac-aș fi fost Dumnezeu…”, Editura Junimea,
Iași, 2021
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capitole, de fapt, 40 de meditații despre fenomenul dias-
porei/migrației popoarelor, credință și filosofie, război
etc. revelă eficient, în plan stilistic și compozițional,
corelația cuvânt-simbol-mit.

Sub povestea satului Mortuc, un Macondo autohton,
– o metaforă vie a disoluției Lumii –, Ion Fercu ne oferă
o sibilinică reflecție polemică despre destinul neamului
românesc, despre Dumnezeu, credință, filosofie, este-
tică, despre suflete aiureasupraviețuitoare, singurătatea
rilkeană (să fii singur ca un copil printre oamenii mari),
despre un destin care ne trimite, cum spunea Noica,
mereu la Celălalt. Nu la „altceva”, care ar putea deveni
al nostru (Nu a devenit Afganistanul al nostru?), ci la
Celălalt-Vinovatul. Mai repede spunem: „Celălalt este
Infernul”, decât – „Eu sunt Infernul”. Niciodată nu vrem
să recunoaștem adevărul incomod: „Nu există decât o
singură și mare vinovăție; cea proprie”. Odată recunos-
când conținutul aforismului lui Nicolae Turcan, nu mai
ești recunoscut ca Om. Omnipezența tragicului și a ab-
surdului concurează cu singurătatea vinovatului și cu
sentimentul zădărniciei, ce pare să cucerească lumea.
Dar să intrăm în Mortuc – un personaj colectiv, admirabil
realizat într-o viziune obiectiv (infra)realistă, prin con-
exiunile sufletești, spirituale, economice etc., cu Italia,
Spania, Afganistan, SUA, Germania etc., o imagine tra-
gică, vie, a modului cum moare un popor, cultură,
civilizație, un Dumnezeu, o istorie etc., doar pentru că
refuză un dar al Divinității: Libertatea – împreună cu doi,
„diasporeni” (cum îi numește cu o tandră ironie, I.F.), cei
ce trăiesc în două-trei țări/lumi și totuși nu mai au „un
acasă”, semn sigur al înstrăinării, al dezrădăcinării, al
ruperii de neam, patrie și istorie:

Când automobilul începu să urce pe ulițele cătu-
nului, Gabi și Giovanni trăiau sentimentul că intra-
seră într-un fel de pustiu bizar. Multe case vădit
părăsite, unele într-o râlă, lacăte la porți și uși, gar-
duri care se mai țineau doar în câteva cuie, bălării,
oameni sprijiniți în cârje; nimic din larma și viața
unui sat viu... Ici-colo, câte un bec aprins prin câte-o
gospodărie trăda însă faptul că satul mai are viață.
Dar nu se auzea nici lătratul unui câine, își zicea
Gabi. Ar fi vrut să audă, deși era în prag de seară,
măcar chicotele unui copil pe uliță. De ce vă rog să
nu uitați Mortucul? Pentru că de pe acolo începe să
caute scriitorul Ion Fercu rădăcinile libertății și, mai ales,
pentru că cele 40 de capitole ale romanului Dac-aș fi
fost Dumnezeu sunt scrise într-o viziune trandiscipli-
nară ce oferă cititorului-coautor punți între științe și
tradiție, între gândirea științifică și gândirea simbolico-
mitică, între cunoaștere și (ne)ființă. Filosoful omnis-
cient, care supervizează scriitura, insistă pe criza
cunoașterii de sine a omului. Cazul războiului din Afga-
nistan, fenomenul diasporei românești sunt motive-pre-
text ale investigației filosofice, care urmărește
autocunoașterea – punctul arhimedic, centrul fix, in-
amovibil al întregii gândiri ferculiene. Foarte elocvent,
în acest sens, – cazul preotului militar, Petre Farina/Sto-
lul lui Dumnezeu/Ciudi etc., cel ce reiterează postmo-
dern destinul Fiului risipitor, care, vă amintiți desigur, îi
mulțumește lui Dumnezeu: Îți mulțumesc, Doamne, că
mi-ai dat gustul voluptății, setea orgoliului, și invi-

dia, și fățărnicia, și ura. Cu ele nimeni nu e mare.
Dar fără ele nimeni nu e viu. Noica era convins că fra-
tele Fiului risipitor a întors la aceast Text capul, cu dez-
gust. E, poate, cel mai subtil conflict al scriiturii. Un alter
ego al meu îmi șoptește că doar el ar fi făcut acest
semn. Așa să fie? Deși semnele se văd, ele nu se
înțeleg – de la Cain și Abel, până în prezent! Ion Fercu
însoțit permanent de „sirenele ironiei” și de erudiția sa
de scriitor dostoievskian, pedepsit să fie locuit de fru-
mosul universal (pankalon), de suprafrumos (hyperka-
lon), să identifice frumosul cu perfecțiunea și, mai ales,
să creadă, asemenea lui Platon, că frumusețea „este
eternă și mereu identică sieși, nenăscută și nepieri-
toare, nesupusă creșterii sau împuținării”, nu condamnă
ostentativ răul, urâtul, absurdul, ignoranța etc., ci în-
cearcă să înțeleagă Întregul, încât vede blagian, cunu-
nia dintre fața întunecoasă și fața luminoasă a lumii. Iată
aceeași viziune și unitate a contrariilor transfigurată de
filosoful Lucian Blaga, în poemul Lumina raiului. Citi-
torul își amintește, desigur, versurile: Ca un eretic stau
pe gânduri și mă întreb/ De unde-și are raiul –/ lu-
mina? – Știu îl luminează iadul/ cu flăcările lui!...
Oare aceasă „lumină a Raiului” să alimenteze negarea
și anihilarea certitudinii obiective a lumii externe? Pot fi
reduse toate problemele/ideile omului, la propria-i ființă,
doar la autocunoaștere? Este suficientă ideea că numai
evidența propriei noastre ființe este invincibilă și incon-
testabilă? Este suficientă introspecția de care se
folosește, chiar și în vis, un personaj ca P.F., pentru a
ne cunoaște pe noi înșine, după principiul cine se
cunoaște pe sine cunoaște lumea?

La o privire sumativă asupra celor 40 de capitole ale
romanului eseistico-filosofic, ce topesc în conținutul lor
mai multe categorii estetice – cu preponderență urâtul,
poate și datorită tematicii războiului – sunt topite în po-
vestea singurătății ca blestem, cel puțin trei accepțiuni
ale frumosului: 1. Frumosul absolut ca principiul imper-
sonal – ideea platoniciană în conjuncție cu transcen-
dentalizarea  creștină ; 2. Frumosul absolut considerat
drept creator al sensibilității estetice a omului; 3. Fru-
mosul absolut, vizualizat, simțit sau gândit ca arhetip,
fără a renunța la proiecția lui filosofică unde compoziția
Jurnalului/Epistolei o cere – (v. Capitolele III, V, VII,
IX; XII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVI, XXVIII,
XXX, XXXII, XXXV, XXXVII, XXXIX). Scriitura configu-
rată dintr-un orizont transdisciplinar și interdisciplinar ră-
mâne, asemenea discursului filosofic, expresia
conștiinței de sine a omului ca speță. Nimic nu pare în-
tâmplător în structura compozițională a romanului. Dic-
teul lui Tertulian: Credo quia absurdum nu și-a pierdut
niciodată forța în scriitură. Nu din voința autorului, ade-
văratul Dumnezeu, Dumnezeul religiei creștine rămâne
mereu un Deus absconditus, misterios, imprevizibil, ce
asigură darul libertății tuturor, deși oamenii nu prea știu
ce să facă cu libertatea. 

Nici chiar „ecusonistul” care „n-a găsit nicăieri în țară
satul Mortuc, pe hartă”, dar nici întreaga lume a perso-
najelor ferculiene: de la ciobanul ajuns „diasporean” în
Spania, la Petre-Stolul-lui-Dumnezeu, intelectualul
lucid, preotul militar, ce nu ezită, asemenea lui Gheor-
ghidiu din Ultima moapte de dragoste, întâia noapte
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de război, să scrie un posibil Jurnal de război al Su-
fletului cu Sufletul și cu Lumea, în care recunoaște
că nu știe cum să-L apere pe Dumnezeu, adevăratul
personaj-cheie al cărții, nimeni nu reușește să comu-
nice cu Marele Anonim, cum ar vrea... Merită amintit
cum Gabriel Ghioc, copilul, îl învocă la mărturisirea pe
care o face părintelui Anastasie Fulga: „M-am certat cu
Dumnezeu, părinte, din cauză că l-a omorât pe Amigo!”,
câinele, adevăratul său prieten. Ceea ce-l uimește și
șochează pe venerabilul preot este însă fraza din care
subordonata condițională străbate întreaga scriitură:
Eu, dac-aș fi fost Dumnezeu, l-aș fi lăsat să trăiască.
Îndrăzneala noilor generații de a se substitui lui Dum-
nezeu și de a schimba lumea după rațiuni subiective
trădează un anumit sens al devenirii lumii. Filosoful Ion
Fercu descrie și interpretează prin personajele sale,
viața religioasă ca pe Marele Paradox, asemenea lui
Kierkeggard. Adică – o enigmă a tuturor enigmelor, atât
în sens teoretic, cât și în sens etic. Metafizica omului
religios, plină de antinomii teoretice și contradicții etice,
pare să fie făcută pentru lucidul Petre și diasporenii
Gabi și Giovanni etc. Toate Scripturile/Evangheliile pro-
mit o comuniunie cu Natura, cu oamenii de pe întreaga
planetă Pământ, cu forțele supranaturale și chiar cu zeii
înșiși. Și totuși, paradoxal, efectul religiei este o
suferință stranie ce pare să nu aibă o altă cauză în afara
simplului fapt de a fi.

Destinul omului/umanității condiționat/ă de toți și de
toate, dar mai ales de moarte, și de predestinare, pare
să-i intereseze pe eroii cărții. Aici însă se ivește un pa-
radox neînțeles nici de preot, nici de copil...
Neînțelegerea în comunicarea cu Marele Anonim,
potențată atât de limbaj, cât și de greutatea iertării de
sine. Copilul nu înțelege unde a păcătuit, nici după ce
preotul Fulga îi citește formula de dezlegare: Domnul
și Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu darul și cu în-
durările iubirii Sale de oameni, să te ierte pe tine,
fiule, și să-ți lase ție toate păcatele. Și eu, nevredni-
cul preot și duhovnic al tău, cu puterea ce-mi este
dată, te iert și te dezleg de toate păcatele tale, în nu-
mele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!
Acesta este un exemplu de insinuare în scriitură a Im-
posibilelor lui Dumnezeu, a paradoxurilor de tipul Cred,
Doamne! Ajută necredinței mele! sau Robește-mă,
Doamne, ca să fiu liber ori Dacă răul există, atunci
există și Dumnezeu etc.! După opinia mea, filosoful-
scriitor, Ion Fercu, reușește o adevărată performanță în
a menține echilibrul compozițional, ideal-polemic, între
contrarii: face știință ficționalizată cu posibilul și rugă-
ciune/paradox, cu imposibilul, tocmai pentru a păstra
dreapta măsură, adică nici el, nici cititorul să nu se
piardă nici în iluziile gândirii, nici în deznădejdile ce se
nasc din abisurile inimii, care vede că în manifestarea
ei concretă, religia, teologia devine o inexplicabilă sursă
a celor mai profunde disensiuni și războaie fanatice.
Deși pretinde că se află în posesia adevărului absolut,
istoria creștinismului este încă bântuită de erori și erezii
etc.

În revelarea voluptății ascunse a păcatului, a miste-
rului morții și a cunoașterii de sine, scriitorul băcăuan
Ion Fercu se întâlnește cu autorul romanului Luntrea

lui Caron. Nu întâmplător, Petre Farina/Stolul-lui-Dum-
nezeu – folosesc limbajul metaforic al lui Blaga – caută
apa din care curcubeul/ își bea frumusețea și
neființa. Călătoria spre sine însuși o face nu doar preo-
tul militar sau preotul ce păstorește Mortucul, Anastasie
Fulga, ci și fiecare dintre personajele ajunse în dias-
poră. Petre are însă ceva din Ulise, „eroul răbdării”,
după o expresie homerică, „bărbatul cu o mie de fețe”,
cel care actualizează tipul omului călător „pe pământ
rătăcitor”, hăituit de destin și aruncat în Labirintul creat
de Dumnezeu, în care riscul de a se pierde îl amenință
permanent, precum sabia lui Damocles. Fără îndoială,
regăsindu-și Mortucul, patria, familia, prietenii etc., se
regăsește pe sine, dar parcă sub o altă ființă, adică în-
străinat de sine. Colonelul Petre Farina are luciditatea
prorocului, atunci când (pre)vestește fatal că inevitabilul
nu poate fi ocolit. Este un erou al metis-ului, în care,
personal cred că scriitorul Ion Fercu a fictivizat chema-
rea abisului. O continuare admirabilă – neegalată până
acum, după știința mea – a românismului fictivizat de
Liviu Rebreanu, în Apostol Bologa, eternul român
care-și aduce aminte de cine este cu adevărat doar îna-
intea morții. Să fie un blestem?

Complexitatea problematicii transfigurate: războiul
din Afganistan, exilul din motive economice, personale,
psihologice, politice, exilul ca fenomen, ca dilemă/
aventură etc., emigrația, condiția tragică a diasporei
românești, moartea, libertatea, liberul arbitru, hazardul,
dezrădăcinarea, dorul, înstrăinarea, însingurarea, iubi-
rea, relația misterioasă Om-Dumnezeu, rătăcirea labi-
rintică și patria, locul natal, creștinismul, ideea lui
M.  Eliade că exilul face parte din destinul poporului
român, faptul că „diasporeanul” contemporan îl imită
atât pe proscrisul Ovidiu dominat de nostalgia paradi-
sului pierdut, cât și pe Dante, pentru care emigrația a
fost însuși izvorul inspirației, creației sale; pe scurt, scrii-
tura ferculiană ne oferă o postmodernă simfonie a des-
tinului României aflate într-un evident declin. Romanul
analitic, Dac-aș fi fost..., care transfigurează implicit
mitul neamului în relație cu fenomenul globalizării și
mitul Bisericii creștine în război cu ateismul, perpe-
tuează aceeași tensiune dintre sedentarism/localism
mortucean, autoexil vs. transhumanță, migrație, univer-
salism. Nu întâmplător, în carte coexistă două
curente/expresii culturale complementare. Primul este
curentul pastoral, expresia filosofică și lirică a ciobanilor
mioritici; al doilea este expresia spirituală a populației
agrare, a sedentarilor, țăranilor mortuceni. Complemen-
taritatea și, simultan, adversitatea dintre localism/pro-
vincialism și universalism, globalism străbate scriitura
dictată – cred eu, autorul însemnărilor critice – de
omnipotența divină – paradoxul 0 și de omnisciența
divină – paradoxurile 0. 

Textului ferculian – inconfundabil filosofic,
ideatic/jocul ielelor și inimitabil stilistic – mi se pare cea
mai mare cucerire a romancierului. Mă voi opri la câteva
dintre aceste paradoxuri cu efecte estetice și cognitiv-
filosofice fericite asupra scriiturii preponderent tragice,
dubitative, interogative, exclamative și, uneori, absurde.
Primul este omnipotența – p a r a d o x u l  0. De ce
încep cu acesta? Pentru că autorul îl implică pe Dum-
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nezeu – personajul-cheie al cărții, simultan absent și
prezent, activ și pasiv, care creează tot atâtea subordo-
nate condiționale, câţi oameni locuiesc pe Pământ. Să
exemplificăm paradoxul 0 generat de omnipotența De-
miurgului. Totul pleacă de la întrebarea: poate Dumne-
zeu să creeze ceva care ulterior să se sustragă
controlului său? Da? Nu? Condamnat la libertate, omul
începe să dorească nietzschean moartea lui Dumne-
zeu! Dacă Marele Anonim l-a creat pe „Stolul lui Dum-
nezeu”, odată ce i-a dat liberul arbitru, nu mai poate
împiedica abuzul de libertate al acestuia și ca atare nu
mai este răspunzător de el. Nu-l poate împiedica, de
pildă, să plece în Afganistan și să se comporte așa cum
s-a comportat!? Sustras controlului divin, Petre eva-
dează de sub omnipotența dumnezeiască. Suntem deja
înecați în Imposibilele divine, striviți între Da și Nu. Dar
omul poate face doar ceea ce e logic posibil, ceea ce e
drept posibil, deși, se știe, dreptatea este inumană. Pa-
radoxal, totul este posibil...

Omnisciența complică și mai mult lucrurile și multi-
plică la infinit seria interogațiilor și a mirărilor – în care
autorul este un adevărat maestru. Întrebarea este dacă
omnisciența lui Dumnezeu este compatibilă cu atempo-
ralitatea lui și cu ideea că el i-a hărăzit lui Petre Farina
liber arbitru, având în vedere că omnisciența include
precogniția evenimentelor viitoare – inclusiv a acțiunilor
preotului militar, dar și a prietenilor săi europeni/ameri-
cani? Arta scriitorului de a opera cu imposibile/parado-
xuri este potențată de coexistența demonicului (= să
încremenești în cădere, să constați în fiecare secundă
că lanțurile necesității sunt imposibil de rupt), cu sacrul
– dacă acceptăm că Dumnezeu este imposibil să
existe, este și imposibil ca El să nu existe. Pluralitatea
de paradoxuri ce însoțesc omnipotența și omnisciența
auctorială: paradoxul învățării (o persoană poate să
învețe numai ceea ce nu știe, dar dacă nu știe lucrul
respectiv, cum de știe ce anume caută să învețe?), pa-
radoxul mincinosului, paradoxul bărbierului, predicției,
paradoxul dihotomiei, paradoxul informației ideale etc.
confirmă aforismul blagian: „Pentru a vedea întunericul
nu trebuie să-l luminăm” și acutizează întrebarea: Bi-
nele și Răul sunt fiii libertății? Dacă, nu, atunci ai cui
sunt?

Cele 40 de capitole transfigurează alternativele și
libertățile lui Dac-aș fi fost..., spre a convinge eventua-
lul cititor că actul de cunoaștere nu e doar reducere la
cunoscut, simplu act de asimilare, ci este act de înstrăi-
nare, de pierdere, ca și actul iubirii. E un risc. Riscul de
a te pierde în libertatea de a fi absurd, pentru  a putea
atinge cumințenia pământului din satul Mortuc: resem-
nare, seninătate, umor, împăcare cu Dumnezeu, cu
destinul și multă, multă sfântă ignoranță. Dincolo de
Mortuc? Tot Haos! Nimeni nu se miră, nu vede căderea
în teroarea istoriei, deși suntem în 2021... Un sentiment
metafizic, dubitativ apocaliptic, cutreieră aparent alea-
toriu scriitura: fiecare vrea să-l vadă pe Celălalt, deoa-
rece fiecare se vede pe sine în Celălalt, apoi, fie râde,
fie plânge, fie rămâne indiferent... Echivocul și expresi-
vitatea involuntară, ambiguitatea și măștile personaje-
lor, sublimarea neașteptată a comicului în tragic,
absurd, grotesc, birocrația kafkiană a autorităților, con-

fuzia din mitul fiului risipitor întors acasă și fratele său
se accentează pe zi ce trece, încât întrebarea eliptică –
„Ești fratele fiului risipitor?” – plutește în derivă și
potențează posibilitatea de a-L pierde pe Dumnezeu.

Nevoia de schimbare a Rugăciunii îi apare lui Farina
ca o necesitate imperioasă: Mă gândesc la un fel de
primenire a rugăciunii? Posibil. Dar asta ar putea
însemna blasfemie, erezie? Iată, astăzi ca niciodată
se amestecă rasele. Le sunt tulburate genele. Ade-
vărate maree umane se plimbă agitat uneori, de la
un continent la altul, de la o civilizație la alta. Să fie
povestea aceasta demografică o întâmplare? Nu
este ruptă din scenariul Lucrării divine? Chiar și
clerici înalți susțin că fenomenul aduce sânge
proaspăt în corpul unor națiuni care dau semne de
amorțire. De ce n-am aduce sânge proaspăt și în
corpul rugăciunilor, în cel al ritualului religios?
Ne-am mercantilizat excesiv, ne-am îndepărtat de
inocența credinței, am aruncat prăpăstii între noi și
donquijotismul fermecător al primilor credincioși?
Suntem pe cale de a ucide și inefabilul? (...) Știu
dispozițiile și normele canonice referitoare la rugă-
ciune m-ar putea acuza de „duhul rătăcirii”(Ioan,
4.6). Dar cât de mult rătăcim noi fără voia lui Dum-
nezeu? Cât de îngătuitor este liberul arbitru în ale-
gerile noastre? Nu întâmplător, ne întrebăm folosind
limbajul lui Nicolae Turcan, cum se naște și se perpe-
tuează această stare dubitativă absolută: O îndoială ab-
solută asupra valorii lumii cere un abis interior sinonim
unei supravalori. Cum și de unde s-a ivit acest abis care
oferă spațiu întrebărilor absolute? Cât de adânc poate
fi, de permite în el ivirea unui cuvânt precum „Dumne-
zeu?; răspunsul pare simplu: creat după chipul și ase-
mănarea lui Dumnezeu, orice om este un absolut! În
acest caz, niciodată nu știi dacă rătăcirile lui sunt negații
sau afirmații ale morții? De unde atunci vanitatea? Nu
vanitatea îi transformă succesele ca și înfrângerile lui
Petre Farina în deșertăciune, în iluzia
autodeterminării/autocunoașterii, deși contează ceea ce
pierdem și câștigăm în Dumnezeu?

Omul ferculian, transfigurat în romanul eseistico-fi-
losofic Dac-aș fi fost Dumnezeu, în pofida libertății pe
care și-o acordă, este un om dependent fizic, sufletește
(dragoste, prietenie, afecțiune, certitudine), metafizic și
religios. Cea mai importantă dependență care-i
definește calea este cea invizibilă, cea din negații, co-
borând sau urcând etic, religios, estetic etc., doar ierar-
hia ar rămâne subiectivă. De exemplu, Cioran se urcă
spre estetic, dar Kierkegaard se coboară. În
omnipotența/omnisciența care-l unicizează, Marele
Anonim poate fi nu doar în omul religios, ci și în frumos,
în dreptate, în adevăr, bine etc., dar și în rău, iad, în că-
dere, pe scurt – în panteism, acolo unde-L caută eroii
lui Ion Fercu, eroii ce au și conștiința celorlalte posibile
rătăciri. Chemarea absolutului le trădează dependența
invizibilă, care se înțelege din titlu, e Dumnezeu.
Dependența de rugăciune. Doar prin rugăciune, credin-
ciosul se eliberează de „iubirea trupească de sine”
(Sf.  Maxim Mărturisitorul). Altfel spus, doar prin Dum-
nezeu putem simți o libertate autentică – libertatea față
de tiranicul nostru sine.
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Dependențele creează mutații spectaculoase în
comportamentul fiecăruia dintre noi. Tragic spectacu-
loasă este dependența de geniul morții. Să-i dăm cu-
vântul lui Farina, deși fiecare dintre noi urmează versul
eminescian: Iar timpul crește-n urma mea – mă-ntunec!
Nu pot vorbi, ca preot, ca fost preot, despre moartea
mea în rate, pe bucăți, în război, decât cu mâna în
dreptul inimii. E dreptul natural al morții de a mă cu-
lege. Dar când mă gândesc la moartea altora, tot în
război, nu pot să nu mă gândesc la faptul că totul
are chipul crimei și al sinuciderii. De câteva ori mi
s-a ordonat să anunț, față în față, moartea unor co-
legi de front. Mereu mi se părea că sunt un straniu
emisar al crimei, deși numai Dumnezeu știe cât de
mult am dorit să strivesc în mine acest sentiment.
Dar n-am putut. Sufăr și de ceea ce psihologii încă
nu mi-au depistat: de sindromul „vinei
supraviețuitorului”; port în mine vina pentru toate
tragediile la care am asistat neputincios. Sindromul
acestei vinovății albe ne pune în față gândul neantului,
al nimicniciei, al deplinului nonsens, al zădărniciei...

Spectaculos-tragică mi se pare și dependența de
bani a românilor de pretutindeni și de nicăieri. Mutația
ar fi de tipul celei dintr-un proverb istro-român, pe care-l
știu de la Constantin Noica: „Banii fac mulțumire,
mulțumirea face bucurie, bucuria aduce sărăcie și să-
răcia face minte”. Ați înțeles, desigur, de ce toți eroii
eternizaţi de Ion Fercu sunt mintoși, „bucuroși le-om
duce toate”, și săraci. Săraci, dar cu o minte care nu le
ajută modului lor de a fi  – pentru că există în Lume și
săraci fără minte. În spiritul mortucenilor, romancierul
terorizat permanent și de filosofii lumii, care, se vede,
sunt mai actuali ca niciodată, transformă totul în
hiperdependență de Dumnezeu, mai ales, când
această dependență se refugiază sub umbrela
condiționalului, încât Petre Farina, Ghioc, Giovanni ş.a.
trăiesc starea de angoasă dostoievskiană/kafkiană, sta-
rea de hăituit al universului, de vinovat fără vină, de vi-
novat în alb. Permanent are loc o infuzie, aparent
întâmplătoare, a haosului în cosmos, care se
încolăcește biblic în jurul unei idei trăsnite. Densitatea
ideilor, interogațiilor, mirărilor, dubitativelor, simbolurilor,
miturilor etc. conferă scriiturii ferculiene acel caracter
unic de erudiție pusă la lucru, umilită, erudiție eruptivă,
ce amintește de Eliade, Cioran, Dostoievski ş.a. 

Dacă-l raportăm la romanele anterioare, Ion Fercu
pare că se repetă fără a se repeta. Se nuanțează, se
adâncește în sine, vine cu noi acumulări de tip borge-
sian – Borges cel din Ruinele circulare – oferindu-i ci-
titorului satisfacția – el știe subiectul, știe că eșecul
personal este un succes, că proiectul divin este însuși
universul, tot lui rămânându-i misiunea să construiască
un „pod” peste pârâul/râul/fluviul Demonul și să se dea
legat cu funiile de mătase ale titlului Dac-aș fi fost...,
pentru care Inchiziția din vremurile ei de glorie l-ar fi
eternizat pe autor, știm noi cum. Acum sper să-l eterni-
zeze Măria Sa Cititorul și, poate, un premiu al unei
Universități din Budapesta, Viena, Sofia… Am vrut să
scriu Bacău, Iași, Chișinău... Nu pot să-mi explic de ce
nu am procedat așa...?

Numai că autorul, trăitor și profesor de filosofie în

(post)comunism, cunoaște foarte bine mitul căderii –
după opinia lui Noica, rădăcina din care s-au ivit toate
celelalte mituri. Știe că avem cu toții aceeași natură
umană: coruptibilă, înclinată spre păcat, bolnavă de
egolatrie, de putere, încât cel care cade o face așa cum
am face-o și noi, în circumstanțe asemănătoare. Obser-
văm cum, în roman, Petre Farina cade cu posibila noas-
tră cădere/suferință/deznădejde, minciună, supărare
etc. Mai concret, diferența dintre mine, cel care scriu
aceste însemnări critice, și preotul militar stă doar în de-
osebirea dintre posibil și efectiv, dintre potență și act.
Prin urmare, fiecare cititor ce are smerenia de a se
recunoaște așa cum este, poate spune: Petre Farina
(Sonia, Ghioc, Giovanni, Elvira ş.a.) sunt eu. Mi se pare
cea mai mare reușită a romancierului dostoievskiano-
kafkian Ion Fercu. Abisul smereniei ne/mă dezvăluie nu
doar la fel de vinovați/vinovat de supraviețuire, ci cu
mult mai mult – singurii vinovați/singurul vinovat; încât
trebuie să-mi cer iertare nu doar pentru păcatele co-
mise, ci și pentru cele care vor fi săvârșite..., dacă avem
încredințarea că Totul este rătăcire în viața noastră. Im-
portant ar fi să conștientizăm ce câștigăm și ce pierdem
în credință/Dumnezeu; homo homini Deus vs. homo ho-
mini lupus este se pare un război al lumii, predestinat,
fără învingători și învinși.

Se vrea cartea lui I.F. o filosofie eretică față de
cunoaștere/autocunoaștere, așa cum Emil Cioran își
imagina un scriitor mistic ce într-o scriitură „l-ar întrece
pe Dumnezeu”? Așa-mi explic de ce insul ferculian
trăiește iluminări, este înțelept, interogativ – fie el băr-
bat, fie el copil sau femeie –, înțelege paradoxul care
guvernează Lumea: câtă frică, atâta înțelepciune și, mai
ales, înțelege, cum spunea Elvira, într-o epistolă: Peste
tot este front, Petre!? În acest sens, autorul mult elo-
giatului, dar puțin cititului volum Prin subteranele dos-
toievskiene scrie cel mai original/exhaustiv (în doar
328 p.) roman despre război – „Războiul fiecăruia îm-
potriva tuturor”, Hobbes – din literatura română, com-
pletând fericit, capodopera Pădurea spânzuraților a lui
Liviu Rebreanu și romanul camilpetrescian, Ultima
noapte de dragoste, întâia noapte de război. Din
această vastă insomnie națională provocată de această
omniprezentă și agresivă stare de război (vrei pace,
pregătește-te permanent de război), lumea personajelor
ferculiene – admirabile ficțiuni ce camuflează, eliadesc,
sacrul în profan – emană mai degrabă o tainică os-
moză, o calmă împăcare cu Dumnezeu/Universul.

O hemoragie de revelații, de învățături, idei, viziuni
(ce te molipsesc de geniul morții și de absurdul kafkian
etc.) de toată mâna și de tot soiul care se încalecă și se
contrazic, se bâlbâie polemic, revin puternice pe
neașteptate, de nicăieri, precum apele Demonului din
Mortuc, și îi dezvăluie continuu cititorului, din cele mai
diverse unghiuri, o lume poleită de mistere vărsate
parcă întâmplător, în univers. Din scriitură, sub „analo-
gia între lucruri neasemenea” (Aristotel) răzbate sme-
renia românească (fiecare neam are, cred eu, smerenia
lui) comentată genial de Noica: În inima smeritului șade
dracul grecește. Fratele cunoaște proverbul acesta?. În
acest sens, romancierul Ion Fercu, voce singulară prin-
tre prozatorii Bacăului (George Bălăiță, Doru Kalmuski,
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Viorel Savin, Petru Cimpoeșu, Eugen Uricaru, Stanomir
Petrovici, Dan Perșa, Roxana Medvețki, Gh.-Jan Iscu
ş.a.) se diferențiază tranșant de aceștia, prin „sentimen-
tul muzical al lucrului filosofic”, cum ar fi spus încântat
mentorul Școlii de la Păltiniș.

Inspirația lui Fercu – războiul din Afganistan; aud că
noul Președinte al SUA consideră o mare greșeală re-
tragerea trupelor NATO de pe acest front demonic – nu
are veleități catastrofale. PFSLD nu este o Casandră,
ci un personaj ionescian. El crede în Dumnezeu, pre-
cum crede în Rău: Dacă răul există, atunci există și
Dumnezeu. Să ascultăm dialogul omnipotentului, om-
niscientului Dumnezeu, cel ce și-a asumat „responsa-
bilitatea Facerii primordiale”, într-o ubicuitate onirică,
ce-i permite părăsitului Petre Stol – toți suntem părăsiți
în orice moment de Cineva – să noteze într-unul dintre
„Jurnalele” sale: Dar cine ți-a spus că Eu nu ascult,
că eu nu vorbesc mereu cu voi? Trebuie doar să știi
și tu să asculți, să știți și voi să ascultați. Unul ca
tine care a învățat să audă și să asculte vuietul De-
monului, chiar înainte ca acesta să se încarce cu
furie și prăpăd, poate vorbi ușor cu mine. Într-o
noapte mi-ai spus că Lumea Mea este atât de ciu-
dată, încât binele trebuie să meargă la psiholog,
pentru a învăța să suporte lucrurile făcute de rău.
„Lumea Mea?”... Dar este vorba, Peter, despre
lumea ta, despre lumea celorlalți muritori. O lume
pe care ați croit-o după alegerile voastre libere.
Aveți nevoie de frică, fiule, pentru a vă fi bine? Nu
vă place darul libertății de a alege, pe care vi l-am
făcut? Nu îndrăznești să-mi spui că-ți vrei viața cea
fericită înapoi, dar știu că asta gândești. Ți-am
impus Eu singurătatea bizară a acestui Mortuc? N-a
fost alegerea ta? Ai ales singurătatea, dar fugi ca un
disperat de ea. (...) Te simți părăsit de Mine? Cum
să-mi abandonez Eu creația, Peter? Dar nici nu-mi
pot ține creația încătușată. Nu vă pot duce de mână
pe fiecare, de parcă ați fi toți orbi. Nu vă pot sugera
fiecare gest, fiecare decizie, fiecare fior de suflet,
căci e viața voastră nu a Mea. Eu mi-am asumat res-
ponsabilitatea Facerii primordiale. Facerea cealaltă,
a fiecăruia dintre voi, este responsabilitatea voas-
tră. Învață, Peter, învățați toți...

Nu vi se pare de excepție (dostoievskiană) această
transfigurare a Evidenței Absolute față în față cu
Evidența Absurdă, conjugată cu obsesia de care este
invadat Petre Farina: moartea ar putea fi să trăiești răz-
boiul lumii, fără să fii conștient că totul e fals?! În
această carte despre războaiele nesfârșite ale Lumii și
ale Omului, cuvântul „tot” înseamnă chiar Tot. Ați obser-
vat, dragi cititori, că nici Dumnezeu nu a știut de ce a
ales Petre Mortucul? Nu, nu pentru că este satul său
natal, ci pentru că doar acolo poți face clar distincția din-
tre muritul ca „absență a prezenței” și moartea – chiar
și a Marelui Anonim – ca „prezență a absenței”. În struc-
tura romanului dostoievskian Dac-aș fi fost Dumne-
zeu, tocmai această prezență a absenței ne determină
să înțelegem „moartea de sine”, adică conștientizarea
bruscă și totală că totul este/ar putea fi fals, inclusiv noi.
Metodologia îndoielii din cerneala scriiturii își află sursa
în teza relativismului radical, impus de postmodernitate

– totul este construcție mentală/ socială: filosofia, știința,
poezia, cultura, religia, tradiția etc. Dacă totul este
construcție socială înseamnă că nimic nu este adevărat,
toate-s otova. Desigur că sintagma „totul e fals” este
respinsă tot de radicalismul relativ, voit polemic, al scrii-
turii ferculiene. Gândirea se poate îndoi de toate, în
afară de ea însăși, deși gândirea abandonată sieși nu
poate fi decât falsă...

Lăsate în voia lor de autor, gândurile, sentimentele
și instinctele personajelor ferculiene se vor învârti
mereu în cerc, la infinit, în vecii vecilor, fără a ne dez-
vălui o ființă unificată. Axioma fundamentală a scriitoru-
lui Ion Fercu oferă o metodologie a îndoieli: să nu
accepți nimic, fără să verifici tu însuți. Dar cum poți să
verifici existența/teosistența/teofania? Observând că în
momentele limită, pentru a rezista pesimismului, absur-
dului, tragicului existențial, Dumnezeu devine absolut
necesar în relația dintre cele văzute și cele nevăzute.
Romancierul este fascinat de problema sensului vieții
ce se ivește, paradoxal, din descoperirea
incurabilului/răului care ne locuiește și care, mai de-
vreme sau mai târziu, ne va ucide! Dar cine ține cont
de incurabilul din el? Se uită doar la incurabilul din lume
și se lamentează că viața n-are sens, continuând să tră-
iască întâmplător, ca și cum a fi n-ar depinde decât
aleatoriu, marginal sau de loc, de a gândi. Heidegger
pentru a lămuri problema incurabilului, spunea că un
copil este suficient de bătrân pentru a muri. De fapt nu
bătrânețea e cauza morții, ci viața însăși. Ne naștem cu
„boala de moarte” (Kierkegaard). „Ne naștem, spre a
muri și murim spre a ne naște”, conchidea într-un poem,
Eminescu. Incurabilul este fatal și predestinat: „Și de-o
fi să mor/ În câmp cu mohor...” (Miorița).

Frământările sufletești insurmontabile ale preotului
militar, Petre Farina, configurează interogația ome-
nească: rațiunea mea și credința mea sunt aici și nu pot,
nu reușesc să le împac? De ce, Doamne? Pentru că
alegem la întâmplare. Cum l-a ales Sonia pe Giovanni?
Cum a ales Petre Stol să plece în Afganistan? etc.
Eterna dramă a opțiunii. Alegem după puterea rațiunii
cea care punându-și problema sensului vieții, constată
pur și simplu că nu există niciunul? Existența și nonsen-
sul sunt interșanjabile pentru Petre F., și sinonime ale
suferinței, încât viața se desfășoară peste tot, ca o amâ-
nare a unui eșec absolut. În pofida idolatriei filosofice
față de întrebările metafizice și reflecțiile existențiale,
romancierul include în ecuația destinului omenesc, al
neamului, credința în Dumnezeu și posibilitatea proiec-
tării vieții de la înălțimea religiei pentru care optăm.
Totuși, modul condițional impune permanent și o altă al-
ternativă..., o altă incertitudine, necesitate, singurătate,
dramă etc.

Despre mitografia „diasporeanului” de pretutindeni,
în viziune ferculiană – în numărul viitor al revistei. Nu
vom uita nici de curat-murdarul Cred, Doamne, ajută
necredinței mele! și nici de „cimitirul iluziilor”, unde Li-
bertatea are cea mai înaltă cruce...

26 iulie 2021, Bacău
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În pădurea Petrişorului. Poemul elegie aparţine
creaţiei de tinereţe a scriitorului (Vremuri de bejenie –
1907). Găsim în această proză scurtă elemente care
anunţă ceea ce va deveni tânărul scriitor: Sadoveanu
„mare poet al naturii”.

Bucata e un tablou de natură, în prim-plan cu un sin-
gur personaj: o căprioară.

Sub aspectul artei descriptive proza se caracteri-
zează prin armonioasa împletire a imaginilor vizuale,
tactile, olfactive, cu o uşoară dominare a celor auditive,
de o mare bogăţie şi fineţe a nuanţelor. E trăsătura ca-
racteristică nu numai a artei descripţiei, ci şi a portretis-
ticii.

Compoziţional, textul are două planuri într-o perma-
nentă împletire: planul descriptiv – tabloul de natură, şi
planul unei drame. Se realizează astfel „un film” a cărui
derulare înfăţişează etapele dramei căprioarei, până la
stingerea ei din viaţă, odată cu sfârşitul zilei şi instaura-
rea liniştii înserării. Acestei părţi din povestire [„Moartea
căprioarei”], Aurel Nicolescu i-a făcut o excelentă ana-
liză stilistică (Observaţii asupra limbii scriitorilor români,
Ed. Albatros, 1971).

Textul prin toate componentele sale (compoziţie,
lexic, structura morfo-sintactică, stil) pune în lumină ca-
racterul tragic al evenimentului din pădure.

Compoziţional, povestirea are trei părţi: prima e un
tablou de natură; a doua, nuanţată epic, conţine pre-
zenţa a doi vânători şi dialogul lor despre vânătoare.
Aceste două părţi pregătesc ultima parte: apariţia că-
prioarei şi împuşcarea ei. Este partea care conţine me-
sajul povestirii, mesaj ce vine din viziunea şi concepţia
lui Sadoveanu despre natură şi legile ei şi despre relaţia
om-natură.

Prima parte e un minunat tablou de natură, pe care,
fără nicio reţinere, şi-ar fi pus semnătura oricare dintre
maeştrii peisagişti impresionişti: „Era pe la sfârşitul lui

august”; „de pe cerul răsăritului soarele începea să-i pă-
trundă [pădurii] ascunzişurile”; „lumina se cernea în
ploaie deasă şi caldă de raze”. În liniştea şi lumina pa-
radisiacă pulsează viaţa: „roiuri de musculiţe”; „păsări
mărunte, stropite cu felurite culori, se chemau”; „fluturi
jucau pe deasupra ierbii dese, în care începeau să se
îngrămădească miresme calde”; „mişcarea vieţii” era o
chemare nedesluşită, moale, stinsă”. De notat: lipsesc,
oare întâmplător?, animalele mari de pradă. 

Partea a doua. Paradisul e tulburat de glas de corn
şi de „schiaful” copoilor; se auzeau şi voci omeneşti. „Pe
la amiază” pe potecă au intrat doi oameni „cercetând
cu ochii desişurile”. Unul „era un bărbat tânăr încă, cu
faţa plină, roşcovană, cu puţină mustaţă bălaie, cu puţin
pântece. Un om bine hrănit, cu obrazul mulţumit şi cu
ochi veseli”. Era „boierul Grigoriţă”. Celălalt era pădu-
rarul Vasile, „un zdrahon nalt şi spătos, cu mustaţă
groasă, întunecoasă, dar cu privirea limpede şi senină”.

Ce ne spun cele două portrete, excelent desenate
din câteva tuşe de penel verbal? „Boierul” e mulţumit
de sine, e plin de viaţă, însă de altă viaţă decât cea care
palpită în pădurea de basm. Pădurarul, prin înfăţişare,
e om al pădurii, al naturii, dar care, după cum reiese din
povestire, şi-a pierdut acest rang din cauza patimii de a
vâna, trădându-şi astfel datoria de păzitor şi ocrotitor al
vieţii pădurii. 

În timp ce se afundau în pădure, cercetând în stânga
şi în dreapta, pădurarul dădea indicaţii boierului şi îi po-
vestea cu fală fapte vânătoreşti de ale sale. În atitudi-
nea pădurarului faţă de pădure şi vieţuitoarele ei se
întrevede o nepăsare: despre veveriţa, care „îi privi o
clipă cu ochişorii ei negri se dosi după o cracă, sări ca
o minge castanie de păr, în alt copac, şi se pierdu în
frunziş” nu catadicsi să spună, adresându-se boierului,
decât  „– Ia o biată dihanie mititică…”

Partea a treia. Cei doi au ajuns într-o poieniţă ce

Ionel Popa

RECITIRI DIN SADOVEANU
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„dormea” într-o „pulbere de lumină, într-o neclintită sin-
gurătate”.

„Dintr-odată, când nici nu se aşteptau, când stăteau
numai cu urechile aţintite la bătaia răsunătoare a câini-
lor, – scurt, din tufe dese, cu foşnet iute, răsări o că-
prioară cenuşie, pe picioarele-i subţiri şi sprintene. Ca
o săgeată trecu pe lângă boier, la câţiva paşi.” Cei doi
traseră asupra căprioarei.

La ceea ce  spuse despre cei doi, acum naratorul
completează cu o notă despre comportamentul lor:

„Boierul era aţâţat şi mânios:
– Cum dracu a venit aşa? […]. Cum dracu? Şopti cu

ciudă boierul…”
Pădurarul îi replică fără a se impacienta:
„– A fost fără ştire… zise încet Vasile. Da’ nu-i ni-

mica… Trebuie să mâie câinii într-acoace alta… Aici e
hăţişul lor…”

Se aşterne tăcerea. Printre tufe dese, prin luminişuri
scurte „căprioara fuge alungată de spaimă, se depărta
spre pârâu. O clipă se opri tremurând […]. Apoi, înceti-
nându-şi fuga, îşi făcu loc printre frunzişuri în albia apei.
Cu cele două picioare dinainte în unde, cu celelalte în
iarba malului, stătea pe loc. Blăniţa cenuşie îi lucea în
umbră; numai capul fin, cu urechile înălţate, cu ochii
mari sta într-un sul de raze. Ascultă puţin. Apoi îşi plecă
botul şi atinse de două ori apa […]. Îşi ridică iar ochii. În
undele limpezi, apoi, deodată căzu o picătură de sânge
[…]. Căprioara îşi plecă domol capul, ca şi cum voia
să-şi  privească în oglinda aburită jumătatea dinainte a
trupului […]. Apoi avu parcă un geamăt uşurel şi-şi în-
toarce botişorul negru spre pata de sânge”. Pe poteca
pe care a venit a răzbătut un ţap speriat. Se oprise
lângă căprioară, mirosind-o. „Căprioara mugise încet,
abia auzit, parcă spunea ceva.” Simţând primejdia,
ţapul „sări sprinten peste pârâu şi dispăru în desişuri”.
Şchiopătând, căprioara porni în susul râului, „mergea
la deal şi picături de sânge se tot prelingeau de-a lungul
piciorului stâng”. Se opri, sus, între mesteceni, în iarba
înaltă. „Sta mută […] în tăcerea măreaţă a codrului.
Parcă asculta, parcă se gândea, şi din când în când era
străbătută de un cutremur care-i alerga pe sub piele.
Umbra creştea în jurul ei.” În pisc se înălţa „bradul, ves-
titor al vânturilor”. Pădurea, veghind moartea căprioarei,
„avea în răstimpuri înfiorări”, prin bradul din pisc „trecu
o oftare”. Pe cer a început „să tremure lacrima de aur a
celei dintâi steluţe”. Mugind încet, căprioara  „murea,
sub pletele mestecenilor cu trunchiuri albe”. 

Moartea căprioarei este mioritică.
Prin descrierea confruntării căprioarei cu moartea

scriitorul nu face altceva decât umanizează această fi-
inţă a pădurii. Cu tot lirismul din descrierea morţii că-
prioarei, scriitorul evită tonul sentimental, lacrimogen.
Tonul e înalt, grav, solemn.

Vânătoarea din pădurea Petrişorului nu este vână-
toare ritualică. În pădure s-a comis o crimă. Moartea
adusă de mâna omului scoate căprioara din legile Firii.
După înfăptuirea crimei, pădurea se închide în sine şi
refuză orice comunicare cu cei doi vânători călăi. Lipsa
iubirii pentru pădure şi a dorinţei de cunoaştere  face
din vânătoare un act criminal împotriva naturii. 

Pe Deleleu. Una dintre tezele filosofiei şi eticii lui Mi-
hail Sadoveanu e existenţa legii cosmice care ţine într-o
relaţie de taină şi echilibru viaţa cu moartea. Mica po-
vestire Pe Deleleu, cunoscută şi sub titlul Cum a căzut
moş Calistrat pe Deleleu, ilustrează, printr-o bijuterie li-
terară, simplă în montura sa de fineţe, această teză.

Moş Calistru Puşcaş, însoţit de nepotul [la Sado-
veanu, cu două-trei excepţii, există mereu un „uncheş”
şi un „nepot”] urcă la munte pentru vânătoare. Urcuşul
până la „locul ştiut”, la coliba noastră” a devenit mai
greu pentru uncheş. Are nevoie de popasuri; muntele i
se pare „că a crescut”; dorul de munte e mai mare decât
puterile sale. Când au ajuns la colibă bătrânul se puse
gemând la pământ, pe patul de frunze. Dăvidel e trimis
la locul de pândă.. Rămas singur uncheşul ascultă cu
luare-aminte sihla şi lătratul câinilor altor vânători. „Îi
zvâcnea inima în piept rar şi tare, parcă-i ciocănea
coastele, ş-avea în toate mădularele o trudă, o răceală.”

Stând la locul de pândă, dintr-odată, Dăvidel aude
sunetul de chemare al cornului uncheşului. E sunet de
primejdie. După un moment de cumpănă, Dăvidel se în-
toarce în fugă la colibă, găsind pe moşu cu „obrazul de
ceară albă”, cu fruntea şi mâinile reci. Cu grabă, nepotul
strânge câteva crenguţe moarte de brad şi aprinde
focul, apoi suflă „cu bătăi de limbă” în corn chemând în
ajutor pe vânătorii ce se aflau pe aproape. Aceştia
„când văzură pe moş Calistru pricepură. Fără un cu-
vânt, Boboc, pădurarul cel scund, se repezi, smulse din
foc o crenguţă aprinsă de cetină şi-o puse în mâna în-
tinsă a bătrânului ca să moară creştineşte”. Toţi se des-
coperise în tăcere, trăgându-şi cu stânga de pe plete
căciulile, „pe când în codru posomorât de amurg, în de-
părtate şi tainice tainiţe, sunau aceleaşi ţâhnituri fantas-
tice de copoi alungând căprioarele”.

Moş Calistru a urcat în munte pentru ultima vână-
toare.

De la prima lectură, cât de cât atentă, se observă
cadrul cosmic al poveştii despre cum a căzut moş Ca-
listrat pe Deleleu, cel care îi zice nepotului: „Eu, bre, o
viaţă de om aici, sub codru, am petrecut-o. Eu cu pă-
durarii, cu câinii şi cu sălbăticiunile”.

Dimensiunea cosmică a povestirii se deschide trep-
tat şi va cuprinde în ea evenimentul din viaţa de jos:
„cerul alburiu şi zările în ceaţă se desfăşurau, zile după
zile, în aceeaşi blândă tihnă”; „luna plină cernea o lu-
mină argintie”; „către sfârşitul lui răpciune, s-a trezit din
miazănoapte vânturile”; peste noapte „a curs puf de
omăt”; „către dimineaţă ninsoarea stătu”; intraţi în
munte, moşul şi nepotul au fost „împresuraţi deodată
de o linişte adâncă” [liniştea adâncă sadoveniană, om-
niprezentă, e omoloagă „muzicii planetelor” – Pitagora] 

Cunoscător al legilor Firii, moş Calistru, însoţit de
Dăvidel [atenţie la diminutiv] aflat în proces de învăţare
şi iniţiere, simte că „s-apropie funia de par” şi urcă pen-
tru ultima oară, definitiv, pe munte. De fapt, merge spre
mormântul său natural. 

Cu cât urcau pe munte spre „coliba ştiută”, se înmul-
ţesc semnele prevestitore de moarte: „s-au scuturat
frunzele fără brumă şi stau troienite pe cărări”; „luna
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plină cernea o pâclă argintie”; „Şi-ntr-un amurg, au în-
ceput a se zări pe sub nourii plumburii cârduri de nes-
fârşite de ciori cârâind şi ţipând”; „lumina leşietică le
punea pe obrazuri nişte măşti palide”; codrul „parcă-i
pustiu şi prohodit”; câinii de vânătoare sunt gata „să
urle”; din deschizătura colibei, uncheşul zăreşte „coama
înflorită în alb – a codrului de brad. Era încă lumină în
liniştea de moarte”.

Şi înfăţişarea şi mişcările lui moş Calistru poartă
semnele morţii: „Măi Dăvidel, să mai stăm oleacă. E
greu cu încheieturile ruginite”; „Gâfâia şi-i crescuseră în
cap ochii”; bătrânul „se puse gemând la pământ, pe
patul de frunze”.

De reţinut varietatea cuvintelor şi sintagmelor prin
care moartea e numită eufemistic.

Moş Calistru, om al muntelui, fiu al Firii, are o moarte
frumoasă. Frumuseţea şi măreţia momentului stau în
simplitatea lui şi în demnitatea, seninătatea cu care
moartea e întâmpinată: „Nicio anxietate în faţa morţii,
probă a unei înţelepciuni seculare” (Pompiliu Marcea).
Uncheşul trece dincolo şi intră în mişcarea cosmică în
care viaţa şi moartea sunt clipe ale unui proces unic şi
veşnic.

Literar, povestirea despre cum a căzut moş Calistrat
pe Deleleu poate fi considerată o odă pindarică.    

Nicolae Silade, poetul din Lugoj (deopotrivă jurna-
listul „en titre” al actualității lugojene) are un blog cu un
motto: „Vreau să întorc poezia spre lume şi lumea spre
poezie” – un proiect ambițios și vulnerabil (chiar don-
quijotesc) în timpul actual preponderent… acultural,
când bibliotecile și librăriile refuză cărțile de poezie,
pentru că „nu se vând”. Impresionează puterea de
muncă a lui N. Silade: ca jurnalist – director la două
publicații de calibru (ziarul săptămânal „Actualitatea” și
revista lunară „Actualitatea literară”, fiecare în felul ei
cerând profesionalism de clasă), ca blogger și deopo-
trivă ca poet – cu disponibilitatea creativă în tot acest
marasm din jur. Gazetăria e cumplit de cronofagă, o
„căsnicie infernală” ar zice reșițeanul Nicolae Sârbu (și
el jurnalist și poet). La polul opus, poezia cere o „stare”
anume, privilegiată, detașare de pragmatismul zilei,
greu de obținut. 

Parte a optzecismului lugojean, optzecist de drept
prin naștere (1956) și prin debut („Visul în lucru”, 1979,
la editura Litera), N. Silade a rămas „optzecist de unul
singur”, pentru că volumul următor de autor a fost abia
în 1997, „Mergere înainte” (după volumul colectiv „Car-
tea poeților”, 1994) și pentru că n-a avut nicicând spiritul
înregimentării într-un grup, la locomotiva mai mult sau

mai puțin artizanală a unui curent, adus eventual în
ranița unui cenaclu ori a unui critic de vază, și nici ta-
lentul autopromovării ofensive. 

După debutul cu poeme metaforice, exersează ver-
sul luminos-cantabil în ritm și rimă, cultivând asiduu so-
netul – acel rege al poeziei erotice, impunându-se astfel
ca poet al iubirii, printr-o saga în două volume, „iubirea
nu bate la ușă” (2013, 2016). 

Începând cu „miniepistole” (2017), în care mai suge-
rează sonetul prin gruparea în catrene și distihuri a spu-
nerii poetice continuată în volumul „calea victoriei”
(2019), exploatează consecvent formula prozastică a
discursului liric, în care se simte lejer, ca peștele în
apele teritoriale proprii gestionate cu dezinvoltură, à sa
guisse. Își desfășoară acum arsenalul poetic într-o te-
matică mai largă – socială, sapiențială, reflexivă etc.

Volumul „calea victoriei” (Cartea Românească
Educațional, Iaşi, 2019) are subtitlul „poeme în proză”
și cuprinde 11 astfel de poeme, de mărimi diferite: de la
cel mai scurt, „așteptând să înceapă”, din 2 secvențe,
la cel mai lung, din 13 „pixeli”. Titlurile ultimelor patru
poeme, înlănțuite, dau chiar un segment de poem în
sine: „imaginea statului/ la o masă lungă și bogată/
așteptând să înceapă/ ninsoarea cea mare de pe mun-

Maria Nițu

CALEA VĂZUTELOR 
ŞI NEVĂZUTELOR
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tele mic”.
Poemul în proză este o specie hibridă, cu istorie

veche, încă din secolul 19, de la Alecu Russo și „Cân-
tarea României”, Ștefan Petică, Eminescu, Macedonski
apoi, la Bacovia și Geo Bogza, suferind în timp, în
funcție de sensibilitatea estetică a vremii, mutații ma-
jore, greu de definit acum într-o formulă satisfăcătoare.
Chiar dacă e caracterizat prin lirismul limbajului meta-
foric, rămâne în principal inducerea ideii de epic, cu
fapte și întâmplări, avanpost de „proză poetică” la proza
în toată firea. Or, Silade a mărturisit că nu-l atrage de
fel proza propriu-zisă, fiind saturat de proza zilei, cu
toată pletora politică, socială, economică de la ziarul
„Actualitatea”. 

Subtitlul pare, astfel, cam impropriu pentru autor,
mai potrivit texturii poeziei sale postmoderniste ar fi fost
sinonimul „prozopoeme” (folosit încă de la avangardiști
și de la Sașa Pană, consacrat apoi de postmodernism).

Nu e nouă reluarea formulei, o mai încearcă și alții,
în calupuri supraponderale de versuri prozastice, incon-
sistent însă, într-un abuz de vorbărie autobiografică, de
fapte netransfigurate artistic. La Nicolae Silade este în
schimb o siguranță de profesionist, fără balast prozas-
tic, foarte dens în sugestii metaforice, cu o consistență
maximă pe versuri la pătrat, șlefuire a frazelor cu migală
de poet întru expresivitate, fără fisuri, stângăcii,
vulnerabilități, un puzzle perfect în mixajul său. E stabi-
litatea poeticului pe nisipurile mișcătoare ale frazării pro-
zastice.

Exploatează din proză nu elementele de fond, cu
înlănțuiri de evenimente, ci doar expresia, forma de fra-
zare a spunerii poetice într-un flux continuu, în care se
narează înlănțuiri de fapt de gesturi din viața cotidiană,
gen: „beam cafea în neștire și fumam ca un turc”, care
generează starea poetică – incubatorul de impresii,
gânduri, sentimente în conexiuni simbolice de înaltă
tensiune, la metafizicul nevăzut din lumea văzutelor. 

Elocventă este mărturisirea din volumul anterior, „Mi-
niepistole”: „pentru cine crede că aceasta e poezie vin
și spun: nu e poezie./ nu e proză. nici filosofie nu-i. nici
religie. este legea mea scrisă/ pentru mine, cuvântul
meu către mine însumi. Singurătatea mea dintâi”.

Poetul mitraliază în foc continuu idei, gânduri, senti-
mente, într-un șuvoi ca de revărsare de ape. Poemele
nu au o tematică principală distinctă, nu poți spune
„este un poem «despre»…” ceva anume, dacă ai crede
titlurile ca tip de „indicatoare” (despre „calea victoriei”,
despre „ninsoarea cea mare de pe muntele mic”, des-
pre „costinești” ori „siebenbürgen” etc.), au contraire,
fiecare poem este mozaical, dens în divagații lirice, un
florilegiu de o mulțime de „despre…”. 

Poezia înaltă, gravă e în aliaj original cu poezia co-
tidianului. „Eul liric” devine „personaj liric”, dar nu con-
tează ce „face”, ci trăirile racordate la o simbolistică
filosofică, în efluvii ca de proză subiectivă, confesivă, a
tumultului interior. Elementul concret din cotidian este
concentrat la maxim, folosit ca pretext pentru
arborescența gândurilor adiacente. Paradoxal, scoase
din context, par truisme, lucruri banale, știut ,„fumate”,
dar în fluxul spunerii, încatenate insolit cu altele care

curg provocate unele din altele, ca-ntr-un joc de do-
mino, capătă altă semnificație, prospețime, unicitate a
spunerii.

Își mărturisește în versuri arta poetică a transfigurării
întru spiritualizare, ca o profesiune de credință: „trebuie
să-i dai liber sufletului care poartă/ după el un trup din
ce în ce mai greu trebuie să-ți/ înhami spiritul la marile
idei la marile mitologii/ trebuie să te înalți deasupra
acestor păduri de/ simboluri” (imaginea statului). Misiu-
nea scrisului pe care și-o asumă este de a crea o frescă
a lumii în limbajul înalt alchimizat al poeziei, indiferent
de modele poetice ale timpului: „să scrii așadar să res-
crii divina comedie/ umană în limba generației tale s-o
scrii să o traduci/ în limbajul timpului tău în toate limbile
pământului/ și nu te mai întreba ce scriu poeții în/ anno
domini 2017” (aleea litoral,VII).

Aparentele elemente eterogene se coagulează omo-
gen, în construcții minuțios elaborate, ca o inginerie tex-
tuală, o arhitectură solidă în așezarea pieselor de lego.
Poemele „famous people painting” și „calea victoriei” se
detașează tocmai prin impresia de bloc monolit, prin
arta încatenărilor arhitecturale. Poemul „pixeli” e con-
struit pe motivul pixelilor, intarsiat și-n titlu, ca idee ge-
nerică – existența ca element infinitezimal al
universului, metaforă cadru ce apare în triadă, la înce-
put, la mijloc și la sfârșit. „când totul se reduce la un
pixel dintr-o imagine care îți stăruie în memorie dincolo
de memoria timpului” (Pixeli, 13), rotunjind fără fisură
construcția.

Renunță la segmentarea grafică în sintagme de ver-
suri albe, pentru o frazare continuă, pe întreg rândul ti-
pografic, ca la o pagină de proză, fără niciun semn de
punctuație, fără nicio inițială mare – moștenire din ex-
perimentele postmoderniste. Aceste detalii tehnice sunt
experimentate mai mult pe teritoriul propriu al prozei,
cum e la Nora Iuga în romanul „lebăda cu două ieșiri”,
un monolit de cuvinte greu de lecturat fără pauzele ne-
cesare de respirație. N. Silade oferă însă aceste pauze
între inspirație-expirație, să lumineze masa compactă,
prin punerea în pagină, dispunerea grafică în calupuri
strofice, segmentând textul prin spații albe. 

Formula prozastică a consemnărilor zilnice a fost
consacrată de optzeciști, în poezia cotidianului, exploa-
tând valențele poetice ale banalului. N. Silade nu mar-
jează însă pe coarda optzecistă – pe demitizare,
desolemnizare, prozaic, persiflare, poantă teribilistă.
Poezia sa chiar este opusă derizoriului mizerabilist, pro-
gramat, refuză ornamentele stilistice și tonul grav, poe-
matic, deopotrivă și tonul preponderant ironic, persiflant.
Într-o alambicare proprie, convertește orice notație pro-
zaică în semnificant simbolic, revine la ideea că poezia
e „calea regală”, lucrul mărunt îi trezește acel fior me-
tafizic fără de care nu există poezie. Sunt „prozopoe-
mele izbăvirii de prozaic...” (cum ar zice pr. C. Necula).

Pare un ucenic al lui Mircea Ivănescu, în gravitatea
notărilor zilnice și echivalarea în corespondentul meta-
fizic. Un ucenic însă mai luminos, mai optimist, bard al
dimineții, nu al înserării. Iese din cenușiul urban, sensi-
bilizat de măreția naturii, „dimineața când se închid
toate cluburile și concertul de greieri iese câștigător și-o
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liniște atotcuprinzătoare se înrourează încet-încet”
(j’adore sau 10 pentru costinești, VIII),

Ecranul de proiecție a cotidianului, fundalul vieții
reale și al epopeii lirice este existența lui Dumnezeu,
creatorul lucrurilor văzute și nevăzute Astfel că predo-
mină verbul a vedea cu toată anvergura câmpului său
semantic. În survolul unui elicopter e hieroglifa privirii
lui Dumnezeu, care „survolează lumea și se face că nu
vede ceea ce nu poți vedea dar nu trece cu vederea
(… ) aici e o problemă de credință dacă între ceea ce
vezi și ceea ce crezi că vezi nu vezi că e el/ doar el care
face totul posibil vizibil” (Pixeli, 11) De aceea și scrisul
său are această menire creatoare, de a vedea acel ne-
văzut grăunte al lui Dumnezeu în cele văzute, cu harul
special de a vedea dat poetului: „sunt orb mi-am zis
sunt orb mi-am zis dacă nu văd/ ce trebuie văzut mi-am
pus ochelari fază lungă/ fază scurtă dar n-am reușit să
văd ce trebuie văzut/ într-o viață de om într-o viață de
zeu (vedeți,/ terminația zeului este eu)” (aleea litoral, II). 

Poetul este, simultan, realist, poetic și meditativ-filo-
sofic. Pe lângă predominanța verbului a vedea, corolar
sunt verbele a gândi și a fi, întru ființare metafizică, în
poeme lirico-filosofice, prozopoeme eseistice, în genul
prozopoemelor lui Iustin Panța. Ideile eseistice gene-
rate sunt în termeni cu abstractul noțiunilor filosofice, cu
impresia unei scrieri aproape albe, fără plasticitatea flo-
ricelelor stilistice ornamentale, despre dualitatea
mișcare/ nemișcare – „totul sfârșește într-o mare
nemișcare care/ începe să se miște care începe// să se
miște de la sine din sine prin sine și pentru sine” (fa-
mous painting).

În realizarea stilistică, nu are complexul repetiției, au
contraire, are chiar voluptatea ei, exploatându-i stilistic
expresivitatea virtuală, ca element de bază în intensifi-
care poetică și în muzicalitatea versurilor. Constant
folosește încatenarea elementelor derivate ale unei fa-
milii de cuvinte folosite la calup, pentru a dezvolta ar-
borescent o idee, a o exploata în toate nuanțele
semantice posibile. Exploatează reluarea unui cuvânt,
a unor sintagme, cu funcționalitatea unui refren, a unei
incantații, ori prin diverse figuri de stil bazate tocmai pe
repetiție: anafora (repetarea unei sintagme la început
de text), antimetateza (inversarea termenilor unei
construcții): „timpul istoriei e chiar istoria timpului” (fa-
mous people painting), anadiploza (reluarea sintagmei
finale la începutul propoziției următoare): „cei ce au cu-
prins istoria lumii și istoria lumii nu i-a cuprins” (famous
people painting) etc. Toate în funcție de context,
evidențiind rolul său poetizant, contextualizarea fiind
cheia poeticului a ineditului, a prospețimii. 

Virtuozitatea lingvistică rezidă într-o exploatare de
prestidigitator a virtuților semantico-stilistice ale cuvin-
telor. Ion Bălu, într-o analiză pertinentă, punctează și
această virtuozitate tehnică, în enunțuri cu virtuți muzi-
cale, ca de bolero, de receptare inedită a realității. In-
strumentarul îl constituie un lexic foarte divers,
anglicisme, neologisme din domenii noi, informatică
(on, off, treide etc.), internet, facebook „îmi spun în timp
ce-mi setez ca desktop/ background un slideshow cu
imagini de la muntele mic” (ninsoarea cea mare de pe

muntele mic, [off])
Multitudinea asocierilor, din domenii și registre dife-

rite, în combinații inedite, configurează un compendiu
de cultură în maximă densitate ideatică. Apelează la
dese trimiteri livrești explicite: „noi cei care am pornit pe
mări precum ulysse în homer în james joyce precum
ghilgameș în căutarea lui enkidu a nemuririi în cealaltă
împărăție a morții” (Pixeli,11) ori implicite, prin intertex-
tualitate – mostră de rafinament cultural: „în scenă să
intre suflete tari suflete vii suflete moarte”. (famous peo-
ple painting), (cu trimitere la „Suflete tari” de Camil Pe-
trescu și „Suflete moarte” de Gogol). 

Modul de curgere firească a discursului, cu toate
aceste încrengături labirintice, dovedește nonșalantă,
siguranță de sine, prestidigitație lingvistică, dezinhibare,
eliberare de orice reguli, prejudecăți, măiestrie având
în spate (de la debutul din 1979), aproape 40 de ani de
experiență poetică.

Când eseistic, când mai accentuat poematic, uneori
revoltat-social, alteori meditativ-melancolic în mărturisi-
rea de sine, scrie întru cunoașterea de sine și a lumii, a
sensului ființei și al ființării (în accepția lui Noica).
Aceasta e Triada creației, „Ontos, Eros și Thanatos”
(după titlul foarte expresiv al unei antologii de poezie
contemporană editată la Lugoj).

Scrisul său curge într-o tonalitate luminoasă, opti-
mistă și tonifiantă, dornic fiind de puritate, iubire, since-
ritate, cu entuziasmul celui care se bucură ca un copil
de ninsoare „peisajul e off pentru cine nu iubește ză-
pada” (ninsoarea cea mare de pe muntele mic).
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Alături de cel al lui Faust și de cel al lui Don Juan,
mitul lui Don Quijote se numără printre miturile literare
cele mai cunoscute ale culturii moderne. Destinul „Ca-
valerului tristei figuri” l-a impresionat și pe Octavian
Paler, care i-a dedicat lucrarea intitulată Don Quijote în
Est (1994). Cartea a fost scrisă la îndemnul lui Constan-
tin Tacou, directorul editurii pariziene „Les Editions de
lʾHerne”, care a permis și apariția unei versiuni în limba
română.  În loc de prefață, în fruntea lucrării se găsesc
câteva rânduri despre ipostaza contemporană a fostului
cavaler rătăcitor, fără armură și fără cal, îmbrăcat în
haine obișnuite și având înfățișarea unui pieton oare-
care. Don Quijote-ul contemporan – constată Paler –
trece neobservat în vânzoleala tulbure a străzii. Abia la
o privire atentă el atrage atenția prin felul său descum-
pănit și ezitant de a se strecura prin mulțime. Este vorba
de un bărbat cu vârstă nesigură, care se simte ca un
strigoi printre ceilalți. E unul dintre acei încăpățânați
care mai cred în idealuri în lumea haotică în care
trăiește. Eseistul îl consideră „un posibil ratat”, care nu
a priceput că, pentru ceilalți, „nebunia” înseamnă „ceea
ce n-avem curajul să facem”. Pornind de aici, moralistul
se întreabă dacă un singur om poate avea vreodată
dreptate împotriva majorității. Mai ales că, înainte de a
muri, Don Quijote însuși a recunoscut că a fost nebun. 

Aflat într-o sală de așteptare din Aeroportul New
York, Octavian Paler nu îl poate imagina pe Don Quijote
decât în versiune parodică, „în costum de cowboy, amu-
zând spectatorii de la un rodeo, sau ajutat de societățile
filantropice care se ocupă de vagabonzi și de idealiști
ratați”. Recunoaște că America are o excelentă intuiție
a valorii reușitelor, dar îi lipsește intuiția valorii
eșecurilor. Consecința este aceea că progresul este aici
mult mai la îndemână decât măreția – spune Paler –,
ceea ce face ca Don Quijote să nu fie înțeles. Deși nu
disprețuiește valorile „vulgare” ce țin de confortul zilnic,
îi este greu să se împace cu acel cult al reușitei ce
transformă totul în „afacere”, inclusiv prietenia, cultura,

conversațiile zilnice. Aceasta
deoarece îi lipsește spiritul
practic. Visător înrăit, se
îndoiește de semnificațiile pe
care le atribuie pragmaticii ver-
bului  „a reuși”. Chiar dacă nu
este împotriva prosperității, sen-
sul existenței îl caută altundeva.  

Aflat departe, Octavian Paler
trăiește cu nostalgia meleaguri-
lor natale. Numai acolo
decepțiile și singurătatea lui au
un sens. Moralistul abordează
problema dificultății adaptării imigranților. Este vorba,
cu predilecție, de acomodarea sufletească, deoarece
indiferența lumii libere poate fi la fel de crudă ca poliția
politică de acasă. Este o afirmație esențială, asupra că-
reia nu s-a insistat suficient atunci când s-a abordat pro-
blema condiției exilatului. Deși aflați într-o lume liberă,
mulți dintre imigranți trăiesc într-un veritabil „ghetou psi-
hologic”. Doar orgoliul și calculele materiale îi împiedică
să se întoarcă definitiv în țara lor de baștină. Paler
însuși se simte un intrus în Statele Unite, țara tuturor
promisiunilor. Aceasta deoarece nu se poate converti la
religia pragmatismului sub pecetea căreia se trăiește în
America. Noi avem gustul pălăvrăgelii, la fel cum ame-
ricanii au geniul de a stoarce bani și din piatră seacă.
Consideră că a reușit să devină guraliv chiar pe tema
singurătății. Acesta este locul care l-a făcut să vadă în
sentimentalismul său o infirmitate. Nu întâmplător, Don
Quijote nu a trecut oceanul pe urmele conchistadorilor.
Eseistul vorbește de faptul că omul modern a pierdut
puterea de a sta pe loc și de a visa. Când nu aleargă,
acesta are impresia că timpul trece inutil. Așteptând cu
răbdare, Paler își caracterizează condiția. Cei cincizeci
de dolari pe care îi are în buzunar înseamnă pensia lui
pe două luni, motiv pentru care nu se grăbește să îi
cheltuiască. Îl bate gândul să renunțe la gazetărie, dar

Gheorghe Glodeanu

ACTUALITATEA LUI DON QUIJOTE
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ea reprezintă singura modalitate de a-și rotunji pensia.
Vorbește de inutilitatea muncii sale, deoarece a scris
prea multe articole cu care nu a izbutit să clatine niciun
fir de praf. Tot ce a reușit a fost să piardă câțiva prieteni
și să-și câștige câțiva dușmani. Drept consecință, se
gândește serios dacă mai are rost să persevereze
într-un idealism ridicol. La șaizeci și șase de ani, este
de părere că a trăi cu idei false e mai rău decât a deveni
dependent de sedative. Vorbește despre sine și despre
lumea în care a trăit. Compară trecutul cu prezentul, iar
ceea ce rezultă este un autoportret al omului sub vremi. 

Fiecare text are în frunte un preambul, o scurtă in-
troducere ce anticipează problematica dezbătută.
Eseistul poartă și un dialog la distanță cu Andrei, prie-
tenul și fostul coleg din anii studenției, care, nemaipu-
tând îndura umilințele îndurate în anii totalitarismului, a
ales să plece în exil. Multe dintre meditațiile lui Octavian
Paler sunt niște răspunsuri la observațiile acestui alter
ego aflat departe. O idee interesantă este aceea că,
uneori, a îndura istoria e un fel de a o face. Nu vede un
merit în faptul că a rămas în țară în timpul totalitarismu-
lui și nu se crede prin asta mai român decât alții. O altă
afirmație demnă de semnalat spune că, în exil, orice
biografie e o patrie pe care o târăști după tine.
Recunoaște că cei din țară am fost vârâți într-un soi de
mașină de tocat carne, care ne-a stâlcit destinele. Îm-
binând în confesiunile sale biografia și cultura, scriitorul
realizează un amestec personal. Mai mult, memoria îl
transformă într-o marionetă a melancoliilor.

Octavian Paler vorbește despre greșeala de a iden-
tifica în altă parte ceea ce ai visat. Cum realitatea îl
dezamăgește, caută satisfacții într-o lume paralelă. Vă-
zând ceea ce se petrece în jurul său după 1989, are
convingerea că Don Quijote s-a mutat în Est. Crede că,
întorcându-se acasă, își va regăsi echilibrul, dar nu se
întâmplă așa. Primește o scrisoare disperată de la o tâ-
nără mămică, în care aceasta spune că Don Quijote era
fericit. Dar cum să te bați conștient cu morile de vânt?
Recunoaște că Don Quijote este, într-adevăr, un nebun
fericit. Pentru el, nu e important dacă Dulcineea nu e
cum o visează el. Îi ajunge faptul că o iubește. Nu îl in-
teresează adevărul obiectiv. Doar cel din inima lui. Nici
nu vrea să audă că realitatea este alta decât își închi-
puie. Este în stare să trăiască în lumea iluziilor sale,
chiar dacă ar fi singurul ei locuitor. Gândind astfel, Paler
recunoaște că pasiunea sa pentru „Cavalerul tristei fi-
guri” nu este altceva decât o frumoasă impostură. 

Vorbind despre Estul sălbatic, Paler constată inac-
tualitatea lui Don Quijote. Pe oamenii de azi nu îi mai
atrage gloria iubirii, ci alte tipuri de glorii. Chiar dacă în
fața civilizației tehnice a Occidentului ne simțim, uneori,
ca niște barbari, nu i se pare că Occidentul ne-ar fi su-
perior din punct de vedere spiritual. După renunțarea la
divinitățile din Olimpul marxist, ne găsim într-o perioadă
a negațiilor, când nimeni nu are răbdarea necesară pen-
tru admirație. Recunoaște faptul că pe soclurile goale
ale idolilor căzuți ar așeza o statuie a lui Don Quijote.
Negațiile și dezamăgirile ne-au adus foarte aproape de
punctul în care idealismul este considerat o prostie.
Drept consecință, ar fi nevoie de o reîmprospătare a ilu-

ziilor, ceea ce ne-ar ajuta să ne analizăm mai bine de-
fectele. În atmosfera încărcată de ură care ne otrăvește
viața, capacitatea lui Don Quijote de a iubi i se pare un
miracol. 

Paler vorbește despre actualitatea lui Don Quijote la
porțile Orientului, unde totul este luat în bășcălie. Face
o radiografie acidă a societății românești postdecem-
briste, iar rezultatele nu sunt deloc îmbucurătoare. I se
pare că suntem niște păpuși mânuite de un diavol isteric
care își bate joc de noi. Văzând ceea ce se petrece în
jurul lui, ajunge la concluzia că sintagma „Estul sălbatic”
caracterizează foarte bine haosul actual. Suntem de-
parte de o Românie ideală, unde totul e calm, duios, ca
pe vremea copilăriei sale. Ne-am înrăit, am devenit iras-
cibili, astfel încât nu ne putem stăpâni nervii. Parcă ne
aflăm într-un război româno-român. Din păcate, ultima
sintagmă a făcut carieră, fiind actuală și după două de-
cenii de la apariția cărții. Paler menționează că, după
Revoluția din 1989, lumea a conștientizat în mod treptat
că problema răului nu se reducea la Ceaușescu. Des-
crie vraja resimțită în timpul căderii totalitarismului și
dispariția ei treptată prin ceea ce a urmat. Este de pă-
rere că zeii supun oamenii la diferite încercări, nenoro-
ciri, suferințe, pentru ca generațiile următoare să aibă
ce să povestească.

Opiniile acide ale prietenului aflat departe
declanșează mecanismele imaginarului. Trăind într-o
lume pragmatică, Andrei este cel care îi sugerează că
este o prostie să își pună probleme morale. Cei care
cred că lumea va deveni mai bună când se va afla ce
au pătimit ei sunt niște caraghioși. Don Quijote este
considerat un dobitoc, deoarece dreptatea nu e de par-
tea idealiștilor. Destoinicii, descurcăreții râd de ei. Don
Quijote nu a priceput că prin șmecherie ar fi obținut mult
mai mult decât printr-o vitejie inutilă. Lupta cu morile de
vânt este zadarnică. Și pentru că Octavian Paler este
un idealist, îi cere să fie mai lucid, să se oprească îna-
inte să împingă subiectivismul în ridicol. Noii demagogi
abia așteaptă să ocupe soclurile rămase goale în Est,
motiv pentru care Don Quijote nu are nicio șansă să
urce pe ele. Într-o lume copleșită de pornografie, chiar
și dragostea cavalerească este considerată o prostie.
Drept consecință, Don Quijote e văzut ca un demodat,
ca un personaj anacronic. 

La un moment dat, Paler îl compară pe „Cavalerul
tristei figuri” cu Solon, unul din cei șapte înțelepți ai Gre-
ciei antice. Eseistul face distincție între nebunia ca
boală și nebunia văzută ca o pasiune revărsată peste
limitele normale. Don Quijote ne învață că nu se poate
iubi decât nebunește. Întruchipare a consecvenței, el
nu renunță la visele sale. O altă observație ce merită să
fie reținută este aceea că e mult mai grav să ai iluzii me-
diocre decât să trăiești mediocru. 

Venind dintr-o lume rurală în care domnea un rea-
lism necruțător, scriitorul explică felul în care l-a desco-
perit pe Don Quijote. Pe la sfârșitul adolescenței, a visat
chiar să ajungă în Spania ca să reconstituie drumul la-
birintic parcurs de cavalerul rătăcitor. Apoi, a făcut din
personaj un alter ego sentimental. L-a fascinat
încăpățânarea lui de a trăi în iluzie ca într-o realitate,



Am citit recent, cu sentimente amestecate de încân-
tare și mâhnire, un roman mai puțin cunoscut al lui Ion
Agârbiceanu: Strigoiul (Editura Vremea, București,
2021). Așa cum rezultă din nota editorială a lui Ilie Rad
– romanul se află la a VI-a ediție (1969, 1985, 1986,
1997, 2016 și cea recentă, 2021; scrierea devenind ast-
fel a treia dintre cele mai editate opere ale lui Ion Agâr-
biceanu, după Arhanghelii și Licean... odinioară). Dar,
la apariția sa, în 1969 (după 25 de ani de la încheierea
redactării, la 3 iunie 1944), romanul a beneficiat doar
de două recenzii (a lui Cristian Popescu și a lui Con-

stantin Cubleșan, la care ar mai trebui adăugată o a
treia, a lui G. Pienescu, apărută cu șapte ani înainte, în
1962, tocmai în intenția de a deschide drum editării ro-
manului, respins de ESPLA încă de prin 1955); iar
edițiile ulterioare au intrat în atenția unor critici precum
Cornel Regman, Mircea Zaciu, Mircea Popa; dar, cu
siguranță, nu și în atenția marelui public, a cărui voce
vreau să mi-o asum aici. Căci romanul lui Agârbiceanu
nu face decât să repete soarta altor capodopere, ale
culturii și artei românești, sau măcar ale spațiului româ-
nesc, ignorate la vremea apariției lor (e cunoscută
soarta ingrată a Țiganiadei lui Ion Budai Deleanu) sau
mai puțin cunoscută a altora (precum Trilogia transil-
vană, a lui Miklós Bánffy), soartă care amintește de bo-
lovanul lui Sisif și îngroapă cultura acestui spațiu într-o
nesfârșită marginalizare.

Într-o scrisoare către Ion Brad, Ion Agârbiceanu se
plângea: „Romanul Strigoiul, inedit, mi l-au retrimis, cu
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dar i-au lipsit calitățile să pună în practică această ne-
bunie. Admirația lui pentru Don Quijote a rămas intactă
de-a lungul timpului. Lupta lui cu morile vânt nu a repre-
zentat un model de urmat, ci o manieră de a visa. Nu a
luat niciodată în derâdere „nebunia” personajului, iar
donquijotismul a devenit pentru el ceva între filosofie și
religie. Sărac și ros de regrete, știe că își pierde vremea
despicând firul în patru. Deși șmecherii sunt mult mai
eficienți, nu îi este rușine că a ajuns un idealist inadap-
tabil, un romantic întârziat și neajutorat.

Eseul intitula A treia Romă devine un bun prilej pen-
tru a zugrăvi condiția emigrantului, pentru a vorbi des-
pre românii care își părăsesc țara. Comparând trecutul
cu prezentul, Paler prezintă toleranța manifestată de
către Roma antică față de popoarele cucerite. „Pax ro-
mana” nu cerea ca locuitorii noilor teritorii anexate să
renunțe la zeii lor, ei fiind introduși în panteonul roman.
Aceasta spre deosebire de Roma roșie, Moscova, care
a vrut să își impună propriii săi zei. Cea de a treia Romă

este Occidentul, iar noii barbari sunt emigranții. În timpul
totalitarismului, mirajul libertății și al bogăției a funcționat
ca o lentilă deformantă în care Occidentul apărea ca un
veritabil pământ al făgăduinței. Visătorul din Est atrage
atenția asupra diferențelor existente între realitatea ime-
diată și mit. Criticând substratul mercantil al sintagmei
„time is money”, Paler observă că aceasta nu mai e
doar o filosofie americană, ci a devenit un mod general
de a gândi. Eseistul ne avertizează însă că prosperita-
tea materială realizată în defavoarea neliniștilor spiri-
tuale poate duce la alienare. Aceasta deoarece nu orice
poate fi cumpărat. Octavian Paler se întreabă dacă
goana după bogăția materială nu produce și sărăcie su-
fletească.  

Don Quijote în Est este o carte fascinantă în care,
pornind de la celebrul personaj, un nou „Cavaler al tris-
tei figuri” vorbește despre marile probleme ale prezen-
tului.

Vasile V. Filip

ROMANUL UNEI LUMI AŞEZATE

Vasile V. Filip (n. 20.09.1953, Chiuza, Bistriţa-Năsăud),
absolvent al Facultăţii de Filologie, UBB Cluj-Napoca (1979),
doctorat în etnologie, cu o teză despre colinde (1998), debut
editorial cu Universul colindei românești (1999), a publicat
șapte cărți (din care trei cu coautor) și cca 200 de articole,
studii, prefețe și prezențe în volume colective, pe teme de et-
nologie și literatură.
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observarea că nu corespunde ca doctrină istorică mar-
xist-leninistă despre starea satului românesc, dinainte
cu 6-7 decenii. Eu am descris ca mediu social
țărănimea dintr-un sat ardelean de pe la 1880. Realități
cunoscute mie.” (apud I. Rad, în op. cit., p. 5). Iar într-o
mărturie din 1962, cu privire la același roman, Agârbi-
ceanu spunea: „voiam să închei scrisul meu [inspirat]
din viața satului ardelenesc, ca și când aș fi presimțit
că, în viitor, se va ivi un nou sat la noi. Și voiam să des-
criu obiceiuri și datini, care începeau să se piardă din
lumea satului ardelenesc și care vor fi folositoare odată
cercetătorului de folclor.” (Apud ibid., p. 710). „Cercetă-
torul de folclor” care s-a nimerit să fiu (ca specialitate
„de nișă”) beneficiază, desigur, de evocarea unor feno-
mene ale culturii tradiționale, a celei materiale (etnogra-
fice) și a celei spirituale (folclorice), fenomene nu
neapărat noi (căci literatura de specialitate le-a inclus
și cercetat), cât „resuscitate” prin contextualizare,
așadar mult mai aproape de fenomenele vii, autentice.
Câștigul ar fi putut fi însă infinit mai mare dacă aceste
lucruri ar fi fost accesibile marelui public, în bună mă-
sură înstrăinat (în planul existențial) de rădăcinile sale
culturale tradiționale, mai ales prin imensul hiatus al co-
lectivizării și distrugerii accelerate a satului tradițional,
dar și – iată – prin lipsa accesului măcar mediat la
cunoașterea acestora. Nu poți să nu te întrebi în ce
lume am fi trăit azi în lipsa acestor rupturi, în condițiile
unei dezvoltări organice, firești a tuturor acelor cadre
materiale, sociale, morale și culturale – milenare – pe
care le conținea încă lumea satului descris de Agârbi-
ceanu. Impulsul primar al acestei cronici târzii aici își
are locul: cine n-a trăit acele vremuri, cine n-a cunoscut
acel univers mental de milenară așezare ar fi putut-o
face prin intermediul acestei cărți, rămase însă în afara
marilor tiraje, în afara necesarei promovări, a contactu-
lui masiv măcar cu publicul fidel cunoașterii prin lectură.

Dar meritul cărții nu este doar unul documentar (în
plan etnografico-folcloric, dar și lingvistic, cum vom
vedea), ci și unul strict literar, adică estetic. Cartea este
încununarea și summa unei imense și prestigioase ca-
riere scriitoricești, comparabile – cel puțin în plan canti-
tativ (cca 30.000 de pagini, cf. ibid., p. 726) dar nu
numai – cu cea a lui M. Sadoveanu.

Cadrul social, etnografic și folcloric e cel al unui sat
(fictivul Broșteni), din Podișul Secașelor, de-a lungul a
cca 10-12 ani dinspre sfârșitul secolului al XIX-lea; ani
dintre care primul ocupă circa trei sferturi din roman,
pentru ca apoi autorul să recurgă la tehnica rezumării
(a unui segment de trei ani, apoi a altor opt), precipitând
un deznodământ inclusiv cu privire la urmașii celor ce
declanșaseră evenimentele (după cuvântul biblic al pe-
depsei lui Dumnezeu în urmașii „de până la a șaptea
spiță” a celor ce-au păcătuit). În acest fel, chiar dacă nu
în mod explicit, autorul anticipează tehnica constructivă
din Moromeții lui M. Preda (scris un deceniu mai târziu),
tehnică menită să sugereze accelerarea ritmului lumii,
precipitarea evenimentelor, timpul din ce în ce mai „ne-
răbdător” al  lumii moderne. Puțin preocupat de formă

(„Scriitorul nu-și făcea un plan scris înainte, ci doar gân-
dea romanul, iar odată «subiectul încălzit anterior», era
«transcris» cu o ușurință întâlnită la puțini scriitori” –
ibid., p. 726), Agârbiceanu nu menționează explicit, ca
mai târziu Marin Preda, ideea accelerării timpului, dar
își toarnă instinctiv povestea în forme adecvate ideii:
42  de capitole, desfășurate în principal pe două planuri
– cele ale familiilor Corbu și Mărginean, ambele
fruntașe în Broșteni, dar subminate de un mai vechi
conflict, ca un „păcat originar” – capitole care implică
(tot fără mențiuni denominative anume) un prolog și un
epilog. 

Sora Corbu și Gheorghe Mărginean, protagoniștii
unei povești de dragoste ce formează fundalul epic al
romanului, nu-și vor putea împlini prin căsătorie iubirea,
pe fondul tensionat al relațiilor dintre familiile lor. Pentru
că – aflăm încă din primele pagini –, la 1848, țăranii (io-
bagi) din Broșteni devastaseră pivnițele grofului Ken-
deffy, ucis în tipul revoluției, rostogolind în josul Coastei
Morii vreo 50 de butoaie de vin, cu cepurile scoase.
Succesorii grofului vor cere instanțelor vremii daune
materiale, iar în anchetarea răzmeriței înaintașii celor
două familii se comportă diferit: Andrei Corbu, străbu-
nicul Sorei, își recunoaște vina și va avea de plătit prețul
a doi boi și o vacă, pe când Dinu Mărginean, străbunicul
lui Gheorghe, zgârcit și oportunist, jură strâmb că n-a
fost de față (ba chiar „colaborează” cu anchetatorii, nu-
mindu-i pe unii dintre consătenii care au participat la
jaf), ca să plătească mai puțin (doar prețul a doi viței).
Diferența pecuniară se estompează în timp, ba și com-
portamentul social al celor două familii reintră pe
făgașul normal, dar păcatul sperjurului nu se șterge din
amintirea urmașilor și, de fapt, a întregului sat. Mai ales
că zgârcenia Mărginenilor pare a se perpetua genetic
(cu „salturile” de rigoare, căci Gherghe pare altfel, se-
mănând mai degrabă mamei) și Moise, fiul lui Dinu Măr-
ginean, împiedică la limită o căsătorie (deja „vestită” de
trei ori în biserică și cu zestrea negociată, conform obi-
ceiului) a fiicei sale, Floare, cu Ion Corbu, fiul acelui cin-
stit Andrei, prin aceea că mai cere un adaus de zestre,
ce n-a putut fi satisfăcut. Ion și Floare își vor întemeia
altfel familiile, dar nu fără consecințe morale (mai ales
pentru Floare, care se va ofili în ritm accelerat, dar și
pentru Ion, care poartă amintirea unei mari rușini ce i
se făcuse). De aceea, intenția căsătoriei Sorei, fiica lui
Ion Corbu, cu Gheorghe (fiul lui Vasile, fratele Floarei)
nu parcurge un drum tocmai lin, fiind susținută doar de
mamele protagoniștilor (Maria Corbu și Ana Mărgi-
nean). Se opune mai ales Moise Mărginean, deși bătrân
și bolnav, care o vrea ca noră pe Safta Olarului, fiica
unică a unei familii dintr-un sat vecin, care ar putea
aduce Mărginenilor o zestre și mai mare. Dar Moise
moare curând, căsătoria părând tot mai posibilă. Numai
că Moise își pusese fiul, pe Vasile, să jure, sub
amenințare de blestem „cu limbă de moarte”, că își va
însura fiul, pe Gheorghe, cu Safta Olarului. Crescut sub
autoritatea tatălui, Vasile va jura (cu tot avertismentul
surorii Floare) și va încerca apoi (fără explicații) tergi-



versarea căsătoriei. Mai ales că, în sufletul său ascuns
și tenebros, ideea „înstrigoirii” tatălui câștigă tot mai mult
teren, alimentată de anume „semne”: Moise murise fără
ultima împărtășanie, pleoapa stângă i se ridică de pe
ochi, nu mult după moarte, sicriul comandat trebuie
desfăcut, nefiind bine croit, iar coborârea lui în groapă
(strâmtă, săpată iarna, în pământul înghețat) reușește
doar la a treia încercare.

Dus de sora sa, Floare (care bănuia motivul) la preo-
tul satului, Vasile va fi dezlegat de jurământul făcut sub
amenințare, iar pe de altă parte neviabil religios, moral
și chiar legal (Gheorghe era major și nu putea fi obligat
să se căsătorească cu cine nu voia). Dar „semnele”
unei presupuse răzbunări, de dincolo de moarte, a „stri-
goiului” Moise se înmulțesc: un porc gras își rupe picio-
rul, Mărginenii fiind nevoiți să-l taie și să-l pârjolească
noaptea (lucru ce distonează cu cadrele tradiției), le
moare un bou („tragedie” receptată în satul de altădată
ca mai mare decât cea a morții unui copil de 5-6 ani),
iar moș Nichifor (voce, în roman, a fobiilor și
superstițiilor satului) crede că boul a fost mușcat de o
nevăstuică, ce ar fi întrupat pe însuși „strigoiul” Moise
(credință numită în etnologie licantropia, în cazul stri-
goilor-lupi, care pot lua însă și alte chipuri zoomorfe).
Vasile, terorizat de ideea că nerespectând jurământul
făcut tatălui, acesta se va răzbuna ducând familia în
pragul sărăciei, ignoră și ultimul termen stabilit de
Ghe orghe și de mama lui pentru negocierea căsătoriei.
În consecință, Gheorghe hotărăște să-și ia soarta în
propriile mâini și să facă el demersurile necesare, res-
pectiv să-și asume pețitul, substituindu-se tatălui (lucru
grav, în optica tradițională, chiar dacă nu și în plan legal,
fiind – cum ziceam – major). Tatăl i se opune chiar fizic,
cei doi se îmbrâncesc pe pojghița de gheață din poarta
familiei, iar Vasile cade lovindu-se cu capul de gheața
„tare ca piatra” murind pe loc. Gheorghe este arestat și
condamnat la cinci ani de temniță, din care va executa
doar trei, pentru bună purtare. Din închisoare, Gheor-
ghe îi va trimite vorbă Sorei să nu-l aștepte și să se mă-
rite. Ceea ce, de altfel, tatăl fetei și hotărâse, ba chiar
și ea însăși, apăsată fiind nu doar de teama de a ră-
mâne „fată bătrână”, ci de o tulbure, instinctivă repulsie
față de crimă, amplificată acum ca paricid. (Și aici, pre-
siunea unei tradiții culturale arhaice este de presupus.)
Animată de voință (ce-i pare noii slugi a Mărginenilor,
Iosif  Fătu, „lipsă de inimă”), Sora se va căsători cu Du-
mitru Pruncu, vătaf al cetei de feciori din sat, de neam
mai puțin „fruntaș”, om puternic și hotărât, urât fizic, dar
de o mare delicatețe sufletească. Va avea cu acesta o
fetiță, Măriuca, în care Sora își va concentra întregul
sens al vieții, dar aceasta moare la trei ani, de scarla-
tină. Între timp, Gheorghe se întoarce din închisoare și,
în condițiile crizei morale a Sorei de după pierderea
fetiței, se apropie cu mare tandrețe de ea. Dar, când
apropierea își cere împlinirea firească, Sora îl respinge
din nou, iscând reacția violentă a bărbatului care (deși
căsătorit între timp) va abuza de ea într-un prag de
toamnă, pe câmpul pustiu. Ca urmare a acestei siluiri

(dar fără conștiența vreunei relații cauzale între cele
două evenimente, ba chiar respingând-o vehement),
Sora îl va naște pe Ioniță, care, pe măsură ce crește,
își dezvăluie asemănarea cu adevăratul tată: Gheor-
ghe. Care, de altfel, o și agrăiește triumfător, că tot cu
el ar fi făcut pe cel mai frumos dintre copiii ei. (Cu soțul
ei, Dumitru Pruncu, căruia îi rămâne fidelă, Sora va mai
naște trei copii.)

După circa opt ani, se nimerește ca Gheorghe și Du-
mitru (care-l luase cu sine și pe cel mai drag fiu „al său”,
Ioniță) să meargă împreună la moara de pe Mureș,
unde Ioniță se îneacă. Adevăratul tată, Gheorghe, care-l
urmărea insistent în tăcere, sare să-l salveze, dar se
agață cu șerparul într-un piron al unui stâlp și se îneacă
și el.

Trama epică derulează o idee morală, complicată re-
ligios (și nu doar în planul adstratului creștin, ci și cu su-
gestii pentru existența substratului arhaic, ancestral),
primind o rezolvare ce iscă fiorul tragediei (specie cva-
siinexistentă în literatura română). Și atingând astfel va-
loarea celor mai înalte piscuri ale literaturii lui Slavici,
împreună cu care ilustrează „eticismul” ardelean, pe ne-
drept criticat. Căci a contesta ideea morală ca izvor al
vieții spirituale, implicit ca suport al tramei epice, ar în-
semna, de pildă, a-l contesta pe Tolstoi, dacă nu cumva
a contesta cea mai specifică dimensiune a realismului
rusesc de secol XIX, adică a însuși vârfului valoric al
realismului. Or, în această privință, Cristian Bădiliță este
tranșant cu deplină îndreptățire: „Opera lui Agârbiceanu
o egalează pe cea a lui Tolstoi nu doar ca dimensiune,
ci și ca profunzime.” (Afirmație pe care Ilie Rad o așază
pe coperta IV a cărții). 

„La temeiul scrisului meu a fost emoția estetică și,
poate mai mult, emoția etică, mai ales după ce fusesem
atras de adâncimile sufletului omenesc. Pentru mine,
[...] cea mai înaltă frumusețe omenească e frumusețea
spirituală, armonia și desăvârșirea vieții spirituale. Și
lupta cea mai de preț e lupta pentru această
desăvârșire. [...] Această luptă m-a impresionat poate
și mai mult decât un peisaj frumos, un apus sau un ră-
sărit de soare, sau un cântec frumos”, mărturisea auto-
rul (apud ibid., p. 721). Or, Strigoiul (ce are și vibrante
descrieri peisagistice, dar și ale unor abisuri sufletești)
susține acest crez chiar în mai mare măsură decât Ar-
hanghelii, care, mai dramatic, seamănă unui râu de
munte, tumultuos, pe când Strigoiul are liniștea și mis-
terul unui râu adânc, de câmpie. Dacă nu cumva a unui
întreg fluviu, ce vine de departe: cel al vieții rurale
românești, în cadrele ei tradiționale.

Firul narativ adună spre sine apele vieții plenare a
satului, căruia i se încheagă (dar firesc, deloc didactic
și deloc omiletic) imaginea monografică. Totul începe
cu șezătoarea de toamnă a fetelor, cu întâlnirile ei
prenupțiale, aparent libere de orice constrângeri (chiar
facilitate de gazdă și de întreaga comunitate tânără), la
care Sora ar fi trebuit însă ținută mai întâi pe genunchi,
înainte ca Gheorghe (fire intempestivă, oripilat fiind de
pețitorii Saftei Olarului, ce se mișcaseră) s-o scoată în
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tindă, după care „satul” așteaptă deja cele trei „vestiri”
în biserică ale căsătoriei. Această mică precipitare a lu-
crurilor e unda pe lacul liniștit al vieții satului, undă ce
va genera curând furtuna. Fundalul faptelor se deru-
lează implacabil, cu intrarea în post, cu pregătirea hai-
nelor (cusutul, croitul) de Crăciun (inclusiv slugii,
inclusiv mezinului Ioniță, fratele Sorei), cu agonia și în-
mormântarea lui Moise Mărginean, prilej cu care aflăm
despre forța reglementărilor juridice lăsate „cu limbă de
moarte”, cu tăiatul porcului de Crăciun, cu descrierea
colindatului (o pagină memorabilă referindu-se la cel al
țiganilor), cu căutarea ursitului, de Anul Nou, de fetele
nemăritate, cu angajarea sau eliberarea slugilor cu pri-
lejul aceleiași sărbători, cu umblatul popii cu crucea, de
Bobotează, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă. Dar
timpul are, în continuare, repere precise, precum Stre-
tenia (Întâmpinarea Domnului, la 2 februarie), când vul-
pea trece (sau nu) peste gheață, anunțând astfel cât de
aproape (sau departe) e primăvara, cu „hodăițatul” la
lăsatul secului de brânză (numit, aiurea, și Alimori sau
Strigarea peste sat), precum pomenirea morților în sâm-
băta întâi din „postul mare”, precum retezarea coamei
cailor de Sântoader sau „prinderea de veri și văruțe”
(înfrățirea/însurățirea rituală) în prag de primăvară.

Muncile de vară, seceratul îndeosebi, prilejuiește
preotului-scriitor o pagină antologică, înalt-contempla-
tivă, ce merită reprodusă măcar parțial: „Se oficia pre-
tutindenea, la altarul încărcat de roade al naturii,
liturghia cea mai luminoasă a muncilor de peste an,
subt cerul senin și înalt, ca subt cupola unei biserici ne-
văzute, dar simțite de toată lumea asta veselă risipită
pe hotar. Din când în când se înălțau în văzduh crâm-
peie de cântece, de doine, ca niște adieri ușoare, subțiri
–  mai mult o părere, cum se auzeau din depărtare.”
(p.  445). Descriere prelungită, după abia câteva pagini,
cu haloul sonor al cântecului fetelor, la claca seceratului
holdei lui Ion Corbu: „Cântecele fetelor, în cor unison,
se ridicau mereu în văzduh, se auzeau până departe,
la secerătorii din alte lanuri. De departe, cu cât se stin-
geau, păreau melodii misterioase, adieri de pe altă
lume, peste murmurul spicelor de grâu, ce-și aplecau
capul subt fulgerarea secerilor. Și sunetul ceterilor
părea, de departe, ceva de taină, cum nu se auzea,
uneori, țârâind mai tare decât cântecul greierilor”
(p.  453). Munca se încheie cu împletirea cununii
secerișului, iar conotațiile ei nupțiale anticipează des-
crierea obiceiului nunții propriu-zise: contextul stratifi-
cării sociale, negocierea zestrei, cadrele aproape
ritualizate ale manifestării sentimentului de dragoste,
presiunea culturală imensă asupra protagoniștilor de a
se așeza „la o parte”, alături de zbuciumul tinereții, la
casa lor, adică de a intra în noua stare.

Dacă basmele populare se încheie cu evenimentul
nupțial, sugerând că „noua stare” e improprie
desfășurării epice („Și au trăit fericiți până la adânci
bătrânețe...”), romanul continuă cu participarea Sorei la
șezătoarea nevestelor, de o cu totul altă atmosferă
decât cea a fetelor, cu ideea asumării treptate de către

noii maturi a problemelor comunitare, precum pericolul
comasării pământurilor, relațiile cu groful și cu „șpanii”
(arendașii) lui etc., dar și a problematicii individuale spe-
cifice: graviditatea și nașterea,  psihologia gravidei,
interdicțiile magice cărora trebuie să li se supună, sau
chiar suferința colaterală a bărbatului în asemenea mo-
mente (Dumitru încărunțește la nașterea Măriuței) etc.
Interesează aici, ca nealtădată în literatura rurală,
schimbarea macazurilor psihologice ale protagonistei
feminine, înțelese foarte aproape de perspectiva lui
Kierkegaard asupra „stadiilor pe drumul vieții”. Căci
Sora trece (nu fără suferință, fără „scandal”, în termenii
filosofului danez) de la „eros” la „philia”, de la stadiul
„estetic” la cel „etic”:  „Da! Sora simțea că noile legături
erau de altă natură. Își dădea seama că niciodată inima
ei n-a bătut și nu-i va bate alăturea de Dumitru ca atunci
când îl aștepta pe Gheorghe la portiță. Dar nu-i părea
rău și constatarea aceasta nu o întrista. Nici bucuria cu
care se uita în ochii celuilalt, nici cufundarea ei într-o
lume de vis nu vor mai veni! Dar toate acestea poate
n-au fost decât copilării de fată tânără, care, totuși, când
au fost zdrobite, au ținut-o un timp între viață și moarte,
deși nu zăcuse în pat. Acum însă era femeie măritată,
avea alte gânduri. Alte griji și alte bucurii, și-i era de
ajuns cu ele.” (p. 576)

Alte descrieri, ale altor fenomene, etnografice (pre-
cum jocul), magico-religioase (precum procesiunea de
întâmpinare a peronosporei, o misterioasă boală a viilor,
pusă de cei ca moș Nichifor tot pe seama răzbunării
„strigoiului”), medico-sanitare (precum epidemia de
scarlatină) umplu până la debordare făgașele vieții sa-
tului, generând pagini analitice de mare adâncime psi-
hologică, compatibile cu cele din literatura
modern-urbană, chiar cu cea „a absurdului”. Iată un ast-
fel de fragment, cel al „pustiului” din sufletul Sorei la
moartea Măriuței: „S-a zbătut, s-a rugat în coate și-n
genunche nopți în șir; a ajunat, a făcut jurământ mare
să ajuneze cât va trăi, toate miercurile și vinerile din an;
a bătut mătănii cu sutele, a crezut, a sperat; s-a luat de
piept cu Dumnezeu și cu Maica Domnului, a blăstămat,
a afurisit, a înjurat când a văzut că-i moare copila”
(p.  627). Iar când moartea copilei e fapt împlinit, reacția
– sau mai degrabă lipsa de reacție – a Sorei chiar
atinge cotele celui mai adânc și mai „modern” pustiu su-
fletesc: „Iar după ce Măriuța a închis ochii și s-a liniștit,
în sufletul ei s-a deschis o prăpastie fără fund și pră-
pa stia asta s-a umplut cu pustiu! Și pustiul acela, la în-
ceput, părea că-i Rai, că are el simțire în locul ei și
spunea: «Totul e deșertăciune și zădărnicie. Și rugăciu-
nea, și ajunul, și credința, și nădejdea, și blăstămul, și
răzvrătirea, și tot ce este subt soare și-n inima omului.
Numai pustiul există în lume și încercăm zadarnic să-l
umplem cu ceva». [...] Când zbuciumul ei, lin și potolit
de altfel, ajungea aici, sufletul i se umplea de blăsteme,
care, neputând țâșni la suprafață, rămâneau să rătă-
cească în noaptea din ea, chemând ca niște cucuvaie”
(pp.  627- 628).

Viziunea realist-critică, obiectivă asupra lumii nu
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pare deloc încorsetată de formația teologică a autorului,
care se disociază, cu un ușor decelabil zâmbet, de cei
care, ca Ion Bivolaru, cred că problema peronosporei
viilor ar fi fost rezolvată de slujba în hotar a părintelui
Andrei (cu al său cutremurător „blestem al Sfântului Tri-
fon”), și nu de stropitul cu var stins și piatră vânătă, la
care nu apelează până nu „văzu cu ochii: numai viile
cele stropite erau nearse de boală” (p. 659). Tot riguros
realistă, dar și reprezentativă pentru „eticismul” ardele-
nesc e și discuția (la coasă, bătându-le) dintre Ion Fătu
(sluga ce salvase familia Mărginean) și Gheorghe, cu
privire la căsătoria flăcăului, la familie, la relațiile extra-
conjugale, la rostul omului și al vieții în general.
Aceasta, oarecum în contrapondere cu cârcotelile lui
Moș Nichifor, care, întruchipând glasul sorții potrivnice
omului („îți faci copii, îți faci dușmani”, „n-am casă, n -am
masă, n-am pe nime-n lumea asta”, „cu adevărat
deșertăciune sunt toate” etc.) îmbătrânește urât și
moare urât, pe fondul veseliei generale de la nunta Sta-
nei (sora mai mică a Sorei), ce prilejuiește autorului o
altă pagină etnografică memorabilă: „Fu o nuntă de-i
merse vestea și în satele vecine, cu alai de călărași –
ceea ce nu se mai vedea în vremurile din urmă decât
foarte rar –, cu veselie mare, cu mâncăruri gustoase,
cu vinuri bune, cu miri jucăuși, cu pistoale trase, cu
steag de nuntă mândru și scump ca acela, cu beție care
făcu nerușinate câteva neveste mai trecute cu vrâsta și
chiar pe două babe [...] care scormoniră în fundul uitat
al sacului strigături și chiuituri nerușinate, cât se roșeau
fetele și nevestele mai tinere” (p. 679). Este și fondul
intrării lui Ioniță (13 ani, mezinul familiei Corbu) între
călărași, adică în ceata de feciori, cu „proba” de-a bea
rachiul din ploscă, în râsetele celorlalți feciori, dar mai
ales cu sugestia plină de forță a celebrării vieții mereu
biruitoare, la care autorul aderă fără rezerve sau scru-
pule teologale: „Cei cunoscuți din întâmplările povestite
mai înainte întrară cu toții în albia comună și molcomă
a satului; [...] cei bătrâni scădeau în puteri, câte unul se
călătorea pe-aici-ncolo, dus de apa sâmbetei, cei în

floarea vrâstei se luptau să se țină încă bine, iar copiii
creșteau ca din apă” (pp. 694-695).

Valoarea documentară a romanului se prelungește
în plan lingvistic, cu o lungă serie de arhaisme și regio-
nalisme, multe recognoscibile în context, dar totdeauna
explicate de editor, care mărturisesc despre o limbă
miezoasă și suplă, ce putea numi, fără apel la neolo-
gism, mai toate realitățile vieții materiale și sufletești
contemporane: urgența e circumscrisă locuționar
(de auna, deauna-i mare), cimitirul e progadie, slujba de
pomenire a morților se numește sărăcuste, pănura, tre-
cută prin piuă, este închelmată, cuptorul este tecăruit
cu lemne uscate, cineva, mestecând resturile de tutun
din pipă, ține higău, neputinciosul e nebleznic, bețivul
zgăurește în crâșmă¸ cineva care șchioapătă (sau
scade, sau pierde din puteri) scobâlțește, pe când altci-
neva, mai plin de avânt și energie, se îniaptă, cocoșatul
a făcut gheb, cel ce pândește din umbră se cheamă că
aleșuiește, cel care intră în panică se strechează (de la
musca ce produce strechea vitelor), cine vine să
tranșeze o chestiune în litigiu vine pe răpușie (vine să
lupte pe răpunere, adică „pe viață și pe moarte”), moti-
vele ornamentale de pe ii se cheamă strâmbuțe, brâul
– brăcie, a nega, a infirma ceva sau pe cineva se
chema a dezmânta, a se cufunda în apă – a se corli, a
pune stavilă se spunea a zătoni, menstruația lunară se
chema că te-ai văzut, inflamarea ganglionilor de la gât
se numea grumăzare, mănunchiul de busuioc uscat al
popii e mătăuzul; jgheabul de lemn pentru scurgerea
apei se numea scoc, chibriturile – lemunșe; aflăm apoi
despre vechi unități de măsură și capacitate (feria, fer-
dela, copul) etc., etc. Încât putem vorbi, pe urmele lui
Șerban Cioculescu, despre un „monument de filologie”,
de limbă română într-un moment de maximă expan-
siune lexicală, întru totul subordonată circumstanțelor
spațio-temporale ale romanului care, și prin această di-
mensiune, își rotunjește statutul de capodoperă, din pă-
cate prea îndelung ignorată.

Ion Agârbiceanu
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„Amurg de lume și răsărit de stele”: ospăț idea-
tic, interogații esențiale

Al treilea volum al trilogiei „Gathanna Domhan”,
„Amurg de lume și răsărit de stele” (Deva, Editura Ka-
rina, 2020, 549 pag.), reprezintă, așa cum sugerează și
titlul, un final, împlinirea Înălțării în umbra căreia istoria
lumii și-a văzut înșirate momentele și evenimentele care
i-au oferit consistență, dar, totodată, începutul unei lumi
noi, săvârșirea atât de așteptată. În țesătura densă a
scriiturii, robită seducător de spectacolul ideilor, inserțiile
metafizice ale lui Victor Bratu au irizări nietzscheene,
fiorii unui existențialism croit pe măsura tulburătorului
său univers fantasy. Impresionanta narațiune se în-
cheie, fără a lua în discuție Glosarul și hărțile propuse
ca anexe, cu ultimele rânduri din Cronicile de Început.
Și toate împlinitu-s-au, titlul fragmentului trăgând astfel
cortina, sugestiv, peste această trilogie, consfințind
cumva împlinirea a ceea ce trebuia să se înfăptuiască,
dar, totodată, promisiunea unui „adevăr” și mai adânc...

Urmărind firul captivant al acțiunii, primul dintre ca-
pitole o regăsește pe Kristen ink Valdorn ajunsă alături
de Mlian. De la distanță, aceasta este vegheată în
permanență de Cyrnamser, în Frângerea Hydoor, acolo
unde intuiția unor forțe care i-ar putea veni în ajutor i se
confirmă. Delementhyrii, numele propriu ființelor în care
vechii locuitori ai Hydoorului au fost transformați, o re-
cunosc ca fiind cea anunțată de Cronicile Înălțării,
colecția de versete profetice care îi ghidează pe drumul
Înălțării. Cu sprijinul acestora, alături de forțele de care
mai dispunea, dar și de aliați mai noi sau mai vechi,
între aceștia din urmă fiind de amintit revenirea
Coloraților, sub o nouă conducere, va asedia, după cum
se va vedea în următoarele capitole, Arvendyirul, ve-
chiul Tydoor în care și-au găsit adăpost, după abando-
narea sa, diferite facțiuni irriene, dar și membri ai

celorlalte rase, amestecul acesta devenind cu timpul un
nou popor, ciudat și prea puțin cunoscut, tot pe atât de
stranii fiind și puterile controlate, cunoscute sub numele
de magia nebună. Noul conflict nu înseamnă o aban-
donare a confruntării cu Imperiul, dar, pentru a-și atinge
scopul, de a lovi în chiar inima acestuia, Inelul Corren,
ei și armatelor sale le este necesară o flotă, Arvendyirul
fiind cel în măsură să le-o furnizeze.

Revenind la primul capitol, este de subliniat că finalul
acestuia propune, lucru care va continua de-a lungul în-
tregului volum, o carte în carte, Cronicile de Început cu-
noscute și ca Obscurele gânduri către sine ale nimănui,
o lucrare misterioasă care aduce în discuție ceea ce se
numește „adevăratul final”, cea de-a patra parte a ori-
cărei povești. Cronicile de Început reușesc, în măsura
în care cele povestite nu reprezintă simple fabulații ale
unui autor care nu a dorit nici măcar numele să și-l dez-
văluie, să aducă în lumină faptele care au făcut ca fie-
care dintre cele opt rase să fie și să facă tot ceea ce va
consemna istoria ulterioară.

În răstimpul în care Kristen ink Valdorn ridică o nouă
armată menită să ducă la un alt nivel conflictul cu Im-
periul, Ayrr și Violet, salvate de Thora, ajung în una din-
tre taberele Rătăciților, cea a akhartinezilor – tineri, mai
ales –, care încearcă să se sustragă strictelor reguli
care domină societatea din Imperiul Verde. Găsindu-și
cu greu locul, Ayrr acceptă provocarea Thorei de a pre-
găti pentru luptă zece akhartineze, acestea urmând să
înfrunte, într-o încleștare pe viață și pe moarte, un
număr de trei ori mai mare de adversari. Miza este re-
prezentată de recunoașterea sa în calitate de coman-
dant. Victorioasă, îi este recunoscută calitatea dorită,
totodată acceptându-se și ținta, urmând să reprezinte
prima dintre loviturile date Imperiului: Cynlagharul.
Marșul noii armate pregătite să se năpustească asupra
Imperiului se lovește de încercarea conducătorilor

Ion Fercu

„GATHANNA DOMHAN”, 
UN TULBURĂTOR UNIVERS FANTASY 

(III)
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Ak hartei de a opri deschiderea unui conflict cu acesta.
Ayrr descoperă însă în timp util capcana, asumându-și
în cele din urmă comanda Rătăciților, conducându-i pe
continentul Irian, acolo unde li se vor alătura rămășițele
Republicii Plutitoare și voluntarii puși la dispoziție de
Sals la solicitarea Violei.

Deja, pe continentul Irrian, în inima Frângerii irriene,
lângă ruinele An’yyrului, o regăsim pe Morgien dal My-
draal, alături de Abass, cel devenit comandant al unei
armate imperiale, cu care este într-o relație, care conti-
nuă să-și descopere propriile puteri. Regăsită aici de
regina Vidar Larvenului, aflată încă pe urmele sale, de-
cide să lase totul în urmă, inclusiv pe Abass, dând ur-
mare a ceea ce pare a fi o chemare pentru a ajunge în
cele din urmă în Cynlaghar. Aici îi regăsește pe cei ală-
turi de care părăsise Alfia, implicându-se în încercarea
acestora de a-l salva pe Quanth, capturat de Clanuri și
menit, în urma unei ample ceremonii, în măsura în care
avea să-i supraviețuiască, să devină membru al unuia
dintre acestea. Dezlănțuind forțe de care nu se credea
capabilă, reușește să îl salveze pe acesta, dar, între
alții, și pe Volant den Corr.

În Corren, capitala Imperiului, îi regăsim pe Aral,
Rhyazand și Liam, toți trei prizonieri, care ajung să se
cunoască. Convinși în cele din urmă de Împărat, care
lasă impresia că știe deja ceea ce istoria rezervă lumii,
o însoțesc pe Raisa de Corr în Istmul Savian, cel pe
care o impresionantă armată imperială se străduiește
să-l transforme într-un obstacol de netrecut, chiar dacă
habar nu au despre ceea ce ar putea să se năpus-
tească asupra lor. Dușmanul căruia trebuie să îi facă
față, fără a reuși însă acest lucru, se dovedește a fi unul
neașteptat: o revărsare enormă de ceea ce fuseseră
mecanisme kithaine la origine, dar veacurile le transfor-
mase în adevărate coșmaruri. Ascultând de o chemare
numai de ele știută, acestea își continuă inexorabil nă-
vala, fără ca totuși să se trădeze vreun fel de țintă a
acesteia.

După cucerirea Arvendyirului, asumându-și titlul de
Îndrumătoare a Destinelor, înainte de a relua asaltul
asupra Imperiului, Kristen, folosindu-se de Seemhane,
dragonul readus la viață, cel mai mare care a existat
vreodată, însoțită de Aladar, fost delementhyr, își în-
dreaptă pașii spre casă. Aici se dovedește a fi Înteme-
ierea îndreptățită a Valdornului, creându-l pe îngerul
Mardaeth, Atingerea Morții, își subordonează Puterile,
iar într-un final îl ucide pe Sarron, fratele mamei sale,
stopând încercarea acestuia de a prelua puterea.

Părăsind Merhenul, se îndreaptă spre Insula Tăcută,
acolo unde, potrivit celor dezvăluite de delementhyri,
sunt de găsit cheile Înălțării. Dar Pilaștrii Lumii se do-
vedesc a nu fi la locul lor, așa încât, stabilind drept loc
de întâlnire intrarea în Pasul Caer, inima Inelului Cor-
ren, delementhyrii pornesc către acesta, în timp ce ea
se îndreaptă către Velun, punctul de întâlnire al celor-
lalte forțe adunate sub comanda sa, cele constituind
Agardul.

Scăpați din Cynlaghar, Morgien și însoțitorii săi se
opresc în Amisdar, unul dintre târgurile importante din

Ținuturile Mirodeniilor. Tihna le este de scurtă durată,
în zonă ajungând Rătăciții, conduși acum de Ayrr, puțin
lipsind ca aceasta și Morgien să se anihileze reciproc.
Oprite de Viola, încheie în cele din urmă o alianță, îm-
potriva Imperiului, căreia i se alătură însuși Volant den
Corr. De aici, încercând să evite forțele pornite din Cyn-
laghar în urmărirea lor, pornesc înspre Erebeth, în în-
cercarea de a cuceri o cetate protejată de ziduri
apreciate ca de necucerit. Confruntată cu surpriza de a
trebui să-l înfrunte pe Abass, tatăl copilului din pânte-
cele său, deși între timp ajunge împreună cu Volant, își
dezlănțuie magia, din falnica cetate rămânând în pi-
cioare doar zidurile și portul. Rămășițele forțelor impe-
riale se retrag grăbite către Corren, cel unde urmează,
deja evident pentru toată lumea, să-și găsească dez-
nodământul toate.

Asaltat din toate părțile, Imperiul își concentrează ar-
matele pe Acoperișul Zeilor, mesa impunătoare, as-
cunsă privirilor și interzisă accesului încă de la
începuturile Primului Val, cel ce taie în două întregul
Pas Caer. Liam, Aral și Rhyazand, ajunși și ei aici, decid
să-și calce cuvântul dat și, profitând de puterile pe care
Rhyazand le dovedește asupra timpului și spațiului,
evadează. Ajung în tabăra Agardului, acolo unde Rhya-
zand va rămâne, în timp ce Aral și Liam pleacă în nordul
Pasului Caer, locul în care și-au înălțat tabăra forțele
adunate de pe tot cuprinsul Salsului. Însoțiți fiind de
Kristen, aceasta ajunge să le cunoască pe cele care
conduc acele armate, punând la punct un plan de asalt
asupra Acoperișului Zeilor. Reușita acestui plan, ținând
seama de neta inferioritate numerică în raport cu legiu-
nile adunate de Imperiu, depinde pe de-a-ntregul, după
cum dezvăluie Kristen, de năvala sudică a delementhy-
rilor și de cea nordică a deja straniilor mecanisme kit-
haine, dovedindu-se că acestea au părăsit Codrii
Mecanici la chemarea sa.

În preludiul bătăliei care, după toate semnele, avea
să fie cea finală, Morgien singură acceptă să îl întâl-
nească pe Împărat. Însoțită doar de Volant, îl înfruntă
pe acesta, chiar dacă, potrivit cu dezvăluirea faptului că
în bătălia ce urma nu aveau să-și poată utiliza puterile
stăpânite, Pilaștrii Lumii, cei mutați cu veacuri în urmă
acolo, având darul de a absorbi orice fărâmă de magie
dezlănțuită, șansele se arată chiar mai mici decât cre-
deau. De altfel, faptul că reușiseră să ia cu asalt însăși
inima Imperiului se arată a nu fi pe atât de surprinzător
pe cât ar fi crezut, părând că mai curând nu au făcut
decât să se miște potrivit dorințelor Împăratului. Ba mai
mult, acesta are cunoștință și de copilul din pântecele
ei, o fată de care, potrivit anumitor semne, pare să se
lege însăși împlinirea Înălțării, chiar dacă nu poate
vedea cine este tatăl copilului. Recunoscându-l pe Vo-
lant drept tată, Morgien revendică simultan moștenirea
tronului Imperial pentru  cea  care se dovedește a nu fi
un simplu copil, viitoarea sa fiică, sorocul nașterii apro-
piindu-se cu pași repezi.

Ultimele două capitole ale volumului, preludiul bătă-
liei și bătălia propriu-zisă, aduc laolaltă majoritatea per-
sonajelor relevante pentru această istorie a anilor din
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urmă a ceea ce a fost Gathanna Domhan. Confruntarea
finală, deosebit de crâncenă și la care, într-un fel sau
altul, participă întreaga lume, culminează, după cum au
arătat-o toate semnele, cu Înălțarea. Din perspectivă
personală, costurile sale se dovedesc foarte mari, o
bună parte dintre personaje, în primul rând Împăratul,
dar și Morgien, aceasta nu înainte de a da naștere fetei
așteptate, Maze, găsindu-și sfârșitul în luptă. O moarte,
în cele din urmă, inevitabilă, doar astfel evenimentul
atât de așteptat găsindu-și împlinirea...

Discursul lui Victor Bratu are magia unui spectacol
ideatic în care categoriile etico-estetice, brodate în fili-
gran rar pe canavaua unui univers care ființează inedit
(și) în literatura noastră, oferă esență și maiestáte scrii-
turii. După ce-ai citit ultima pagină a trilogiei, ai senti-
mental celui care a locuit într-o lume în care ar vrea
să-și tot prelungească șederea. Te gândești și la faptul
că un spirit precum cel al lui Steven Allan Spielberg ar
putea ecraniza această tulburătoare zămislire în care
viațamoartea, zvârcolindu-se imperial sub auspiciile
eternei voințe de putere, ne amintește că, în orice uni-
vers și-ar  trăi  aventurile, nu poate fi curtată  de chietu-
dine. Vedeta sa este neliniștea. Personajele lui Victor
Bratu ne spun că moartea, câmp energetic în care pre-
cizia semnificațiilor este o misterioasă creație, cuprinde
întotdeauna mai mult adevăr decât viața. Ele trăiesc în
țarcul ghimpat al devenirii, ca și cum între viață și
moarte n-ar exista nici cea mai timidă graniță. Magia,
magia nebună, absorbția magiei dezlănțuite (există
chiar și „un popor al tuturor magiilor”), puterile asupra
timpului și spațiului, premonițiile/  semnele care nu dau
greș, vocația îndrumării destinelor, o voință de putere
care crește din energii mitice („puteri rămase în mister”)
locuiesc în ființarea acestor personaje în armonie cu
toate virtuțile firescului. „Îmbrățișând spectacolul vieții
ca ființe gânditoare”, aceste personaje trăiesc pe un jar
heraclitean, precum cel numit al Vieții Mesager: „tră-
gându-și pielea ca și cum se jupuia, iar și iar, mereu în
alt chip locuind clipă-n clipă, monstru, înger, fiară sau
dorință, întețindu-se și răcindu-se precum focul
se-ntrece în ființă”.  

„Gathanna Domhan” este un poem-ceremonial al
interogațiilor esențiale care se desăvârșește polifonic
prin „efectul de ludic în ludic” (Alexa Visarion), într-un
fel de laborator experimental care adaugă Facerii… cla-
sice un nou univers al supraviețuirii căutătoare de sen-
suri. „Amurg de lume și răsărit de stele” – „Finis coronat
opus!” – seduce, ca și celelalte părți ale trilogiei, și prin
chemările către piscurile și abisurile tulburătoare ale
cunoașterii… Iată doar câteva ecouri ale acestor aven-
turi…

Nietzsche ne oferise, nonconformist, un fascinant
portret al adevărului: „Aşadar, ce este adevărul? O ar-
mată de metafore, metonimii, antropomorfisme în miş-
care, pe scurt, o sumă de relaţii umane care, prin poezie
şi retorică, au fost exacerbate, transpuse, împopoţonate
şi, după o lungă întrebuinţare, par definitive, canonice
şi obligatorii: adevărurile sunt iluzii de care am uitat ce
sunt, nişte metafore tocite şi lipsite de forţă concretă,

nişte monede care şi-au pierdut efigia, iar acum sunt
considerate metal, nu monede” („Despre adevăr şi
minciună în sens extramoral”, în „Opere complete”,
vol.  II, Timişoara, Editura Hestia, 1998, p. 560). Victor
Bratu, tot nonconformist, rămânând în același fermecă-
tor imperiu al comparațiilor și metaforelor, reconfigu-
rează cu tușe inedite acest portret: „Nimeni nu știe prin
ce noroaie zace adevărul. Sau poate se plimbă-n mă-
tăsuri, admirat de toți, chiar dacă nimeni nu-i știe origi-
nea și spița. Oricum ar fi, nici noi nu putem pretinde că
l-am întâlnit sau că nouă, mai presus de toți ceilalți, ni
s-ar dezvăluit în nuditatea sa, lăsându-se dezmierdat
de vorbele noastre dulci până când căzut ispitei ne-a
dezvăluit toate cele câte le vom așeza în cuvinte”.  

Despre viațămoarte ar putea fi scris un veritabil tra-
tat, pornind (și) de la Amurg de lume și răsărit de stele.
Între altele, citim: „Nouă, celor care ne încercăm drept
ființe gânditoare, în realitate ne este mai degrabă frică
de viață decât de moarte, deși obișnuim să vorbim des-
pre teama aceasta din urmă, ignorând-o pe cealaltă”.

Dostoievski nuanța tragic universul singurătății:
„Aşa, de pildă, mi-aş fi putut oare închipui vreodată chi-
nul groaznic, de neîndurat, de a nu putea rămâne singur
măcar o clipă vreme de zece ani? La muncă dus între
paznici; în cazarmă, însoţit cu încă două sute de ocnaşi;
niciodată singur, niciodată cu tine însuţi! De altfel, nu
era lucrul cel mai greu cu care trebuia să mă obişnu-
iesc!” (F.M. Dostoievski, „Amintiri din casa morţilor”,
București, EPLU, 1963, p. 30).  Cu Victor Bratu, registrul
nuanțărilor se îmbogățește: „Solitudinea, cea atât de
mult iubită de cei cu inima-nghețată, este stranie, cu
atât mai mult așa cum se furișează, cumva pe la spate,
pentru a se așeza lângă tine, iar cu gesturi calme te
mângâie pe cap, ca și cum te-ar încuraja. De fapt, se
amestecă încetul cu încetul în ființa ta și se înfășoară
pe după oase și se topește în carnea ta, ajungând să
trăiască în locul tău”.

Marele cunoscător al eternului feminin, Balzac, spi-
ritul care astăzi poate fi uneori acuzat și de misoginism
în formă… mascată, zice că „femeia este o sclavă ce
trebuie să fie aşezată pe un tron”. La Victor Bratu, o
strategie precum cea a redefinirii eternului feminin are,
ca multe altele, prospețimea bobului de rouă: „Ai prea
mult dispreț în priviri, îndrăzni el. E suficient să te uiți la
un bărbat și aproape i se scofâlcesc boașele. Ai putea
să profiți de frumusețea ta. În fond, bărbații sunt ființe
pofticioase, chiar dacă se manifestă mai ales în legătură
cu femeile…”.

Machiavelli, cel care ne spusese că întotdeauna cel
ce-şi învinge duşmanii printr-o stratagemă este mai de
preţuit decât cel ce-i învinge prin forţă, ar fi invidios,
cred, pe Victor Bratu pentru provocările pe care le
aruncă în arta diplomației: „Cum poți lupta cu vântul?
Întrebarea se dorise fără răspuns. Încuietoare în cinis-
mul său. Dar acum o înțelegea. […] Atunci tăcuse, dar
acum îl avea… Devenind vântul!”

Alegerea, înnobilată cu statut filosofic de către
Nietzsche, este, în opinia filosofului german, parte
esențială a procesului de reconsiderare a tuturor valo-
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rilor; insul trebuie să decidă singur ceea ce este moral
sau nu. Sartre, argumentând că omul este „condamnat
să fie liber”, trimite alegerea în ființa unui proiect care
atrage o răspundere copleșitoare pentru sine și pentru
întreaga umanitate. Pentru personajele lui Victor Bratu,
alegerile au chipul unor ființări ale căror zvârcoliri pot
sugera promisiuni chiar și când sunt aruncate în uitare:
„Atunci când alegi o cale dintre multe altele, toate cele-
lalte se risipesc ca și cum niciodată nu s-ar fi bucurat
de aceleași șanse, ca și cum ar fi simple iluzii repede
măturate de ceea ce este real. Stinse dintr-odată, tre-
cute în neființă într-un fel, poate doar amintirea să le
mai acorde o oarecare persistență, ele își continuă
totuși șerpuirea, întretăindu-se până acolo încât își pot
reafirma posibilitatea dinaintea unei alte opțiuni”.

În „Teoria culorilor” (București, Editura Princeps,
1995), Johann Wolfgang von Goethe avansa/argu-
menta gândul că între culori trebuie să existe anumite
raporturi, astfel încât culorile unei compoziţii devin can-
tităţi bine determinate şi prestabilite. Raporturile nume-
rice ale lui Goethe despre echivalenţa culorilor utilizate
în cantităţi armonioase creează o senzaţie de echilibru,
de calm şi stabilitate. Lui Johann Peter Eckermann, se-
cretarul său, Goethe îi mărturisea că nu-i pare rău că
și-a dedicat jumătate din viață teoriei culorilor, întrucât,
chiar dacă în acest timp ar fi scris încă o jumătate de
duzină de cărți, se vor găsi alții care să scrie asemenea
opere. Victor Bratu aduce teoriei culorilor un aer proas-
păt: viziunea psihologului/ sociologului modern: „Albas-
trul […] este al oamenilor, roșul privește puterea dorită
fără limite, excelență a corrinilor, verdele este de regăsit
la valdurani, galbenul se arată al tydoorilor, violaceul,
deschizând tenebrele ispitei, este al ink Salsorilor, ca-
feniul, risipit pe părelnicele meandre ale dorinței, se
vădește la irrieni, albul se împlinește la midraiți, iar au-

riul, așteptare și sfârșit al celorlalte, singurii rămași, este
al andurranilor”.

Despre eternitatea miturilor și poveștilor putem afla
multe urmând încă o cale nebătătorită: „Poveștile, mi-
turile și toate cele care peste veacuri sunt purtate prin
intermediul slovelor, scrise sau nescrise, nu sunt vreas-
curi cu care să faci doar un foc de seară. Sunt viață,
respiră, iar faptul că sunt spuse le însuflețește cu atât
mai mult”. Cale nebătătorită?... Trilogia lui Victor Bratu
este, în integralitatea  sa, o cale nebătătorită. 

Ce caută în discursul meu spirite precum Heraclit,
Goethe, Dostoievski, Nietzsche, Sartre, Machiavelli sau
Balzac? Nu dorim decât să sugerăm faptul că Victor
Bratu, filosof-literat, trimite în dezbaterea acestei epopei
teme fundamentale ale istoriei cugetării, pe care le res-
crie, cu eleganță, elevat-polemic, într-o manieră post-
modernistă. Densitatea scriiturii din această trilogie,
profunzimea abordărilor, ineditul întemeierii unor oaze
de supraviețuire în care „istoria […] devine cu adevărat
interesantă, dincolo de toate justificările militare și poli-
tice care i se pun în seamă, acestea aducând mai cu-
rând cu simple jocuri de copii”. Un veritabil imn al
limbajului este această Trilogie. Antoine de Saint-Exu-
péry scrie în „Citadelle”: „Viața nu este nici simplă, nici
complexă, nici limpede, nici obscură, nici contradictorie,
nici coerentă. Ea este. Și numai limbajul o ordonează
și o complică, o clasifică sau o întunecă, o diversifică
sau o grupează”. Dintr-un alt orizont spațio-temporal,
Victor Bratu replică sublim: „Trăim și murim în funcție
de cuvintele noastre, de cele pe care le gândim, de cele
pe care le rostim, dar mai ales, prin ceea ce va să vină,
prin cele ce le așternem pe hârtie, martore a ceea ce
am fost și am găsit de cuviință să adăugăm celor ce
sunt și ceea ce ar putea să fie”. 
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Mama m-a vrut medic. N-a fost să fie. În 1956, exa-
menul de admitere la Medicină (care părea să capete,
la Iași, adevărate proporții… de masă!) cuprindea și
proba de limbă română. (O, tempora!) M-am descurcat
peste așteptări la toate celelalte, inclusiv la temuta Ana-
tomie, și am căzut cu 1 (notele erau până la 5) în teza…
la română! Țin minte subiectul, „Realismul lui Re-
breanu”, la vremea aceea scriitorul meu preferat, des-
pre proza căruia publicasem și două articolașe în
gazeta de la Suceava. Voi fi scris eu bine în teza de la
admitere, dar, eroare gravă, nu ca-n manual, ceea ce
mi-a atras severa depunctare și totala veştejire a visului
cu Medicina și cu o viitoare accedere în atât de presti-
giosul detașament al doctorilor literați. M-am dus la Fi-
lologie, pe care am absolvit-o mai mult decât onorabil –
ceea ce confirmă zicerea că, uneori, tot răul poate fi
spre bine. Cred însă, privind înapoi cu înțelegere și nu
cu mânie, că locul și norocul se cuveneau să le caut nu
la Medicină, nu la Filologie, ci la Secția de Istorie-filolo-
gie; revelația am avut-o târziu, și s-a instalat treptat,
după ce am început să aflu și să înțeleg, și din docu-
mente, și din ființa cea adevărată a Iașului etern, teme-
iuri care invită imperios la continuarea și întărirea
rodnicei logodne istorie-literatură. Sute de piese, ro-
mane, filme zac acolo, în rafturile arhivelor ticsite de
urice vechi, precum statuile în blocurile de marmură.
Nu-i nevoie să se inventeze conflicte și angoase și ti-
rade: cine caută, găsește fără prea mare efort eroi
exemplari – nu numaidecât încoronați – situații  de
excepție, profund pilduitoare și capabile să lumineze
mereu din alt unghi așa zisul mister al continuității și
permanenței noastre la Carpați și Dunăre. Dar și întâm-
plarea și-a avut rolul ei, aducându-mă în împrejurări pe
cât de relevante, pe atât de neimaginat. Cine să creadă
că am fost printre cei care au dărâmat la propriu, mâ-
nuind târnăcopul, parte din Academia Mihăileană? În
vara anului IV, vacanța ne-am petrecut-o în cazarma din
Copou: acum eram elevi ai Școlii de ofițeri infanteriști
rezerviști. Dimineața, în zori, trezeam mahalaua Sără-

riei defilând către câmpul de instrucție cu fanfara mili-
tară în frunte, cu armamentul și cu ținta-cap-ținta-piept-
ținta-brâu tăbârcite în spinare. Într-o bună zi compania
mea a fost trimisă „să execute o demolare” (pe atunci,
armata culegea porumbul, construia șosele, tăia la pă-
dure ș.a.m.d.) și, în pas vioi, am ajuns într-o latură mai
depărtată a Pieței Unirii în care stăruiau ziduri ale clădirii
afectate deja în parte, dar nu până la capăt (oroarea
având să se finalizeze deplin, pare-se, în 1963). Ordinul
era ordin, nu se discuta și, oricum, nu știam mai nimic
despre pietrele ce le dislocam cu târnăcopul. O
motivație, explicabilă pentru moravurile vremii: se evitau
cu grijă referiri publice la Academia Mihăileană, fiindcă
îngăduiau, ba chiar obligau amintirea incomodă că ve-
chile zidiri ocrotiseră faimosul Discurs de deschidere a
Cursului de Istorie a Românilor, cu referiri indirecte, dar
deslușite, la Basarabia și Bucovina. Atunci și acolo, în
noiembrie 1843, Kogălniceanu a formulat limpede și cu-
rajos un adevăr ce avea să-i aducă (la cererea Consu-
latului rus) interdicția de a mai preda la Academia
Mihăileană: „Eu privesc ca patrie a mea toată acea în-
tindere de loc în care se vorbește românește și, ca is-
torie națională, istoria Moldovei întregi înainte de
sfâșierea ei, a Valahiei, și a fraților din Transilvania.” În
acest prim așezământ universitar ieșean au trudit fie ca
studenți, fie ca profesori, dimpreună cu Kogălniceanu,
Gheorghe Asachi, Simion Bărnuțiu, Eftimie Murgu, Ne-
ofit Scriban, Damaschin Bojincă, Iacob Cihac, Ion
Ghica, Dimitrie Gusti, Ion Ionescu de la Brad, Christian
Flechtenmacher, mai toți intelectuali și militanți de frunte
ai Moldovei și viitoarei Românii... Îmi îngădui o paran-
teză: aceasta a fost, de fapt, prima Universitate româ-
nească: la 1860, când Cuza a reorganizat învățământul
superior, l-a dotat cu alt sediu și l-a legitimat după toate
regulile, doar s-au mutat în noul local și studenții și pro-
fesorii Academiei Mihăilene, fapt consemnat ca atare
de presa vremii și de istoricii care au cercetat perioada.
În 2010 am publicat la Editura Academiei Române, în-
grijind-o pentru tipar, cartea acad. Dan Bădărău (dece-

Mircea Radu Iacoban

ACADEMIA MIHĂILEANĂ
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dat în 1954) „Istoria Iașilor”, al cărei manuscris îl păs-
trez. Din care citez (autorul, la rându-i, citând dintr-un
raport al lui Kogălniceanu): „Trei dintre facultăți
funcționează deja în localul Academiei Mihăilene, aceea
de Drept în al treilea an, aceea de Filosofie în al doilea
an, și aceea de Teologie în primul său an”. De unde se
vede că învățământul superior ieșean exista de mult!
Aveau să se adauge, mai apoi, Facultățile de Științe și
de Medicină. Iar actul de naștere al Conservatorului (ac-
tuala Academie de Arte) este de-a dreptul bizar: s-a
înființat fără urmă de îndoială în 1836, studenții au dat
„producții” de sfârșit de an consemnate în presa vremii,
placa de marmură de pe zidul vechiului sediu are înscris
anul 1836, iar Conservatorul își sărbătorește ca an al
înființării, probabil dintr-un instinct de aliniere subal-
ternă, tot... 1860, ca și Universitatea! Dar să revin la ve-
chea Academie. Clădirea adăpostea Filiala Iași a
Academiei; arcul de pasaj ce o lega de Liceul Național
dispăruse de mult, și nu-i mai puțin adevărat că putea
produce o anume jugulare a circulației urbane, dar în
vremea aceea, când majoritatea blocurilor din jur nu se
construiseră încă, se puteau afla destule soluții de
menținere a clădirii ce mustea de istorie românească.
În altă parte ar fi fost protejată sub clopot de sticlă! În
„Historia Universitatis Iassiensis” prețuitul istoric Ion
Toderașcu, probabil cel mai avizat cercetător al amarului
destin al Academiei, scrie: „... o casă istorică, care găz-
duise o școală înaltă, a căzut sub furia mașinilor distru-
gătoare puse în mișcare de proletcultismul Regimului
comunist. Sub deviza «sistematizării», care devenise
politică de partid și de stat, au fost sacrificate în anii 60
ai secolului XX edificii care, protejate, consolidate și
întreținute, ar fi făcut trecutul mai vizibil și mai contem-
poran. Demolarea clădirii Academiei Mihăilene a fost o
decizie dintre cele mai aberante, pe care istoria n-o va
uita niciodată”. Iar Istoria își poate afla ca aliat literatura,
motiv pentru care am încercat să dreg cât de cât cu
pixul ceea ce am distrus în tinerețe cu târnăcopul. Tot o
întâmplare mi-a venit în ajutor: din motive pe care doar
le bănuiesc, primul secretar de mai târziu, Petru Ena-
che, m-a invitat la o cafea și mi-a pus în față un docu-
ment: „îl citești aici, și aici rămâne; dacă scrii, vezi cum
scrii”. Era Procesul-Verbal al ședinței Biroului Comite-
tului Regional de Partid în care se decisese demolarea.
Unde o mai fi Procesul-Verbal acum? Încerc să „traduc”
neașteptatul gest: „forurile” erau conștiente de enormi-
tatea deciziei luate de cei ce i-au precedat. Nu puteau
s-o condamne deschis: continuatori politici fiind, într-un
fel, s-ar fi autoblamat. Oricum nu se mai putea repara
nimic, dar încercau barem să se despartă de apăsarea
unei responsabilități morale indirecte, totuși, profund de-
ranjante. Într-adevăr, Procesul-Verbal învia o lume
apusă: cu siguranță, argumentele vorbitorilor din regre-
tabila ședință n-ar fi avut nicio valoare după scurgerea
unui deceniu, iar literatura ar putea dacă nu să-i ab-
solve, barem să atenueze și să nuanțeze acuza abor-
dărilor inculte și proletcultiste de atunci (unul dintre
„argumentele” din 1959 a fost acela că, în timpul Primu-
lui Război Mondial, într-o anexă a Academiei a
funcționat... o casă de raport!). Și am scris „Hardughia”
– nu o reconstrucție strict documentară, ci, pornind tot
de la document, am imaginat o ședință asemănătoare

ce ar avea loc undeva, neprecizat, cu personaje simi-
lare, în „cheia” scenariului scris în 1956 de Reginald
Rose pentru filmul „12 oameni furioși”. De astă dată cu
trimiteri nu numai la demolarea ieșeană, ci mai departe,
la temeiurile mult lăudatei „democrații socialiste”. De aici
începând o altă poveste, și ea ciudată în felul ei. Ori-
cum, piesa nu „pica” bine: era taman perioada în care
se demola centrul Bucureștilor, n-avea nicio șansă de
reprezentare. Nici atunci, în anii 80, nu putea fi acceptat
drept start dramatic destinul Academiei Mihăilene! Am
recurs la un subterfugiu (eram directorul Teatrului
Național) organizând spectacole-lectură la sala Studio
a Naționalului. Piesa a fost publicată în „Tribuna” clu-
jeană și am primit o telegramă de la Radu Beligan: „Citit
cu încântare Hardughia. Dacă ești de acord, o punem
imediat în scenă la Teatrul Național din București”.
Numai că imediat au început să curgă reclamațiile de la
Județeana de Partid trimise către Secția de Propagandă
a CC și într-o bună (așa vine vorba) zi, m-am pomenit
cu vizita unei delegații la cel mai înalt nivel de la Comi-
tetul Central, în frunte cu însuși șeful Propagandei, te-
mutul Popescu-Dumnezeu. Vizionare încruntată. În
echipa venită de la București ce-l însoțea pe Secretarul
Comitetului Central se aflau oameni pe care-i
cunoșteam de-o viață, dar nimeni n-a schițat niciun gest
cât de cât amical, nu mi-a adresat o privire, nimeni nu
mă mai cunoștea. Toți ochii „locali” și „centrali” urmăreau
cu aviditate subalternă reacțiile lui Popescu-Dumnezeu,
fiind gata să-i preia verdictul din zbor și să pluseze „cât
cuprinde”. Numai că pe faciesul de sfinx al mai marelui
Propagandei nu se putea citi nimic… Pentru ca, în final,
să aud cea mai neașteptată concluzie: cu ceva modifi-
cări („mută și tu ședința de la partid, la Consiliul
Județean” – cum se știe, la partid lucrează activiști
exemplari, pe când la Consiliul Popular nu-s decât
funcționari amendabili), piesa poate fi reprezentată! Stu-
poare! Din toate colțurile sălii mi se adresează cele mai
largi zâmbete, primesc strângeri de mână pe sub masă.
Activiștii localnici și mai posomorâți decât la început:
verdictul divin îi trimitea, indirect, printre „încuiați”,
neorientați, alarmiști ș.a.m.d. Supoziție: s-a voit o lecție
de „deschidere înțeleaptă” oferită unor activiști județeni
pentru care, deși lucrează într-un oraș de tradiție ca
Iașul, lumina vine tot din Capitală? Ori Popescu-Dum-
nezeu, fără îndoială un tip mai elevat, mai informat și
mai abil decât ceilalți avea oarecari premoniții privitoare
la scena politică românească? Nu știu – imediat, piesa
a fost montată pe scena mare (regia, Dan Nasta) la Tea-
trul Național și la Teatrul Tineretului din Piatra Neamț
(regia, Călin Florian). Numai că, profund jignit și umilit,
secretarul cu propaganda de la Iași s-a adresat direct
Cabinetului 2, și, din dispoziția Elenei Ceaușescu, după
câteva reprezentații, piesa a fost interzisă și la Iași, și la
Piatra Neamț, și la Naționalul bucureștean unde urma
să intre în repetiții. Interzisă a rămas până acum,
însoțindu-se cu soarta Academiei Mihăilene, în veci dă-
râmată. Teritoriu interzis!

Recent, Editura Academiei Române a inaugurat
Colecția „Teatru românesc contemporan” publicând
„Hardughia” în ediție bibliofilă. Dar de jucat, piesa tot nu
se joacă. De 37 de ani!
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Cineva mi-a șoptit într-o zi că dacă s-ar face vreo-
dată un tabel al fenomenelor literare, după modelul celui
gândit cândva de chimistul Mendeleev (socrul lui Ale-
xandr Blok!), fenomenul P. ar trebui să poarte numele
Passionariei Stoicescu.

Același personaj se întreba dacă numele scriitoarei
se trage de la floarea argentină în fața căreia nemiloșii
conquistadori au simțit nevoia să-și lepede vizierele și
armurile, îngenunchind pentru a-i savura farmecul ori
de la supranumele unei netemătoare luptătoare basce
care nu s-a sfiit să-i adreseze unui dictator pitic și san-
gvinar strigătul No pasaran.

Cred că amândouă ipotezele stau în picioare.
Passi deține atât farmecul florii sud-americane cu-

noscute sub numele latinesc Passiflora caerulea (Flor
de la pasión), cât și intransigența insurgentă a femeii
de pe baricadele războiului civil spaniol.

Ca unul ce i-am cunoscut intrarea în literatură, de la
debutul dintr-o publicație națională precum Luceafărul,

în anii adolescenței noastre, până la cea mai recentă
(oare?) apariție editorială, Plusființa, cred că sunt
îndreptățit să afirm că draga noastră colegă se identifică
deplin cu fenomenul scrisului torențial, irigând poezia li-
rică și literatura pentru copii, proza plină de savoare și
comentariul, critic și generos totodată. Și nu în ultimul
rând, se identifică cu marea poezie a lumii de azi, din
care a transpus în limba română pagini ce-i poartă sigi-
liul; mai ales din poeții polonezi și ruși pe care i-a abor-
dat singură sau împreună cu mari specialiști în
domeniu, în frunte cu regretata sa pereche, profesorul
universitar Andrei Ivanov.

Cărțile sale, ce vor însuma în curând suta de titluri,
formează o autentică bibliotecă, plină de căldura unor
trăiri esențiale. Un vers precum „poetul e plusființă, nu
plusvaloare” va pătrunde mai mult ca sigur în antologiile
acestui veac, alături de altele, aparținând aceleiași mi-
nunate poete pe care o sărbătorim în gând ori de câte
ori privirea ni se oprește asupra cărților ei.

PASSIONARIA – NIŞTE ANI

Titus Vîjeu

FENOMENUL PASSI
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Noaptea lumii se joacă de-a soarta...
Dumnezeu obosit
a uitat deschisă poarta 
dezastrelor de tot felul:
ne jucăm și noi bâjbâind
de-a lupul și mielul,
cu haiticuri și turme întregi
sau de-a regii până ieri regi
vârându-ne-n oase frica,
acum ghiftuindu-se cu ea și ei...

Singurul nostru temei
e să înaintăm glorioși spre nimica – 
„Azi” e egal cu „Doamne, ferește!”
sau cu „spaima de-a fi”;
trecem  în „Mâine” părinți și copii
doar cu măști și spălarea pe mâini...
Ce departe sunt 
salvările cu pești și cu pâini,
ce aproape cei alegând 
Barabas să fie salvat...

Gâlgâie o rugăciune sângele speriat
despre muritul la vreme
sau gândind despre 
timpul celorlalți, nu al tău...

Îți dorești să fie de bine,
dar e de rău...
Rând pe rând ți se năruie vrerile,
în  iluzia că Dumnezeu
îți încearcă puterile
și nu,  nu disperi...
Înfigi toiagul lui „Ieri”
în noaptea lumii de „Azi”,
care se joacă de-a soarta,
gluma și bezna se-ngroașă,
cresc monstruos ura și cearta...

Ce să le ceri nevăzătorilor 
în plină zi,
dând vina pe somn și vis,
Celui de Sus obosit,
de propria lui creație interzis,
scârbit să răspundă,
lăsându-ne noaptea trăirii abia?
Fii fericit să mori în fiecare secundă,
dar încă o zi să poți învia!

PASSIONARIA STOICESCU ÎN DOUĂ (CHIAR TREI) IPOSTAZE 
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Apariţie fulgurantă, poetul, jurnalistul şi editorul Ga-
briel Stănescu (1951-2010) a strălucit, publicistic şi edi-
torial, ca o prezenţă exemplară prin luciditate şi
clar-viziune ce l-au singularizat într-o actualitate bulver-
sată de bine organizatele manipulări postdecembriste.
Doctor în filosofie emigrat în SUA după mineriadele din
1991, revenise în ţară hotărât să se opună şi să devoa-
leze compromisurile şi malversaţiile falacioasei demo-
craţii originale. Aşa se face că devenise fondator al
revistei româno-americane Origini. Romanian Roots,
una dintre cele mai importante publicaţii apărute în post-
decembrismul românesc. 

Sensul evenimentelor din România de după ’89 a
căpătat destul de repede o coloratură cu totul specială.
Prin complexul de aparenţe ce se instituţionalizaseră cu
vizibilă grăbire, era deja evident că asupra memoriei ac-
tualităţii se iniţiase, desigur tacit, o amplă ofensivă me-
nită să estompeze malignitatea şi ilegitimităţile criminale
ale fostului regim comunist. Într-un asemenea context,
cei care erau capabili să observe mersul real al lucruri-
lor aveau să constate aproape imediat că – spre exem-
plu – fenomenul literaturii exilului românesc redevenise,
instantaneu, la fel de indezirabil ca şi înainte de ’89,
ceea ce arăta că linia orientărilor culturale impuse mai
înainte de politrucii comunişti nu fusese nicio clipă
abandonată. Despre această literatură, mereu ocultată
de-a lungul unor decenii întregi, ca şi despre victimele
(partea nefericită a) istoriilor recente (v. serialul durerii!)

nu mai era recomandabil să se vorbească. Aşa a apărut
(şi s-a şi împământenit) expresia, pe care continuăm
s-o auzim săptămânal la televizoare, despre „o istorie
care nu se învaţă la şcoală”. Şi, se înţelege, nimeni nu
este abilitat să mai explice „de ce?”.

Pornind – şi de la acest (nu foarte important?!) amă-
nunt – se va putea desluşi atât o anume realitate, cât şi
raţiunile pe temeiul cărora Gabriel Stănescu iniţiase cti-
torirea revistei româno-americane Origini. Romanian
Roots fondată în Statele Unite. Totodată, aşa cum se
va vedea, demersurile lui erau destinate să asigure şi o
– deja vizibil necesară – continuitate cu spiritul stins al
publicisticii exilului românesc. În contrast cu premeditat
inoculatele amnezii ale postdecembrismului, revista
punea pe tapetul contemporaneităţii una dintre cele mai
tranşante interogaţii: „De ce acest slab ecou, în opinia
publică, privind mărturiile crimelor comunismului? De
ce această tăcere jenată a politicienilor? /.../ Ne aflăm
în faţa unei imposibilităţi cognitive?”.

Constatând că demantelarea utopiei fusese, ab ini-
tio, stopată, că reziduurile gândirii totalitare deja domi-
nau în această pretins-nouă realitate, Origini. Romanian
Roots îşi structura mesajul şi ca un remember, redeve-
nit al spiritualităţii exilului. Istoria vine (sau re-vine?)
uneori cu mari şi devastatoare ironii. Ce altceva s-ar
mai putea spune despre faptul că o revoluţie (!?) anti-
comunistă îl readusese în prim-planul actualităţii tocmai
pe dogmaticul ultra-stalinist Silviu Brucan, cel care în

Dan Anghelescu

9 sept. 1951-22 nov. 2010

EXILUL DE DUPĂ EXIL – 
GABRIEL STĂNESCU, EDITOR 

AL REVISTEI ROMÂNO-AMERICANE
ORIGINI. ROMANIAN ROOTS
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anii de cumplită teroare bolşevică ceruse în Scânteia
condamnarea la moarte a elitelor politice şi culturale ale
ţării, în vreme ce consoarta, „tovarăşa” lui, acuzator
principal în sinistrele tribunale aşa-zis ale poporului, îl
osândea la muncă silnică pe viaţă pe foarte tânărul Vin-
tilă Horia, încadrându-l în rândul marilor criminali de răz-
boi. Asemenea întâmplări nu sunt, mai niciodată
întâmplătoare. Deci nu a fost de mirare când deciziile
acelui tribunal de tristă amintire din ’46 erau – fără pic
de jenă – copiate şi readuse cuvânt cu cuvânt în actua-
litatea de după o însângerată revoluţie (proclamat!)
anti-comunistă, vituperându-i din nou (?!) ca „duş-
mani ai poporului” pe Mircea Vulcănescu, Nichifor
Crainic, Vintilă Horia, Ion Şugariu şi pe toţi ceilalţi pe
care tovarăşul Brucan & comp îi anatemizaseră în anii
de teroare bolşevică.

Dar coincidenţele (?) – iarăşi întâmplătoare – aveau
să continue şi, n-a fost loc de uimire când, în postde-
cembrismul anticomunist, Vladimir (Volodea) Tismă-
neanu, fiul unora dintre cei mai notorii cominternişti şi
nkavd-işti de rang înalt, a fost desemnat să condamne
(!?) crimele comunismului din România. Aşa se face că,
numai în Origini. Romanian Roots (vol. XI nr. 6-7-8,
June-July-August 2007) se va găsi cineva, Andrei Var-
tic, lucid şi interesat să observe şi să denunţe caracterul
absolut sfidător şi antiromânesc al înaltei decizii prezi-
denţiale. Articolul demonstra că aşa-zisa revoluţie nu
fusese decât un act de restaurare, nici măcar cosmeti-
zată, fapt demonstrat cu asupra de măsură şi de Mo-
nica Nedelcu, ea punând lucrurile în necruţătoarea
lumină a adevărului când a scris: „...Cu sprijinul mosco-
vit, liota comunistă şi-a menţinut puterea /.../ iar proce-
sul exemplar care ar fi trebuit să urmeze a fost amânat
sine die. /.../ neo-stângismul ambiental s-a combinat cu
un dispreţ sistematic al valorilor româneşti /.../ România
intelectuală de azi a redevenit, din slugărnicie şi mime-
tism, mult mai stângistă decât Franţa intelectuală, iar
dispreţul poporului român faţă de propriile sale valori
autentice frizează inconştienţa. /.../ Merită psihanalizată
această formă de nesimţire a poporului român, care,
abia ieşit din grota stalinist ceauşistă, caută refugiu, cu
un soi de frenezie disperată, în bordelul stângismului
consumist. /.../ E absolut evident că cenzura ideologică
s-a reimpus în ultimii ani în România de către cei care
au ajuns în fruntea anumitor instituţii de cultură”.

Severe, toate aceste concluzii ne pun faţă în faţă cu
raţiunea profundă şi temeiurile pentru care regretatul
Gabriel Stănescu îşi iniţiase publicaţia. Pe deasupra să
mai amintim şi că numeroşi colportori de opinie, formaţi
la academia „Ştefan Gheorghiu”, nu mai ezitau să eti-
cheteze orice manifestare de cultură autentică româ-
nească ca aparţinând orientărilor de dreapta. Publicistul
Gabriel Stănescu li se adresa acestora cu o întrebare
tranşantă: „...când şi cum s-a identificat stânga politică
cu cultura românească autentică? Ce poziţie a adoptat
stânga aceasta politică în procesul otrăvitor al rusificării
ţării? Ce alternativă a oferit stânga politică şi culturală
în cei aproape cincizeci de ani de totalitarism comu-
nist?” 

Deosebit de semnificativă, mai ales din perspectivă
valorică, se configura componenţa Editorial Board-ului:
George Astaloş, Ştefan Augustin Doinaş, Paul Barbă-
neagră, Constantin Virgil Negoiţă, Mac Linscott
Ric ketts, Aurel Sasu, Ştefan Stoenescu, Virginia Stă-

nescu.
În condiţii deosebit de dificile financiar, publicaţia

avea şase apariţii pe an în numere duble. În fiecare
erau anunţate tematicile supuse dezbaterii din numărul
următor. Iată câteva dintre acestea: Securitatea şi exilul
românesc, Este Eminescu un reacţionar?, 23 august
1944 – între mistificare şi adevăr istoric, Cultură şi poli-
tică, Vintilă Horia, exilatul, Orientări şi soluţii în câmpul
valorilor lumii contemporane. Iată şi câteva titluri cu
semnatarii lor: Procesul comunismului, contrarevoluţiei
şi tranziţiei criminale – Dan Culcer, Părintele Stăniloae
şi Europa unită – Theodor Codreanu,  Basarabia lui...
Volodea Tismăneanu – Andrei Vartic, Institutul cultural
român din Freiburg – Gabriel Stănescu, Diaspora care
uneşte – Mihai Posada, Exilul ca metamorfoză – Con-
stantin Eretescu. Întoarcerea lui Vintilă Horia nu a mai
avut loc – Marcel Petrişor, Theodor Cazaban despre
Vintilă Horia – Cristian Bădiliţă, Înainte şi după Vintilă
Horia – Marilena Rotaru, Vintilă Horia în corespondenţă
cu Mircea Popescu – Mihaela Albu/Dan Anghelescu,
Europa Liberă şi exilul românesc. O istorie încă nes-
crisă – René Alecu de Flers. 

O serie de preţioase amănunte privitoare la apariţia
revistei Origini ne-au fost puse la dispoziţie chiar de Ga-
briel Stănescu prin mărturiile din interviul consemnat de
poetul Andrei Zanca. Astfel, suntem edificaţi asupra
concursului de împrejurări ce avea să deschidă drumul
spre această iniţiativă jurnalistică. În 1995 lua fiinţă In-
ternational Association of Romanian Writers & Artists
(Asociaţia Internaţională a Scriitorilor şi Oamenilor de
Artă Români LiterArt XXI), structură organizaţională
creată de scriitori, jurnalişti, artişti plastici şi profesori
universitari exilaţi în Statele Unite, Canada, Germania,
Franţa, Italia, România, Austria, Elveţia. 

Doi ani mai târziu, Gabriel Stănescu era solicitat de
conducerea LiterArt XXI (Sanda Golopenţia, Constantin
Eretescu şi Silvia Cinca) să preia îndatoririle de secretar
general al asociaţiei. Într-o astfel de calitate, cel desem-
nat îşi propunea să determine o apropiere, o reunire a
forţelor scriitoriceşti din exil, scop în care iniţia editarea
revistei Origini. Romanian Roots, publicaţie care aspira
să devină „o modalitate sublimată de a menţine trează
conştiinţa celor din emigraţie pentru a-şi aduce aminte
de unde au venit, cine sunt, şi încotro vor să se în-
drepte”. 

Aşa se face că, în cele din urmă, programul LiterArt
XXI (cu sediu la Atlanta, Georgia, USA) căpăta o con-
sistenţă absolut notabilă prin apariţia revistei Origini.
Romanian Roots, a Almanahului Origini şi a Caietelor
Internaţionale de poezie. Toate acestea, la un loc, se
concretizau şi ca un răspuns adecvat la o stare de lu-
cruri pe care Gabriel Stănescu, în interviu, îl creiona cu
deosebită limpezime: „Romanian Journal, revistă ce
apare la New York, este finanţată din fondurile directe
ale statului român /.../ cei desemnaţi să reprezinte cul-
tura română în America nu-s oameni de cultură, ci lin-
găii puterii de ieri şi de azi şi, probabil, ai celei de mâine.
În aceste condiţii imaginea culturii româneşti nu se îm-
bunătăţeşte, ci se depreciază pe zi ce trece.” 

Se instituia astfel o veghe permanentă asupra în-
tâmplărilor care apăruseră ori se întrezăreau la orizon-
turile, nu tocmai senine, ale postdecembristei culturii
române. Unul dintre exemplele semnificative ce va ilus-
tra această veghe avea ca punct de pornire un articol
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din 1921 semnat de Nae Ionescu unde – cu autoritatea
de necontestat în epocă – acesta afirmase: „Filosofia
românească, în forma ei cultă, nu există. Şi e foarte pro-
babil că nu va exista încă multă vreme de aici înainte.”
Desigur, doctor în filosofie, Gabriel Stănescu nu avea
de gând să „combată” aserţiunile formulate de maieuti-
cul Profesor în urmă cu şapte decenii. Însă – cum avea
să şi spună – accepta cu greu „că aceeaşi afirmaţie face
şcoală azi /.../ auzită din gura unuia dintre emulii unui
filosof care chiar ieşise din mantaua lui Nae Ionescu.
Am aflat că originalul Gabriel Liiceanu,vrând probabil
să facă impresie, ar fi deschis cursul său despre
C.  Noica de la Facultatea de Filosofie din anul 1995 cu
aceleaşi cuvinte: Filosofia românească nu există; ar fi
putut începe cu C. Noica, dar...”.

În publicistica românească de după ’89, un merit no-
tabil ce se adaugă în contul revistei Origini este şi acela
că a re-deschis orizonturile către fenomenul literar al
exilului românesc. După 1990 acest veritabil tezaur de
literatură era în totalitate necunoscut. Jurnalul Literar al
regretatului Nicolae Florescu a fost singura publicaţie
care, cu eforturi considerabile şi totodată cu o exem-
plară probitate ştiinţifică, readusese în actualitate acest
fascinant peisaj literar unic în Europa. În interviul cu An-
drei Zanca, Gabriel Stănescu abordase problema aces-
tui fenomen, situându-l sub semnul unei insolubile
neclarităţi: „Nu cred, spunea el, că există graniţe între
literatura românească din ţară şi cea din exil. /.../ Dar
dacă scrii, totuşi, în româneşte şi ea, literatura română,
nu te vrea printre aleşii ei?” Evident, nu literatura ro-
mână era aceea care refuza cu obstinaţie atât reinte-
grarea, cât şi orice apropiere a publicului de valorile
literare ale exilului. Postdecembrismul evita în esenţă
tocmai faptul că aceasta s-ar fi putut converti într-o ve-
ritabilă terapie a memoriei, aceea pe care Monica Lovi-
nescu o considera imperios necesară pentru mentalul
unei societăţi peste care a domnit totalitarismul. Fără
îndoială, exilul ca fenomenul literar al exilului, atât pen-
tru revistă, cât şi pentru editorul ei, a constituit o preo-
cupare constantă. Pe prima copertă, partea superioară,
figurează un citat din scrierile lui Vintilă Horia: „Istoria
exilului o pot face numai câteva personalităţi în stare să
creeze într-un ritm românesc, pe care numai ele îl pot
simţi şi înţelege.” În mod vădit, Gabriel Stănescu a fost
una dintre acestea şi, alături de el, marea majoritate a
colaboratorilor care i s-au alăturat. Ca şi el, erau neli-
niştiţi şi sceptici, având de înfruntat efectele acestui au-
tism al actualităţii. În numărul 4-5 al revistei Origini
(2010), scriind despre Vintilă Horia, o întâlnim pe Mo-
nica Nedelcu. Cu vizibil regret ea crede şi spune: „cea-
sul românesc al lui Vintilă Horia n-a sosit şi, probabil,
nu va sosi prea curând. Acest mare scriitor şi gânditor
român din secolul XX, /..../ scriind în patru limbi cu dex-
teritate şi eleganţă aristocratică (română, franceză, spa-
niolă şi italiană), adulat de generaţii de studenţi de la
Complutense, după ce stârnise furia haitelor comuniste
franceze, continuă să fie minimalizat sau pur şi simplu
ignorat în propria lui ţară.”

Tot asupra lui Vintilă Horia se orientează şi editorialul
lui Gabriel Stănescu (Origini, vol. XIV, nr. 4-5/2010). Ti-
tlul (Exilat în lumea liberă) prelua o sintagmă pusă în
circulaţie de Theodor Cazaban, romancierul de succes
dintr-o Franţă care se dovedise cu totul insensibilă şi
„indiferentă faţă de condiţia dezumanizantă a lui homo

sovieticus şi a popoarelor aflate dincolo de cortina de
fier”. Editorialistul trece în revistă drama şi cabala in-
strumentată de la Bucureşti în vederea compromiterii
romancierului român care binemeritase premiul Gon-
court. În cuprinsul aceluiaşi număr mai apar: Laurenţiu
Melinte prezentând acea atât de singulară carte (o
eseistică sub formă de interviuri) Călătorie spre centrele
pământului (Viaje a los centros de la tierra). Marilena
Rotaru semnează articolul intitulat Înainte şi după Vintilă
Horia. Cristian Bădiliţă publică un interviu cu Theodor
Cazaban despre Vintilă Horia. Alte titluri din vasta operă
a lui Vintilă Horia sunt aduse în discuţie de Santiago
Rivas: Anchetă dincolo de vizibil (Encuesta detras de
lo visibile), uimitoare carte de cercetări în domeniul pa-
rapsihologiei. Nu mai puţin importantă este şi o altă lu-
crare savantă ce pune în lumină capacitatea de analist
subtil a lui Vintilă Horia: Introduccion a la literatura del
siglo XX (Introducere în literatura veacului XX). Textul
oferă o extraordinară meditaţie sintetică asupra tuturor
curentelor şi orientărilor gândirii etice, politice şi sociale
care şi-au aflat o exprimare prin limbajul literaturii.
Această operă de amplă sinteză este cu atât mai valo-
roasă, cu cât readuce în atenţia şi interesul public scrii-
tori care, în virtutea unor situaţii ce aparţin, în cele mai
multe cazuri, de acel politic ce falsifică şi umileşte ade-
vărurile fundamentale, sunt atăzi ignoraţi”. 

Tot privitor la Vintilă Horia, Constantin Eretescu,
într-un foarte interesant şi subtil studiu (intitulat Exilul
ca metamorfoză) consideră că omul care a scris roma-
nele Dieu est né en exil, Le Chevalier de la résignation
şi Perseguid a Boecio: „a trăit un exil dublu: cel real şi
exilul eroilor lui”.

Cu ample referinţe la cele două lucrări despre care
s-a mai amintit (Encuesta detras de lo visibile şi Intro-
duccion a la literatura del siglo XX), Mihai Cismărescu
încearcă o introducere în sfera cercetărilor mai speciale
operate de Vintilă Horia. Isabela Vasiliu-Scraba anali-
zează scrierile aceluiaşi din perspectiva, nu mai puţin
spectaculoasă şi interesantă, de istoric al filosofiei ro-
mâneşti.

Concluzii
Revista lui Gabriel Stănescu îşi aflase raţiunea de a

fi în încercarea de menţinere trează a spiritualităţii exi-
lului, dat fiind că atât fondatorul, cât şi colaboratorii pu-
blicaţiei Origini. Romanian Roots înţeleseseră că
postcomunismul nu era mai mult decât un experiment
ce se concretiza doar într-o abstractă şi irelevantă re-
torică. De altfel, e suficient să reflectăm asupra desti-
nului actual al literaturii şi personalităţilor exilului, la
tăcerea suspectă care continuă să le acopere încă,
deşi, când a apărut revista, trecuse destulă vreme de
la aşa-zisa revoluţie. Dar editorul şi colaboratorii erau
conştienţi că lumea românească continua să fie un spa-
ţiu populat mai mult de întrebări decât de certitudini şi,
prin scrisul lor, aspirau să ilumineze subteraneitatea
evenimentelor pe care le traversau. Publicistica în cazul
acesta refuza să fie un act gratuit.Pentru cei tineri bar-
baria şi dublul întunecat al istoriei recente erau împinse
în afara câmpurilor memoriei. Împotriva lor prezentul
construia o – nu tocmai benignă – dominaţie a aparen-
ţelor. Care, de altfel, continuă. Din nefericire însă, şi cti-
torul şi revista astăzi au dispărut şi de peste un deceniu
nimeni şi nimic nu mai încearcă să ocupe golul lăsat în
urmă.
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Filozofia clasică din prima jumătate a secolului al
20-lea a fost reprezentată de numeroase figuri de
seamă care au trudit pe ogorul filozofiei româneşti. Îi
amintim aici pe câțiva: Constantin Rădulescu-Motru,
Nae Ionescu, P.P. Negulescu, Dumitru Drăghicescu, Ion
Petrovici, Vasile Lucaciu, Lucian Blaga, D.D. Roșca și
alții.

Printre aceștia a figurat și Aram Frenkian (19 martie
1898, Constanța-10 septembrie 1964, Bucureşti), mem-
bru al Societăţii de ştiinţe istorice şi filologice, secţia de
studii orientale, vicepreşedinte al Societăţii de studii cla-
sice, membru post mortem al Academiei Române
(2006). 

A scris circa 50 de studii și cărți de filozofie, urmărind
relația Occident-Orient. Născut într-o familie refugiată
din Imperiul Otoman, urmează Liceul „Gheorghe Lazăr”
din București, unde se evidențiază la cursurile de filo-
zofie, matematică și limbi clasice. După absolvirea
cur surilor universitare la Cernăuţi, studiază doi ani la
Sorbona și la École des Hautes Études de la Paris. Se
întoarce în țară în 1931, unde obține distincția Magna
cum laude pentru teza de doctorat Cosmologia lui He-
raclit din Efes. În 1937, îl găsim ca asistent universitar
la catedra de limbă elină, iar în 1945 devine conferențiar
la Facultatea de Filologie din Bucureşti. În 1957 este
profesor la catedra de filologie clasică. Din 1964 e numit
şeful catedrei la Institutul de Logică din Bucureşti, dar
moare în același an în urma unui atac de cord. 

A fost înrudit prin căsătorie cu bogata familie Flondor
din Bucovina (înrudită cu familiile Balș, Buhuș, Ureche
ș.a.). Era prietenos și sociabil, prieten nu numai cu filo-
logi, istorici, ci şi cu oameni de artă, pictori, colecționari,
scriitori ş.a.

Interesul său s-a îndreptat spre filozofia presocratică
și lumea lui Homer. Poliglot, a scris atât în română, cât
şi în germană, franceză, italiană. Cităm din scrierile
sale: Mimesis şi muzica: o contribuțiune la estetica lui
Platon și Aristotel (Cernăuți, 1932), Études de philoso-
phie présocratique. Héraclite d’Ephèse (Cernăuți 1933),
Le Monde homérique. Essai de protophilosophie grec-
que (Paris, 1934), Lumea homerică .Eseu de protofilo-

sofie greacă (Bucureşti, 2012), Le Problème homéri-
que: Considérations sur l’origine des épopées homéri-
que (Paris, 1935), Études de philosophie présocratique
II. Empédocle d΄Agrigente – Parmenide d΄Élée (Paris,
1937). Le réalisme grec (Cernăuți, 1939), Le postulat
chez Euclide et chez les modernes (Paris, 1940), La
méthode hippocratique dans le Phèdre de Platon (Bu-
cureşti, 1941). Gelozia zeilor la vechii greci (Bucureşti,
1945), L’Orient et les origines de l’idéalisme subjectif
dans la pensée européenne.Tome I, La Doctrine théo-
logique de Memphis (Paris, 1946), Scepticismul grec şi
filosofia indiană (Bucureşti, 1957), Curs de istoria lite-
raturii greceşti: Epoca clasică (Secolele al V-lea şi al
IV-lea) (Bucureşti, 1962), Înțelesul suferinței umane la
Eschil, Sofocle şi Euripide (Bucureşti, 1969). 

Unul dintre cei care l-au apreciat în mod deosebit
este D.M. Pippidi: „…Aram Frenkian a îmbogățit cu
contribuții durabile patrimoniul filologiei clasice
românești explorând pentru întâia oară în țara noastră
domenii înainte necercetate și adăugându-și silințele la
ale cercetătorilor din țări cu vechi tradiții de lucru în vas-
tul câmp al științei Antichității”.

Iar în postfața volumului Aram M. Frenkian. Scrieri
Filosofice, Studii de Filosofie Greacă și Comparată
(București, 1998), Gh. Vlăduțescu nota: „Judecată ab-
stract, în comparație simplă, opera sa filozofică nu are
rotunjimea și de ce nu, valoarea chiar, ale altora (C. Ră-
dulescu-Motru, Lucian Blaga, Mircea Florian, pentru a
nu-i evoca decât pe aceștia mai individualizați filozofic).
Dar Frenkian a ales să fie filozof al culturilor vechi și în
spațiul acestora a lucrat cu o pricepere și o știință ne-
egalate încă la noi și care îl vor fi și așezat în zona ma-
rilor altitudini. Într-o măsură mult mai mare decât
istoricul erudit, filozoful unor lumi culturale are a desluși
structuri de gândire, mecanisme de instituire, geografii
spirituale. El atinge ontopatologicul, dacă nu chiar se
instalează în câmpul atât de deschis al antropologiei
culturale. Aceasta, poate, mai cu seamă îl va fi făcut pe
Frenkian să prefere comparativismul care, în ceea ce-l
privește, era mai mult decât o tehnică; era o metodă și
o concepție.”

Arpiar  Sahaghian

123 DE ANI DE LA NAŞTEREA 
LUI ARAM FRENKIAN
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„Până în fundul unui suflet omenesc
nu pătrunde nicio sondă. Sunt colţuri 

pe care abia dacă le putem bănui.”
Simion Mehedinţi, Trilogii

Specie literară a prozei memorialistice, scrisoarea
scoate la iveală virtuţi nebănuite: tensiunea înaltă a
emoţiei trăite şi dezvăluite în direct, valoarea de docu-
ment istoric, sinceritatea confesiunii, de cele mai multe
ori neegalată nici măcar de oratorie, care-şi păstrează
amprenta ei regizorală.

Scrisoarea, spunea academicianul şi teologul Virgil
Cândea, „are folosul, autoritatea şi puterea ajutorului
grabnic, răspunzând nevoii neapărate a cuiva, cu care
şi noi în vremelnicia şi încercările noastre zilnice ne
identificăm prin nedumeriri, întrebări, căutări de desluşiri
şi soluţii. Scrisorile se dovedesc, astfel, mai lucrătoare
adeseori decât tratatele adresate tuturor”1.

Scrisoarea, căreia la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea i se spunea mai mult epis-
tolă, are cititori şi peste sute de ani de când a fost con-
cepută, conţinutul ei aducând uneori informaţii mai
preţioase decât literatura veacului contemporan ei.

Când cei care-şi scriu sunt chiar scriitorii, corespon-
denţa le dezvăluie prieteniile şi neprieteniile, preocupă-
rile şi proiectele, bucuriile şi suferinţele, într-o mare
varietate de conţinut şi de stil, diferit uneori de cel al

operelor lor. 
G. Călinescu dedica un articol Genului epistolar, în

studiile sale critice despre marile personalități univer-
sale, încercând să rezolve problema dacă „o scrisoare
poate deveni literatură [...] dacă are putința de a ne ri-
dica de la contingent la universal”2.

Genialul critic găsea argumente convingătoare
pentru a dovedi „că niciun soi de scrisoare nu se
sustrage artei literare cu totul”, exemplificând cu extrase
din opera unui maestru al scrisorilor familiare şi al
corespondenţei, Prosper Mérimée. Scriitorul francez îşi
descria în scrisori suferinţele provocate de boli „cu o
indiferență de esența umorului”, alegând cele mai
sugestive imagini şi procedee literare care transformau
totul în ficțiune şi pe sine în plan ireal. Scriitorii cu o
bogată corespondență au, atunci când scriu, intuiția
lecturii posterităţii. G. Călinescu descoperise că Prosper
Mérimée trimitea aceeaşi scrisoare cu mici modificări la
mai multe persoane, fiind convins că găsise cea mai
potrivită formă de exprimare a gândurilor şi
sentimentelor sale la un moment dat.

Corespondenţii lui Simion Mehedinți, colaboratori şi
discipoli, primeau şi ei de la profesor scrisori cu conținut
asemănător, mai ales când li se cereau răspunsuri
imediate.

Fără să-l înscrie printre marii epistolari ai literaturii
române, scrisorile lui Mehedinți îi dezvăluie treptat

Magdalena  Stoicescu

25 sept. 1881-26 martie 1913

140 DE ANI DE LA NAŞTEREA 
LUI PANAIT CERNA

Corespondența lui Panait Cerna cu Simion Mehedinți
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personalitatea, începând cu anii formatori ai studiilor şi
culminând cu perioada directoratului la Convorbiri
literare (1917-1923) şi la Ministerul Învăţământului
(1918).

În 1949, savantul nota în Jurnal: „De mult am con-
vingerea că cea mai bună biografie a cuiva sunt scriso-
rile lui”3. 

În anii studenţiei scria cu cerneală violet, iar data şi
locul, în creion, erau încadrate de paranteze drepte,
matematice. Uneori, câte un semn de întrebare în
dreptul anului arată că Mehedinţi şi-a revăzut mai târziu
scrisorile. 

Odată cu trecerea timpului, chiar şi scrisul lui Simion
Mehedinți devine mai hotărât, mai apăsat, mai ales
semnătura, diferită de cea din anii sfârşitului de secol
XIX, uşor ezitantă.

Corespondenţa lui Simion Mehedinţi, atât de bogată
şi de valoroasă, aşteaptă să i se dedice o carte. 

Corespondenţa cu Panait Cerna

Aceeaşi atenţie şi încredere în viitorul său pe care
le primise de la marii săi profesori, Maiorescu şi Odo-
bescu, le dăruieşte Simion Mehedinţi tânărului poet Pa-
nait Cerna, care, „şi prin talent şi prin temperamentul
său etic, strein de vanităţi şi de vulgarităţi, se părea
atunci cel mai indicat” pentru a conduce revista Convor-
biri literare.

Entuziasmul exagerat care se crease în jurul tână-
rului Cerna este eufemistic sancţionat de Călinescu:
„Junimiştii şi mulţi după ei văd nu mai puţin decât un
poet mare, un Schiller, un Shelley...”4. 

Simion Mehedinţi intervine pe lângă Alexandru Mar-
ghiloman, cel cu prieteni „generoşi” ca principele Ştirbey
şi Theodor Rosetti, pentru a-l ajuta pe Panait Cerna
care arăta „semne bune”, dar care, pe lângă lipsa mij-
loacelor financiare, fusese şi „bolnav de piept”. „Scăpa-
rea” ar fi fost, scria Mehedinţi, „200 lei pe lună (hrană,
îmbrăcăminte, drum...) ca să poată sta în Germania
până la septembrie”. Scrisorile lui Simion Mehedinţi
către A. Marghiloman arată, încă o dată, delicateţea şi
interesul statornic pe care le punea profesorul în slujba
„binefacerilor” când putea să ajute un tânăr promiţător,
dar şi mulţumirile îndatorate pe care le aducea celor
care îi răspundeau cu aceleaşi sentimente.

Panait Cerna este trimis cu bursă la studii de docto-
rat în Germania şi urmărit îndeaproape prin scrisori şi
încurajări materiale în toată activitatea sa, din noiembrie
1907 până în februarie 1913.

Poetul este unul dintre colaboratorii statornici ai
Convorbirilor, trimite versuri şi studii în ţară, acceptă ob-
servaţiile critice ale lui Mehedinţi şi le consideră „în
mare parte juste”, face el însuşi remarci interesante
asupra literaturii româneşti a momentului, pe care o pri-
meşte din ţară şi e încrezător în viitorul acesteia: „poate
că e un moment trecător de reculegere, pentru cine ştie

ce salt fericit”5. 
Din 22 noiembrie 1907 până în 23 februarie 1913,

tânărul Panait Cerna îi scrie din Leipzig profesorului Me-
hedinţi, mulţumindu-i pentru sprijinul acordat în ceea ce
priveşte plecarea la studii în străinătate, trimiţându-i im-
presii despre cursuri şi profesori, întâlnirea cu I.L. Ca-
ragiale, despre lucrarea de doctorat pe care o
pregăteşte: Poezia de gândire, cu exemplificări din
toate literaturile mari, mai ales cele germanice.

Corespondenţa lui Panait Cerna cu Simion Mehe-
dinţi este un izvor de afecţiune şi recunoştinţă a tână-
rului învăţăcel faţă de cel care i-a „procurat această
viaţă liberă, călăuzită numai de jocul impresiilor, închi-
nată numai contemplării” şi ar vrea să ajungă până la
el măcar „un ecou din toată lumina care a încăput în su-
fletul” său. Aflat de două zile la Viena, în 1907, Cerna îi
scrie lui Mehedinţi cu însuflețire, arătându-i că şi-a cum-
părat „cărţi germanice foarte potrivite obiectului pentru
care se pregăteşte” şi e „aşa de fericit de când, mulţu-
mită Dv. am devenit copilul libertăţii, suflet deschis la
năvala atâtor impresii, inima plină de cântece şi de mul-
ţumire pentru Acela care a făcut lumea atât de mândră
şi de bogată în toate înfăţişările ei”6. 

Vestea neaşteptată a primirii unei burse de la Spiru
Haret este imediat împărtășită cu bucurie lui Mehedinşi
din Heidelberg, pe 13 aprilie 1908 şi tot profesorului îi
încredinţează lucrurile care îl tulbură (criza religioasă)
şi frământările lui: propune alte titluri în locul celui vechi
indicat de Maiorescu pentru bursă: Istoria literaturilor
nordice, îndeosebi cea germană și engleză şi se gân-
deşte că, deşi altul este mai bun ca el la cunoaşterea
limbilor, el se simte mai tare pe latura estetică şi i se
pare că „trudim pentru căutarea unui nume de botez
pentru un prunc ce poate nu se va naşte niciodată – ori
va veni pentru alţii.”

Poetul îl felicita pe Mehedinți pentru titlul de membru
al Academiei „dacă îl primeşte ca o distincțiune” şi se
considera „mult îndatoratul Dv. Cerna”.

În aceeaşi lună, pe 20 aprilie, cu avânt tineresc, dar
şi cu respect – pe care Mehedinţi l-a impus tuturor – Pa-
nait Cerna îi promite un articol despre lirica lui Emi-
nescu, mărturisindu-i că „e fericit doar când poate crea”.

Fie că îi trimite lui Mehedinți doar o carte poștală,
cea din 8 mai 1908, semnată cu „o respectuoasă încli-
nare”, iar cea din 16 decembrie 1908, cu „dor de o
ședinţă frumoasă la Convorbiri literare şi confirmarea
trimiterii unui studiu despre Faust, fie că relatează pe
larg din Charlottenburg (19 noiembrie 1908) întâlnirea
cu I.L. Caragiale şi tristeţea acestuia că nu a fost invitat
să colaboreze la publicaţia omagială a Convorbirilor li-
terare pentru Maiorescu (dar şi gândul nespus al dra-
maturgului: „Dacă primiai o invitație specială,
colaborai?”), corespondența este străbătută de un flux
continuu de încredere în neştirbita bunăvoinţă a desti-
natarului şi o deschidere cu nimic mai prejos, din partea
expeditorului.
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Pe 22 noiembrie 1908, Cerna îi mulţumeşte din Ber-
lin lui Simion Mehedinți „pentru toate cele bune care au
luat ființă graţie bunăvoinţei şi stăruinţei acestuia. Nici
întors în ţară pentru puţine zile la Sinaia, Cerna nu uita
să-l anunţe pe Mehedinţi de starea sa. Scrisorile din
11  şi 27 septembrie 1910 stau mărturie.

Lucrarea – ţinta şederii poetului în Germania – era
urmărită cu interes de Simion Mehedinţi, indiferent de
obligaţiile pe care le avea profesorul şi de plecările din
Bucureşti.

Pe 9 decembrie 1910, Panait Cerna îl înştiinţează
din Härtelsk pe Mehedinţi că profesorul Volkelt la care
fusese trimis de acesta l-a sfătuit în legătură cu subiec-
tul tezei de doctorat şi că o va face „după metoda pro-
fesorului”. Întrebat din ţară de profesor „cum stă cu
doctoratul”, Cerna răspunde din Lipsca pe 8 februarie
1911 şi mulţumeşte pentru „cuvintele bune” şi „marea
bunăvoinţă arătată”, iar pe 14 martie 1911 el îi scrie din
Charlottenburg mentorului său că „e pe sfârşite cu lu-
crarea”. 

Pentru Cerna, Simion Mehedinţi este şi magistrul al
cărui spirit critic îl poate îndruma în scrierile sale: „bine-
voiţi să-mi arătaţi ce schimbări se pot face pe ici colo”7. 

Implicarea profesorului Mehedinţi depăşeşte cu mult
sfatul cerut şi e puternic resimţită de tânăr: „Cuvintele
Dv. scoase din suflet  m-au mişcat adânc. Le-am scris
în inima şi în cugetul meu”.

21 februarie 1913. Ultima scrisoare. Cerna îi scrie
profesorului: „Sunt liber”. 

A terminat cu teza, trebuie doar să o tipărească, apoi
„va pleca în lume, unde m-a duce vântul şi gândul”, mul-
ţumind „Domnului că m-a ajutat să-mi fac datoria”.

Gândurile lui se îndreaptă tot spre ţară, unde e ne-
voie „de bune şcoli, de învăţători, de braţe cât mai multe
şi mai puternice, de dreptate socială”. Plin de proiecte
de călătorie (Franța, Italia), Panait Cerna semnează: „Al
Dumneavoastră cu toată stima şi dragostea”. 

Moartea lui neaşteptată întrerupe, în martie 1913,
drumul celui în care Junimiştii şi Mehedinţi îşi puseseră
atâtea speranţe.

Discursul pe care îl ţine Simion Mehedinţi cu ocazia
serbării de la Societatea studenţilor în litere din 24 mai
1913, Comemorarea lui Cerna, este apoi inclus în cu-
legerea Primăvara literară. Mehedinţi prezintă cu obser-
vaţie psihologică personalitatea lui Cerna, calităţile lui
omeneşti, caracterul său, „însăşi cununa talentului,
idealitatea care îl stăpânea, pilda pe care a lăsat-o ge-
neraţiilor ce vor mai trece prin această universitate”.
Deşi Mehedinţi apreciază cu toată sinceritatea meritele
literare ale lui Panait Cerna, „recunoscute şi de contem-
porani”, timpul avea să aştearnă tăcerea şi peste opera
acestui promiţător talent. „Azi – scrie G. Călinescu în
1941 – Panait Cerna nu ne mai apare decât ca un poet
nerealizat, trudnic, în luptă cu limba, conceptual, orato-
ric, banal şi arid în metaforă, deşi cu o undă de sublimi-
tate pe alocuri”8. 

Simion Mehedinţi va relua numele lui Panait Cerna
în articolul Puteri nouă – apărut în ianuarie 1914 în Con-
vorbiri literare, introdus în antologia Primăvara literară.

Puteri nouă sunt pentru Simion Mehedinţi colabora-
torii care s-au adăugat an după an, ţinând revista „la ni-
velul nevoilor culturii româneşti de până astăzi” şi
lăsând-o „moştenire obştească generaţiilor viitoare”. 

Mehedinţi nu l-a uitat pe Panait Cerna, dar a înţeles,
odată cu trecerea timpului, că tânărul nu avea suflu
poetic şi comparaţiile pe care le făcuse nu se justificau.
După decenii de la moartea tânărului poet, el îşi no-
tează în Jurnal: 

„14 XI 1953. Zilele trecute am răsfoit volumul lui
Cerna. L-am preţuit şi-l preţuiesc şi acum foarte mult.
Pe el voiam să-l las moştenită la Convorbiri literare. Un
om fin, talentat şi total cinstit: ceea ce la mulţi e foarte
greu. El are însă un punct vulnerabil: nu la călcâi, ca
Ahile, ci la cap: cânta din cap, nu din piept ca Eminescu.
Gama lui Eminescu e vastă şi pură, de la cele cinci scri-
sori până la Glosa şi Doina”9.

Moartea lui Cerna şi tulburările aduse de războiul în-
ceput în Balcani şi continuat în toată Europa au împie-
dicat împlinirea dorinţei lui Simion Mehedinţi de a lăsa
un literat la conducerea revistei. Însă Mehedinţi este
mereu atent să lase explicaţii clare celor care vor veni
după el, pentru toate hotărârile pe care le-a luat când a
avut funcţii de răspundere: „După război, direcţia a fost
trecută asupra colaboratorilor care se ocupaseră în
adevăr de cronica artistică, punând în evidenţă arta po-
pulară, apoi asupra scriitorului Torouţiu, cel mai bun cu-
noscător al tradiţiilor Junimii”.10

Capitol din teza de doctorat Simion Mehedinți între
știință și literatură (Contribuții documentare)

Note
1 Cândea, Virgil. În loc de postfaţă: lucrarea duhovnicului

prin scrisori, în Scrisori către fiii mei duhovniceşti – Arhiman-
drit Arsenie Papacioc, Constanța: Editura Sfânta Mănăstire
Dervent, 2000, pp. 201-202.

2 Călinescu, G. Studii de literatură universală, Bucureşti:
Editura Albatros, 1972, pp. 221-224.

3 Mehedinţi, S., Caiete, vol. II, Focşani: Editura Terra,
2015, p. 468.

4 Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până
în prezent, București: Editura Minerva, 1982, p. 652.  5 Arhi-
vele Naţionale, Bucureşti, Fondul Simion Mehedinţi, Dosarul
22.

6 Ibidem.
7 Ibidem.
8 Călinescu, G. Istoria literaturii române de la origini până

în prezent, loc. cit.
9 Mehedinţi S. Caiete, vol. III, Focşani: Editura Terra, 2016,

p. 278.
10 Ibidem, p. 228.
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[1]

Mult stimate 
Domnule Marghiloman,

Când vorbeşte omul nepoftit, adesea, tocmai atunci este
mai îndrăzneţ. Aşa şi eu acuma.

E vorba de Cerna. Fără îndoială că e un talent. Cât va
merge înainte nu se ştie, dar desigur că e „cineva” de pe
acuma, – chiar de-ar rămâne unde e şi cât este.

Acest Cerna – potrivit teoriei de azi a şefului nostru – tre-
buie pus în relief. Se înţelege că nu pentru noi, ci pentru el; şi
nici pentru el, ci pentru talentul lui. E cea dintâi floare pe care
literatura noastră o culege de pe pământul Dobrogei.

Eu, din partea mea, şi după înţelegerea cu Dl. Maiorescu,
i-am atras atenţia Ministrului de Culte asupra acestui tânăr.

Dl Haret s-a arătat foarte binevoitor; – s-a convins că noi
nu aruncăm plasa după oameni, ci dorim, pe cât se poate, să
meargă fiecare în drumul larg al oficialităţii cinstite. De aceea,
am recomandat pe Cerna Ministrului de Culte, căci el are
acum privegherea culturii noastre.

Şi aşa s-a hotărât ca la toamna viitoare să se pună la con-
curs o bursă potrivită cu studiile poetului Cerna.  

Dar până atunci? Bietul poet e nevoit să facă 22 de lecţii
pe săptămână în praf şi în aerul rău al claselor.

Pentru un om voinic asta n-ar fi nicio grozăvie. Dar nefe-
ricitul a fost bolnav de piept, aşa că abia a putut fi salvat acum
vreo 3 ani. 

Va ajunge la bursă? Şi va ajunge teafăr? Asta e întreba-
rea.

Dacă am izbuti să-i adunăm vreo 150 de lei pe lună să-l
trimitem la  Braşov, la Abbazia sau aiurea într-un climat mai
sănătos, socot că ar fi mare lucru.

Nu ştiu dacă Dl. Marghiloman ar fi dispus să ia iniţiativa
pentru aşa ceva. Sunt însă sigur că fapta cea bună faţă de
Goga acuma câţiva ani, ar fi şi mai bună faţă de scriitorul do-
brogean. Cine ştie de unde răsare iepurele? 

Adesea mă gândesc la felul captivant cum povesteai Dta
odată despre rasa cailor noştri. Mai ştii ce exemplar de „rasă”
va fi ascuns sub înfăţişarea modestă a tânărului?

Simt că trebuie să-mi cer iertare pentru o astfel de îndrăz-
neaţă intervenire, dar, nu ştiu cum, simţeam în acelaşi timp
nevoia sufletească de a putea spune către mine însumi: dixi
et salvavi animam meam.

Cu cel mai deosebit devotament,
S. Mehedinţi

Str. Racoviţă, 12

P.S. Venind de la festivitatea statuii lui Catargiu, aflai că
marţi seara, la un concert, lui Cerna i-a venit rău. Nu ştiu dacă
n-a avut şi vreo hemoptizie.

S.M.

[2]

Mult stimate 
Domnule Marghiloman,

Nu pot ieşi din casă, altfel aş fi venit îndată să aduc cele
mai adânci mulţumiri pentru o faptă aşa de bună.

Mai întâi poate să nu iasă din acest generos sacrificiu,
ceea ce se cuvine şi se aşteaptă. Al doilea, s-ar putea să iasă

în loc de bine, rău. De câte ori un cald devotament pentru ci-
neva sau ceva nu se întoarce într-o nedemnă indiferenţă sau
într-o nerecunoştinţă şi mai nedemnă. Toate se pot întâmpla.
Dar de aceea au născocit, se vede, şi Românii frumosul pro-
verb: fă binele şi-l aruncă în mare. Binele e făcut. Să nădăj-
duim că nu va cădea în marea trivialităţii omeneşti, ci ca
sămânţa cea bună va fi căzut pe un pământ bun.

Cine ştie, ce frumoasă manifestare literară nu va ieşi poate
din acest ajutor dat la timp. Ori că eşti cu o palmă sub faţa
apei, ori  că eşti în fund la mii de metri, cam tot atâta e. Noro-
cul e, când îţi ajunge apa la gură, să te ţină cineva de mână,
ca să nu ajungi nici cu o palmă sub faţa apei.

Pe Cerna, în persoana Dtale şi a celorlalţi generoşi pro-
tectori l-a găsit norocul tocmai la timp. El nu ştie încă, dar
până voi putea să-l înştiinţez vă rog să primiţi cu toţii cele mai
adânci mulţumiri – ca musca de pe jug mă bucur şi eu că
merge carul înainte, pare că aş fi ajutat şi eu.

Încă o dată, cele mai călduroase mulţumiri şi împreună cu
ele asigurarea celui mai neclintit devotament.

S. Mehedinţi
1.XI.[1]907

[3]

Mult stimate
Domnule Marghiloman,

Potrivit tradiţiei urmată cu Eminescu şi alţii, ai avut şi Dta
bunătatea să te interesezi de P. Cerna. (Într-un fel, interesul
pare a fi îndreptăţit. Oarecare semne bune erau şi în bucata
citită miercuri seară). 

E însă şi ceva penibil. El a plecat cu gândul că din primă-
vară i se va face o bursă. Acuma, după ieşirea mea de la mi-
nister, şi mai ales după interpelarea Dlui Maiorescu, situaţia
e cu desăvârşire alta. Îmi pare nu se poate mai rău, că am
fost aşa de neprevăzător. Toată scăparea ar fi acuma să-i în-
chipuim câte 200 lei pe lună (hrana, îmbrăcăminte, drum...)
ca să poată sta în Germania până la septembrie. Atunci ar
veni în ţară să caute vreun rost de trai.

E mai probabil însă că va fi „captat” de cei cu literatură fi-
nanciară şi cu subvenţie de la credite. Şi e probabil că va
ceda, ba poate se va arăta şi nerecunoscător faţă de cel ce
l-a înlesnit să plece în străinătate. Vei mai încasa şi Dta o
nouă nerecunoştinţă. Aceasta cam este logica binefacerilor...

Totuşi, fiindcă ai avut bunătatea de a te ocupa de acest
tânăr – care s-ar putea să fie şi om de talent, şi  om de carac-
ter – îndrăznesc, eu, cel vinovat de neprevedere, să-l aduc
din nou înaintea Dtale. 

Poate că Principele Ştirbey, poate că d. Th. Rosetti care
s-au arătat generoşi faţă de stat, vor canaliza ceva din acea
sumă spre Cerna. Binefăcătorul are câteodată şi oarecare la-
titudine de a indica forma binefacerii.

Îmi pare nu se poate mai rău că m-am amestecat într-un
lucru aşa de delicat. Îl supun însă la aprecierea Dlui Marghi-
loman cu bunul gând al omului, care s-a hotărât să nu mai re-
pete greşeala.

Cu tot devotamentul
S. Mehedinţi

2 febr. [1]908.
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Aproape concomitent cu apariția în revista Caiete
critice, nr. 3-4 (389-390), martie-aprilie 2020, nr. 5
(391)/mai 2020, a unei convorbiri pe care am avut-o cu
ziaristul Alexandru Dumitriu, în revista Pro Saeculum,
nr. 5-6 (145-146), 1 iulie-30 septembrie 2020, pp. 18-23,
a apărut un interesant și bine întocmit studiu al dlui Ti-
beriu Ionescu, intitulat „Ordinul «Pobeda» și cavalerii
lui”, în care este amintit și numele Mareșalului Rodion
Malinovski. Public aici un fragment din convorbirea din
Caiete critice, fragment ce învie o amintire care s-a păs-
trat intactă după 75 de ani, însoțită de fotografii (dato-
rate dlui profesor Traian D. Lazăr). 

În  Ploiești, stăteam pe str. Poștei nr. 10 și, peste
drum de casa noastră, în locuința doctorului Cocu, o
casă mare, frumoasă, impozantă, a avut, de câteva ori,
cartierul general mareșalul Rodion Malinovski. Îl ve-
deam dimineața, ieșind din casă, așteptat de vreo două
mașini. Era un om, cum ar fi spus N. Iorga, „gros-gras”
– expresia i se potrivea de minune! Un soldat cu pistol-
mitralieră păzea zi și noapte clădirea. La calcan – folo-
sesc expresia de dinainte – era tot o casă frumoasă,
unde stătea un doctor tânăr, Șaines, căsătorit cu fata
unui negustor evreu, fată care nouă, adolescenților, ne
plăcea foarte mult, platonic, bineînțeles. Erau anunțați
că, în maximum  două ore, trebuie să părăsească
locuința. Veneau la noi în casă, unchiul meu îi adăpos-
tea câte trei-patru nopți, luam masa de seară împreună,
mutam mobilele, ca să poată dormi în sufragerie.
Aveam, atunci, 14 ani. Strada s-a numit până târziu
str.  Mareșal Malinovski. Păstrez și acum scrisori pe care
le trimiteam, de la Eforie Nord, mamei mele, pe
str.  Mareșal Malinovski.

Valeriu Râpeanu

AICI A DORMIT MAREŞALUL 
RODION MALINOVSKI

Clădirea „de peste drum”

Casa familiei Râpeanu din str. Poștei nr. 10
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Lady Jane Grey*

întuneric filtrează  durerea
peste pietrele Turnului –
Lady Jane Grey așteaptă

acum patru zile, pajii-au încetat
să intre sau să iese 
din iatacul regal
unde Edward VI** expirase
cu vase debordând
cu umori de multiple nuanțe:
verde, galben,
negru și roz închis

chanticler începe să cânte 
orbirea alunecă  prin crengi –
corbii n-au lumină în țarc 

Lady Jane Grey e acolo, 
în întuneric, la oglindă,
contemplă eternitatea

din Italia rochie de mătase și catifea
cu mâneci trompetă întoarse
și partlet cu guler înalt 

la lumânarea muribundă
întunericul urlă, țipă intens
deasupra Turnului 

întunericul se topește
pietrele o  învelesc –
tobogane de lumină se nasc

căpșuni țesute, 
flori cu aur brodate, 
ciulin roz scoțian

câmpuri rămase departe, în spate
obloane și pietre-ncuiate – EA
duce nouă zile – EA duce nouă nopți

Mariana Zavati Gardner
(Anglia)

în jurul gâtului zvelt
Lady Jane Grey din Turn
îşi poartă viitorul 

colier cu medalioane și perle
când întunericul se topește
va deveni fantomă

a fost pion pasager

în istoria Turnului
blocat în interior, păru-i roșu venețian 
e-acoperit de-o glugă franceză

la lumină, peste creneluri
corbii își scutură penele

vor  trece printre pietre
gheare vor scormoni prin aer –

* Lady Jane Grey (c. octombrie 1537-12 februarie 1554), re-
gina de nouă zile a Angliei și Irlandei (10-19 iulie 1553)
** Edward VI (12 octombrie 1537-6 iulie 1553), rege al Angliei
şi Irlandei de la 28 ianuarie 1547 până la moarte.

umbre pe nisip

râuri ascuțite – rugină 
și meandre la țărmuri
o altă plimbare
pe nisipuri albastre
bulgări rigizi
din lemn în derivă 
șorț țesut din frunze
o altă zi
o altă noapte
umbre în mangrove
abalone sfărâmate –

ibis solitar
valuri  în derivă 
îneacă lumina
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Motto: – Aveți castraveți?
– N-avem castravem.

Mesajul de la Alecu
Soția lui Alecu, Sofia, n-a stat mult închisă. I-au dat

drumul după un timp. Nu mai știu cât timp mi-a spus
Dumitru că au ținut-o închisă. Ce importanță are? Dar
Alecu nu s-a mai întors niciodată. De ani și ani de zile
nu se mai știa nimic de el. Nu se putea ști dacă mai trăia
sau o fi murit, nici când, nici unde. Se credea că fusese
dus la Canal. Ea învățase filozofie la facultate la
București, dar nu a profesat niciodată. Nu avea nevoie,
întrucât soțul ei era magistrat și considera că ar fi fost
dezonorant pentru el, ca soția sa să fie profesoară la
vreo școală. Am văzut diploma ei de la universitate la
Dumitru, la Geneva. Cine i-o fi adus-o din țară. Și la ce
bun? Când i-au dat drumul de unde au ținut-o închisă,
nu mai avea dinți și i-au dat să muncească femeie de
servici, să spele closetele tribunalului unde soțul ei fu-
sese magistrat. 

A ieșit un preot de la închisoare, a căutat-o pe Sofia
și a găsit-o că se mutase la București, cum o fi aflat el
unde s-o găsească. Își făcuse proteză dentară. Nu
preotul, Sofia. Preotul fusese cu Alecu în Deltă, la stuf,
deci nu la Canal. Apoi preotul a fost mutat într-o închi-
soare, de unde ulterior i-au dat drumul. Când l-au mutat
din Deltă, Alecu încă mai trăia. Însă după cum arăta,
n-ar mai fi fost posibil să trăiască și acum. Ajunsese un
schelet și era plin de răni pe corp. Răni de la poverile
de stuf și răni din ce l-or fi bătut, când nu mai putea
munci, de vlăguit ce era. 

Gardienii nu prea se oboseau să bată deținuții. Dă-
deau ciomagul unor deținuți, ca să îi bată deținuții pe
deținuți. Deținuții, care îi scuteau pe gardieni să facă
febră musculară, primeau supliment la ciorba de păpă-
dii, de ștevie sau ce buruieni culegeau. Un bătrân din
Castraveția, care fusese la Canal, mi-a spus numele a
trei deținuți, care pactizaseră cu gardienii. Probabil că

au pactizat și cu Securitatea. Altminteri cum se poate
explica faptul că au fost eliberați înaintea celorlalți și au
fost puși în funcții înalte, de răspundere? Nu le spun nu-
mele, pentru că nu m-ar crede nimeni că personalități
atât de importante și respectate au ajuns așa de sus,
făcând pact cu diavolul. Să se odihnească în pace, la
loc cu verdeață sau unde or fi acum. Și câți ca e? Câți
ca ei? 

Alecu făcuse niște complicații la picioare, cum stătea
tot timpul în apă până la brâu și recolta sau căra stuf.
Alecu i-a spus preotului că avea picioarele putrezite și
abia se mai putea ține să nu cadă și să se înece, iar
după asta nu mai știe ce o fi fost, cum o fi murit Alecu.
Sofia îl asculta cu ochii în pământ, nemișcată, de parcă
era sculptată în piatră.

Preotul avea un mesaj de la Alecu. Un mesaj pe
care Alecu de fapt nici nu i l-a formulat. Alecu fusese in-
terogat la început zilnic, pe când ceilalți deținuți nu erau
interogați niciodată. Câțiva deținuți au tras cu urechea,
cu cănița sau cu castronul de aluminiu, să afle despre
ce îl interogau. Din întrebările pe care i le puneau,
deținuții au ajuns la concluzia că pe el l-au arestat pen-
tru altceva, mai important decât situația lui socială. Pe
Alecu îl întrebau unde a ascuns aurul. Deținuții l-au în-
trebat despre ce aur era interogat. El le-a răspuns că
nu știa nimic de niciun aur. 

Sofia nu i-a spus nimic preotului, niciun cuvânt. Nu
cumva să fie un agent provocator, pus de securiști. Și
ea fusese interogată unde era aurul. Cât fusese ares-
tată, Sofia era convinsă că atât Alecu cât și Duță erau
interogați de aurul despre care le spusese servitoarea
la înmormântare. Faptul că o torturau cum o torturau și
o interogau, era pentru ea o dovadă că atât soțul ei cât
și cumnatul Duță rezistau la torturi. Ea a dedus că ni-
ciunul din ei nu a spus că Duță aruncase aurul în apă,
când trecea trenul podul. Dacă ei ar fi vorbit, le-ar fi dat
drumul și nu ar mai fi anchetat-o nici pe ea. Asta îi

Victor Ravini

CASTRAVEȚIA SAU BALAMUCUL
VESEL

(VIII)
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dădea ei putere să nu vorbească. 

Preotul credea că Alecu a murit pe undeva pe la pe-
licani, în Deltă. În mod sigur o fi căzut din picioare și nu
s-a mai ridicat, s-o fi înecat fără să-l vadă nimeni. Iar
dacă o fi văzut careva, nu-l putea ajuta nimeni. Cei
căzuți și înecați erau lăsați acolo, să ajungă hrană pen-
tru orătăniile din Deltă. 

Sofia nu-i răspunse nimic preotului. 
Într-un târziu, după o tăcere în care și Sofia și preotul

stăteau ca două statui, preotul își luă libertatea să o în-
trebe pe Sofia dacă știa ceva despre Duță. Fusese
arestat și Duță? Sofia dădu din cap că nu. Preotul se
uită în pământ, se uită în cer, zâmbi cu tristețe în barbă
și spuse: 

– Zice la Sfânta Scriptură, Ecleziastul 21.6 cetire:
„Comorile câștigate cu limbă mincinoasă sunt o
deșertăciune trecătoare și ele duc la moarte”. 

După o îndelungă tăcere, adăugă: 
– „Suntem țara lui Cain, în care Abel n-a murit încă

de tot. Dar va veni pedeapsa lui Dumnezeu, mașina, și-i
va mătura pe amândoi, – pentru ca neamul lor să
crească, să crească biblic, dincolo de zările țării.” Asta
nu este din Biblie, doamnă. Și nici din capul meu, ci e
de la Constantin Noica cetire. A spus asta în 1944.

După încă o îndelungată tăcere, preotul suspină,
oftă și spuse: 

– Păi, eu ce să mai zic? Se făcu seară. Plec, să nu
mă apuce noaptea pe drum. Mda. Ăsta e mesajul pe
care vi l-am adus de la soțul dumneavoastră. El nici nu
s-a gândit să-mi spună să vi-l transmit. De fapt, e me-
sajul pe care mi-au zis ceilalți deținuți să vi-l spun.
Acuma, ei sunt morți. Nu puteam, mi-au lăsat asta cu
gură de moarte.

Tocmai cam prin anii când o fi pătimit Alecu cu pi-
cioarele putrezite prin Deltă, avea Duță necazurile cu
amputările succesive. Alecu a murit cu convingerea că
soția sa și Duță au rezistat tuturor torturilor și nu au di-
vulgat că aurul fusese aruncat în apa râului. Altfel nu
l-ar mai fi interogat bestiile pe Alecu unde era aurul. 

Sofia a trăit până la adânci bătrânețe. Se mutase la
București, să nu mai știe vecinii nimic despre viața și
nenorocirile ei. A ajuns foarte bătrână și a apucat să
vadă împușcăturile pe stradă din București, căderea co-
munismului, mineriadele, cât și exodul de români plecați
peste hotare. A văzut cum profeția făcută de către Noica
se împlinea sub ochii ei. 

Comunismul a început cu revoluția rusă din 7 noiem-
brie 1917 și s-a terminat cu căderea zidului Berlinului,
la 9 noiembrie 1989. Așadar a durat 72 de ani. Exact
atât îi trebuie soarelui ca să facă un grad înapoi pe cer-
cul de precesie a echinocțiilor. O clipă în veșnicie, atât
a durat experimentul cu comunismul. Cifra 72 este cos-
mică, egală cu pulsul omului pe minut și cu alte măsu-
rători ale fiziologiei omului și măsurători cosmice, pe
care le-am știut dar le-am uitat. Sofia a apucat să vadă
și dizolvarea Uniunii Sovietice.

Ea, care a apucat două războaie mondiale, a văzut
că Uniunea Sovietică a pierdut al Doilea Război Mon-
dial abia la 25 decembrie 1991. Așa am văzut că scria
la televiziunea germană, într-un scurt text, ce dura câ-

teva secunde, după ce Armata Roșie s-a retras din Ger-
mania de Est. Ziua de Crăciun e zi mare încă din preis-
torie și din pre-creștinism. S-au întâmplat mai multe în
ziua de Crăciun. Charlemagne a fost încoronat împărat
de către papa de la Roma în slujba de Crăciun din anul
800. Ceaușeștii au fost împușcați tot în ziua de Crăciun.
Sofia a apucat să vadă și mai multe, la noi în
Castraveția. A văzut ce s-a întâmplat cu Duță dezgropat
și cu Doduța moartă cum a murit. 

Eu credeam că Sofia i le-a spus astea fiului ei, Du-
mitru, când s-a întors el din Italia, unde fugise. El a stat
câțiva ani în țară și iarăși a fugit, în Elveția. Cât a stat el
în țară, ea nu i-a spus. Nu am înțeles de ce nu i-a spus.
Nici vărul său bun, Victor, nu i-a spus. Nimeni nu i-a
spus. I-am spus eu, când a venit la mine la Göteborg.
Nu i-aș mai fi spus! Dacă aș fi știut...

Stai acolo și te uiți!
Tizul meu Victor era cu câțiva ani mai mare ca mine.

Nu ne jucaserăm împreună, dar ne cunoșteam. Fami-
liile noastre se cunoșteau bine, de câteva generații în-
coace. Toată lumea se cunoștea la noi în oraș. Încă de
pe când era licean, Victor umbla prin oraș într-o uni-
formă albă de marinar, cum spuneam. O primise cadou
de ziua lui. Visa să ajungă marinar, dar n-a pus nicio-
dată piciorul în vreo ambarcațiune. Nici măcar în bărcile
de pe lacul din parcul orașului. Mergea prin oraș țanțoș
ca un ofițer la parada militară. Mergea de parcă ar fi fost
un împărat roman sau un arhanghel pe deasupra nori-
lor. Cum sunt ai noștri bășcălioși, atâta le-a trebuit să
audă la radio despre baletul Spărgătorul de nuci, de
Ceaikovski. L-au poreclit Spărgătorul de inimi. I-au mai
zis și Contele Casanova, iar după ce a scăpat să nu-l
castreze țăranii când era medic la țară, l-au înălțat la
rangul de Contele Casanova de Castranova. Parcă
v-am mai spus asta. Unora li s-a părut mai nimerită ti-
tulatura Arhanghelul de pe strada Căcata, din
Castraveția. 

Victor i-a spus soției sale Ana că avea dureri reuma-
tice și avea nevoie să se ducă la mare. Ea nu fusese
niciodată la mare. Nu îi plăcea marea. Nu voia să
meargă la mare. Nici nu putea, fiindcă născuse de cu-
rând, iar marea era contraindicată pentru fiica lor nou
născută. Îi puseseră numele aiuristic Theodora-Doro-
thea. Numele Dorothea avea toate literele din numele
Theodora, altfel aranjate. În felul acesta îi asigurau o
continuitate spirituală și de caracter, cu mama lui Victor,
Theodora, căreia i se zicea Doduța. Ca să aibă același
caracter frumos, dezinteresat și altruist, ca bunica ei. Și
Victor și Ana erau psihiatri. Ce să te aștepți de la doi ne-
buni?

– Și atunci cum să mă duc eu singur la mare, fără
voi? a protestat Victor.

– Ba du-te! l-a îndemnat Ana, că ea rămâne acasă
cu copilul. 

– Nu vrei tu, mă, să te sacrifici măcar tu, și să mergi
cu mine la mare? m-a întrebat Victor și zicea că barim
să nu fie singur și să conversăm filozofie. 

Eu ce era să zic? El îmi povestea întotdeauna lucruri
foarte interesante din proaspetele lui cunoștințe despre
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Freud, Jung și câte altele învățate de el de la profesorii
lui, de care eu abia auzisem, dacă auzisem. Îmi făcea
o favoare. Cum să nu merg? Merg. Era prima mea
vacanță de profesor. Și Ana a insistat să mă duc cu el
la mare, să nu fie singur și să facă cine știe ce prostii
pe acolo, a zis ea. Desigur, eu prezentam cele mai bune
garanții morale, că el nu va face prostii pe litoral. Dacă
eram eu cu el, el nu putea să se compromită față de
mine și să se uite după femei pe litoral. 

Ne ducem noi doi la gară și, ce să crezi? Ce
coincidență! N-o să credeți. O duduiță durdulie și zglo-
bie vine spre noi și îl sărută pe gură. El ia băgăjelul din
mâna ei, ne face prezentările, era o pacientă de-a lui.
Ca să nu zic bolnavă de a lui, fiindcă nu puteam fi sigur
care din ei doi era mai bolnav la cap. Și ne ducem la
casa de bilete. N-o să credeți. Victor a comandat bilet
și pentru marțafoaica aia. Până la Constanța. Ca să îi
continue el tratamentul ei acolo, după cât am înțeles eu. 

I-am spus că eu nu mai am de ce să merg cu el la
mare. Ba nu, că așa i-a promis nevestei, care avea în-
credere în seriozitatea mea, iar el nu vrea să-și mintă
nevasta. El nu putea să-i spună că am fost cu el la
mare, când n-am fost. Dacă se prinde cu vorba? Așa
că a trebuit să îmi cumpăr și eu bilet. A fost prima dată
când mi-am cumpărat bilet de tren. Eu mergeam întot-
deauna cu nașul, la clasa întâia. Acum, să merg eu la
clasa a doua și cu bilet, din cauza lui.

Ajungem noi, toți trei, la Constanța. Am insistat să îi
las singuri. Eu voiam să continui până la Eforie Sud,
unde mama și soțul ei își petreceau vacanța, întot-
deauna la aceeași gazdă. Se găsea acolo cumva un loc
pentru mine. Nu și nu, să nu-l las singur cu aia, că cine
știe ce îi face aia lui, dacă rămâne numai ea cu el. Asta
era umor la el sau ce era? Am găsit noi o cameră cu
chirie, cu un pat dublu și unul simplu. Zilnic ne duceam
la gară să jefuim hârtia igienică din trenul care venea
de la Carei. Nu se găsea hârtie igienică pe atunci, de
cumpărat. Poate că mai apucam și noi vreun sul de hâr-
tie aproape terminat, ce mai rămăsese din ce jefuiseră
alții după intrarea trenului în țară. 

Nu știu dacă la Carei este vreun râu cu același
nume, însă în Franța este un râu Careï, unde nu știu
dacă este vreo apă termală, ca la noi la Carei. Nu sunt
lingvist, ca să știu dacă asta e o coincidență sau are
ceva de a face cu rădăcina Car- prezentă în nume de
locuri din România, Franța și în multe nume de locuri
din alte țări, despre care se știe că provine din limba
pre-indo-europenilor, unde car- însemna piatră. Am
scris despre asta în altă parte. Mai e și râul Ariège în
Franța, pronunțat foarte asemănător cu Arieș, al nostru.
Și râul Ardèche, cu accentul pe ultima silabă, nu pe
prima ca la noi râul Argeș. La fel cum francezii pronunță
Victòr cu accentul pe ultima silabă, nu pe prima ca la
noi. Însă asta nu e o carte de ipoteze, ci de memorii.

Într-o zi, ne ducem noi la gară, ca în fiecare zi. Pe
peron, pacienta lui Victor se alătură la o coadă să cum-
pere trei cornete de înghețată, iar noi ne îndreptăm spre
tren. Victor i-a dat banii, că ea nu avea niciun ban.
Sosea trenul. Oprește trenul și dau să urc la clasa în-
tâia, că numai acolo se mai găsea ceva hârtie igienică.

Când, în ușă, să coboare, nu mi-am crezut ochilor, Ana!
Ana cu copilul în brațe. 

Îmi dă să iau din mâna ei o valizuță și întind mâna
să o ajut să coboare. Ea a coborât cu fata în brațe. Vic-
tor... a căzut cerul pe el. I s-a făcut rău, am crezut că
leșină, că face în pantaloni sau că o să cadă din pi-
cioare. S-a așezat pe o jardinieră cu flori de beton. Jar-
diniera de beton, nu florile. Și i-a spus nevestei că îi
intrase o pietricică în sandale. Ana mi-a dat și copilul,
ca să-i acorde primul ajutor. Lui Victor, nu copilului. Era
și ea tot psihiatră, dar oricum, la o simplă pietricică în
sandale sau o insolație, cum zicea ea, știe orice medic
să intervină. Victor și-a revenit repede și a împins-o pe
Ana înapoi în tren. 

– Repede, că pleacă trenul! a zis el. 
Îi dau ei copilul, îi dau lui valizuța, iar el m-a împins

și pe mine în tren. 
– Urcă în tren! Nu mă lăsa singur! 
– Cum singur, când ești cu familia ta?
– Păi tocmai de aia sunt singur, că sunt cu familia.
Pleacă trenul. Iese Victor la geam și se uită după pa-

cienta lui. Pacienta mai avea câteva persoane înaintea
ei la coadă, la înghețată. Ce o să zică pacienta, când
s-o pomeni fără noi, singură pe peron în gară la
Constanța, cu cele trei cornete de înghețată în mâini?
Unde dispăruserăm noi? Ce o să se facă ea singură la
Constanța cu trei cornete de înghețată? O să i se to-
pească. Și cine o să se mai ocupe de tratamentul ei?
Și cu ce bani va mânca și se va întoarce acasă?

El, îngrijorat: 
– Ce ne facem fără bilete?
L-am asigurat că nu se mai făceau controale de la

Constanța încolo. Cunoșteam bine ruta. M-a întrebat
unde ne ducem. El nu mai fusese pe litoral niciodată și
nu cunoștea stațiunile. I-am spus că la Costinești ar fi
cel mai bine, știam eu, că mai fusesem, e mai ușor de
găsit cameră și mai ieftin. Și e mai frumos acolo, că e
mai pustiu. Pe vremea aceea era cam pustiu. Erau și
studenți acolo, cum visa el să fi rămas student toată
viața și întorcea capul după toate studentele. 

– Eu mă dau jos la Eforie Sud, i-am spus eu. 
– Nu! Nu mă lăsa singur! 
– Cum singur, când tu ești cu familia? am repetat eu.
– Păi tocmai de aceea mă simt singur, a repetat el.
Când oamenii încep să se repete, înseamnă că nu

mai au nimic altceva mai important de spus. Rămân cu
el și cu familia lui în tren, ne dăm jos la Costinești, ne
întâmpină în gară niște băieței în chiloței, care întrebau
călătorii: 

– Vreți cameră? Vreți cameră? 
Când i-a văzut Ana, ea ardeleancă getă-begetă – si

je puis m’exprimer ainsi – s-a dat un pas înapoi,
ținându-și bine poșeta. Eu am asigurat-o că erau copii
cinstiți și am convenit cu unul din ei să locuim la casa
lui. 

Aa, uitasem. Când s-a dat jos Ana din tren la
Constanța, ne-a întrebat cum de am știut noi că venea,
cu ce tren venea și am așteptat-o exact la vagonul unde
era ea și exact la ușa unde cobora. Victor încă nu se
dezmeticise din insolația cu pietricica lui. I-am răspuns



94 SAECULUM 5-6/2021PR
O

scriitori români de pretutindeni
eu, că ne-a trimis cineva telegramă când a văzut-o că
se urca în tren și la ce vagon. Ea s-a uitat bănuitoare la
mine și mi-a zis: 

– Nici tu nu știi să minți! 
– Cum să mint? Avem oamenii noștri peste tot! Dacă

nu primeam noi telegrama, cum te găseam? Ce te fă-
ceai singură pe peronul gării în Constanța, fără noi?
Singură în tot orașul? Cum să se descurce o femeie sin-
gură într-un oraș necunoscut? În loc să apreciezi că noi
am avut grijă să te așteptăm la tren!

În prima zi pe plajă cu ei trei, la Costinești, el de colo: 
– Hai să mergem să cumpărăm înghețată. 
El rămăsese cu gândul la cele trei cornete de

înghețată. I-am spus că nu erau înghețate la Costinești
pe plajă. Pe atunci, nu erau. În cazul ăsta, a zis el, hai
să ne plimbăm pe plajă, că poate întâlnim pe careva din
cunoscuții noștri. Ana a rămas pe cearceaf, să aibă grijă
de fată, bine acoperită, să n-o prăjească soarele. Ce
idee la el, să căutăm pe plajă cunoscuții noștri. Altun-
deva nu mai aveau de făcut concediul decât acolo și în
același sezon? Nu după cunoscuți se uita el, ci după
necunoscute. Fredona o melodie de Radu Șerban, cu
care zicea că era prieten din copilărie și la care el cică
scrisese textul. Murmura: 

– Litoral, clitoral... 
– Eu te cred că tu ai scris textul. Dar chiar așa cânta

la radio, cu textul ăsta? 
Plină plaja de necunoscute, iar el alerga cu ochii de

la o necunoscută la alta. 
– Uite-o, uite-o pe aia! O vezi? Aia care se duce în-

colo. Cam grăbită, cam grăbită. Unde s-o grăbi așa,
grăbițica? Hai după ea! Să o întreb de sănătate. Haa!
Ce aș mai rezolva-o pe necunoscuta asta!

Necunoscuta se oprește din graba ei, se uită în toate
părțile și se întoarce să facă drumul înapoi. Victor... să
cadă din picioare. Era Ana. N-o recunoscuse din spate. 

– Tu nu-ți recunoști nevasta din spate?
– Nu. Și du-te-n moașta! a adăugat el, văzând că îmi

reprimam un zâmbet. 
Lui i s-a blocat respirația, a făcut apoplexie. Nu apo-

plexie. Apnee sau cum îi zice. Că îmi făcuse capul că-
lindar cu câtă medicină îmi explicase el mie. Să nu facă
și vreo fractură la creier, sau cum se numește. S-a aple-
cat, că îi intrase în talpă vreun ciob sau ce o fi fost, tot
ca în gară la Constanța.

– În sfârșit! oftă Ana. Bine că v-am găsit! Unde ați
dispărut așa de lângă mine, fără să spuneți și m-ați
lăsat singură cu fata? Unde ați dispărut? V-am căutat
peste tot. M-am temut că ați intrat în apă și v-ați înecat. 

– Ne gândiserăm să înotăm, uite așa, voiniceasca
pe sub apă până în Turcia, fără să mai spunem la ni-
meni și să sărim pârleazul pâș-pâș! i-am răspuns eu,
ca să îi dau timp de gândire lui Victor, să vină cu vreo
minciună plauzibilă.

– Păi și noi, tocmai te căutam, a zis Victor. Nu știam
unde ai plecat tu. Nu te mai vedeam unde te-am lăsat
și nu știam unde dispăruseși cu copilul. Unde ai lăsat
fata? Cum ai plecat fără ea? Te-am căutat toată plaja.
Bine că te-am zărit de departe și te-am recunoscut din
spate. Ne-am luat după tine. 

O lăsase la o familie de încredere. O apucase încre-
derea în necunoscuți. A doua zi în zori, eu am plecat cu
niște foști colegi de facultate, cu autobuzul în Bulgaria
pentru o zi. Când m-am întors seara târziu, Victor, cu
Ana și cu copilul plecaseră înapoi acasă. Cum așa? Se
anunțase la radio, la televiziune și în ziare: toți medicii,
întreg personalul medical, chiar și administrativ din spi-
tale și policlinici, să își întrerupă concediul și să se pre-
zinte imediat la locul de muncă. De ce? 

Cu nouă luni înainte, la 1 noiembrie 1966, intrase în
vigoare decretul cu avorturile. Pentru că Ceaușescu
voia un spor demografic. Nimeni nu prevăzuse
avalanșa de nașteri ce s-a iscat pe neanunțate:
Ceaușeii. Așa era cu socialismul științific și planurile cin-
cinale. Făceau planuri cu dezvoltarea industriei pe cinci
ani și nu știau să planifice că se vor naște copii peste
nouă luni. La ce s-or fi gândit, dacă nu s-a gândit nimeni
că o să se nască copii peste nouă luni? 

Îmi spunea mai târziu un oftalmolog militar din
Brașov, Constantin Stătescu, care publicase o carte cu
poezii. Era colonel. Mergea în uniformă și sandale de
vară, aerisite, din curele și fără ciorapi, de poznaș ce
era. Se justifica la militarii lui că avea un defect la pi-
cioare și nu putea suporta pantofii. Însă iarna, pe ză-
padă, îi suporta. Ba își mai punea și galoși. Colonel în
uniformă, când cu sandale, când cu galoși. Mi-a spus
că el s-a prezentat disciplinat la unitatea lui militară și
le-a mărturisit că el habar n-avea de obstetrică. Ce să
facă el acolo, ca oftalmolog, la ofițeresele care
nășteau? „Stai acolo și te uiți! Că de-aia ești doctor de
ochi!” 

Voi, care treceți pragul! 
De atunci, Victor a prins obiceiul să se ducă în fie-

care an în hagialâc la Costinești. Însă eu nu m-am mai
dus cu el. Nu știu cu cine s-o mai fi dus la mare. N-avea
nicio importanță pentru mine cu cine se ducea el în con-
cediu. Și nici chiar pentru el nu avea vreo importanță.
Se ducea cât putea de des și la Năstea, acolo la Bistrița
aia a lui, unde mă lua uneori și pe mine cu mașina. Năs-
tea era idolul lui, mai ceva chiar și decât Freud. Încolo,
nu se mai ducea nicăieri, n-a văzut nimic altceva din
țară.

Năstea ne asigura că el citise toate cărțile de pe
lume, absolut toate. Și desigur că noi nu aveam
competența să verificăm dacă așa era sau nu. Ne-a mai
spus că el cunoștea absolut toate limbile de pe toate
continentele și meridianele, ba chiar și încă vreo câteva
în plus. Nici nu ne-am îndoit de spusele lui. Eu auzisem
de Năstea în copilărie, foarte vag. 

Nu mă interesau pe mine palavrele oamenilor mari.
Mă preocupau mai mult prăștiile și geamurile vecinilor.
Găinile Zoii – care era cumnata bunicei mele și totodată
nașă ei la nuntă și nașa copiilor – săreau gardul la noi
și ciuguleau grăunțele de la găinile noastre. Eu trăgeam
cu praștia în găinile Zoii și le cam nimeream din când
în când. Găinile săreau în sus speriate și nu pricepeau
aluzia. Continuau să ciugulească. Zoia se rățoia la
mine, dar bunica intervenea și îi zicea Zoii pe cât putea
mai politicos:
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– Ia mai tacă-ți fleanca! Tot tu cu gura mare? Ce
caută găinile tale în curtea mea? N-ai ce să le dai să
mănânce? Te-ai gândit bine, să ți le hrănesc eu! De ce
nu i le nimerești, mă, în căpățână? Să i le arunc moarte
peste gard. Mai antrenează-te! Și vezi să nu-i scapi Zoii
vreo piatră în geam. 

Eu pricepeam aluzia și îi nimeream Zoii cu praștia
vreun burlan sau căldările de aramă, în care strângea
apa de ploaie. Asta doar așa, în semn de respect pentru
ea. Sau aruncam becuri arse după câinii vagabonzi, de
speriam atât câinii cât și trecătorii. Nu știu cu cine o fi
semănat fie-mea, care arunca ouă din frigider, de la eta-
jul 12 în capul trecătorilor și al oamenilor la coadă la
carne, în Pantelimon, pe vremea când în magazine nu
se mai găsea de mâncare și fiecare procura alimentele
cum putea. 

Victor îmi spunea că Năstea avea nu știu ce boală
gravă și nu mai avea mult de trăit. De aceea se și ducea
la el așa des, că poate era ultima dată când îl mai
vedea. Și uite că Victor a murit, iar Năstea trăiește și
acum. 

Tatăl lui Năstea, Papone, cum i se zicea prin oraș,
era cam văr pe departe cu bunicul meu, dinspre partea
aldor ăia ai lui Mieiță Curcă. Se însurase împotriva
voinței Curcăneștilor. De la asta i s-a tras. Și-a ales sin-
gur nevasta, nu cum trebuia. Adică nu s-a însurat cu
cine hotărau Curcănoaiele, așa cum se însura lumea
care avea scaun la cap, ca bunicii mei. 

Nevasta lui nu a fost acceptată cu drepturi depline
de aldor Curcă și nici din partea astălaltă, aldor Musce-
leanu. Degeaba a mai trecut ea la ortodoxia noastră, de
la catolicismul ei ori calvinism, sau în ce alt drac de re-
ligie la fel de păgână o fi fost botezată. Eu acum citez
ce am auzit. Cine trece de la o religie la alta se face stri-
goi. I-au spus lui Papone, însă el a râs. Și mai era încă
ceva. Și mai grav: era unguroaică. Asta chiar că nu i se
putea trece cu vederea. Ba încă și mai rău de așa, dacă
mai rău de așa se poate, da, se poate: nu a avut zestre. 

– Cum așa, țață? Să se mărite-n curu’ gol? Dracu’ a
mai pomenit așa ceva!

Se vorbea că nevasta lui a trecut la ortodoxie numai
de formă, nu din tot sufletul. Ba chiar l-au bănuit și pe
Papone că s-ar fi convertit în taină la religia nevestei. 

– Hai! Și asta, treacă-meargă, mai poți să închizi
ochii. La o adică, dacă trebuie, trebuie. Dar ea n-avea
vreo stare mai bună decât a lui. Hm! Fără zestre! Unde
s-a mai pomenit așa ceva? Coate goale. Sărăntoaca!
Capră râioasă cu coada pe sus. Dracu’ a mai văzut. 

Asta era culmea, inadmisibil. Vedeți dumneavoas-
tră? De aici i s-au tras toate. Și cum a început: Papone
era tânăr ofițer, când cu Unirea Transilvaniei. El a ieșit
din școala de ofițeri, la țanc, când se terminase războiul.
N-a apucat să tragă niciun foc de armă, nici măcar la
exercițiile de trageri, pentru că toată muniția mergea pe
front. Tocmai preluau ai noștri treburile în mână de la
unguri în Transilvania. 

Prima misiune militară a lui Papone a fost să preia
gara din Bistrița. El, tânăr ofițer, țanțoș colo, cu chipiu,
elegănțos, intră la postul de telegrafie din gară, cu un
soldat, să-l pună pe ăla telegrafist, că știa să bată în

drăcia aia morse. Tânăra telefonistă sau telegrafistă, ce
era acolo, s-a ridicat și a făcut o reverență, cum făceau
fetele bine educate, nu ca acum, apoi s-a dat la o parte
ca să-i facă loc martalogului de soldat să se așeze. Ele-
gantul ofițer a salutat reglementar și a întrebat politicos
dacă avea cafea, o raritate, după atâția ani de război.
Da, avea. Ofițerul a întrebat-o, dacă putea să pună de
o cafea pentru el.

– Și putu! Că așa e unguroaicili, țățico dragă! Putu!
Sărăntoaca! Ce ifose la ea! Contesa de Rupte’n Cur!
ziceau doamnele acelea, de care nu știam prea bine în
ce fel erau sau nu erau rude cu noi. 

Când vorbeau de ea, și vorbeau destul de des, nici
nu-i spuneau pe nume, o numeau Pipica. Neamurile au
exclus-o atât pe Pipica cât și pe Papone. El n-a mai fost
invitat niciodată la vreo nuntă sau la vreun botez. Era
acceptat la înmormântări. Treacă-meargă, la cimitir ori-
cum nu era nevoie să vorbească nimeni cu el. Nici nu-l
invitau, venea el și singur, ca să nu discute orașul că
de ce nu s-a dus. La înmormântări se venea, venea ori-
cine, chiar dacă se măcinau în procese pe la tribunal
sau aveau alte conflicte și mai grave și ajunseseră de
nu mai schimbau nicio vorbă. Nici măcar afurisiri sau
blesteme reciproce. Înmormântările din orașul nostru
erau ca olimpiadele la grecii antici, adică ostilitățile erau
întrerupte pe drumul spre cimitir și erau reluate după
aceea. 

Papone cu Pipica nu mai aveau trai în orașul nostru
cu neamurile. Îi izolaseră toți. Papone a vândut niște
case și au plecat, și-au luat lumea în cap. Au plecat,
s-au dus. 

– Ducă-se! Duce-s-ar învârtindu-se! zicea bunica.
Să-i văz când mi-oi vedea ceafa! 

– Să-i văz când l-oi vedea pe tata! Dădui în cărți și
văzui că n-o să-i mai văz! zicea, Zoia care dădea în cărți
și făcea spiritism cu masa și paharul, că învățase să
vorbească cu spiritele, la un pension franțuzesc pentru
fete. Nu ca bunica mea, care era de la țară și dădea în
bobi. În bobi era mai sigur și putea afla toate, mult mai
bine decât Zoia cu aiurelile ei franțuzești. 

N-a mai știut nimeni de ei. Până la urmă a plecat și
Năstea, pentru că nici pe el nu-l înghițeau. A plecat
după accidentul pe care l-a avut în gară, cu calul. Nu a
plecat cu calul. Cu calul a avut accidentul. Năstea a
moștenit de la Papone o casă veche, o paragină, să în-
torci carul în fiecare odaie, undeva prin Carpați, tocmai
la dracu în praznic.

L-am cunoscut pe Năstea prin Victor, în casa lui de
la Bistrița. A lui Năstea, nu a lui Victor. N-am spus la ni-
meni dintre ai mei că am luat legătura cu Năstea și că
îl admiram la fel cum îl admira prietenul și tizul meu.
N-aveam nevoie de comentariile rudelor, cu cine să vor-
besc și cu cine nu. Să mă învețe rudele pe mine cu cine
am voie să vorbesc și cu cine nu. Să mă învețe alții ce
să fac și ce să nu fac. Să fac ce vor alții, nu ce vreau
eu. Și nici cu Năstea nu vorbeam despre rudele noastre
comune. N-avea rost să pitrocesc bârfele și răutățile din
familie.

Eu auzisem că era un blestem asupra lui Năstea,
care i se trăgea de la părinții lui. Ta-so, Papone, s-a în-
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surat la prima lui misiune de ofițer. Năstea s-a acciden-
tat grav tot la prima lui misiune de ofițer. Într-o gară ta-
so, tot într-o gară și Năstea. Păi să nu fie un blestem?
L-a ajuns blestemul, pentru că ta-so se însurase cu Pi-
pica. S-a accidentat mortal, dar n-a murit. A rămas in-
valid pe viață și l-au pensionat. Nu s-a mai însurat. 

– Cine să-l mai ia? Să-l ia dracu! 
Prima misiune a lui Năstea a fost să se ducă cu niște

soldați la gară, ca să ia de acolo niște cai transportați
cu trenul și să-i aducă la regiment. L-a pus dracu să în-
calece pe un cal, acolo în gară. El călărea bine, era ca-
valerist. Sau jandarm cavalerist. N-are importanță. A
pus șaua pe cal și a încălecat. Să-l vadă cuconeturile
cine era el. Dar locomotiva a șuierat, au țâșnit aburii,
s-a mișcat biela de la roți sau ce a fost, că s-a speriat
calul, s-a cabrat ori s-a scuturat, iar Năstea, luat pe
neașteptate, a căzut din șa. A căzut cu spinarea pe șina
de cale ferată, de a trosnit. Șira spinării i-a trosnit, nu
șina de cale ferată. Acolo a rămas. 

L-au luat de acolo cum l-au luat, l-au dus unde l-au
dus și i-au făcut ce i-au făcut. Când i-au scos ghipsul,
au văzut că i-l puseseră rău. Acum nu se mai putea în-
drepta nimic. El însuși, Năstea, făcea haz de necaz și
spunea că, în loc să îl fi pus în ghips drept, l-au pus de
rămăsese ca semnul întrebării. Doctorii din orașul nos-
tru erau cei mai buni de pe lume. L-au asigurat că ei nu
făcuseră nicio greșeală și că trebuie să fi fost cumva
propria greșeală a pacientului. Pacientul nu mai avea
ce să zică. A rămas pentru totdeauna ca un semn de
întrebare.

Casa lui Năstea ajunsese o paragină. Nici el nu știa
cât de veche era. Era o hărăbaie mult prea mare pentru
el singur și pentru câinele lui, Kerberos. Nu știu de ce îi
zicea așa, pe grecește. Așa era el cult. Năstea, nu câi-
nele. Cam atâta era de mare, câinele. Și ne-a spus de
ce Kerberos al lui avea numai un cap, iar nu trei, cum
ar fi trebuit la așa nume. Nici nu mai știu ce îndruga el
despre câine. Era într-o vale strâmtă, unde Năstea ne-a
spus că n-ajungea soarele niciodată, printre vârfurile
munților și printre nori. De fiecare dată când ne-am dus
noi acolo la el, ploua și bătea vântul. Șuiera vântul, de
se zgâlțâia casa din toate țâțânile. De prin toate unghe-
rele și ascunzișurile ei întunecoase, se auzeau foșnind
ființe nevăzute care își șopteau, iar eu îmi ciuleam ure-
chile și nu puteam să deslușesc ce ziceau. 

Ciuleam urechile, pentru că vorbeau despre mine.
Oricât îmi încordam auzul, nu am putut desluși ce unel-
teau împotriva mea. Eram sigur că puneau la cale să
mă înhațe. De fiecare dată, eu mai reparam câte ceva,
vreo clanță, vreo balama, vreun prag rupt, însă anul ur-
mător era la fel. Năstea îmi spunea că nu avea rost să
mă mai obosesc și că nu puteam eu da timpul înapoi.
Zicea:

– Casa mea deja a început să intre în pământ și ori-
cum o să dispară odată cu mine. 

În casa lui era mai sumbru și mai lugubru decât
toamna sau iarna în afara casei. El însuși râdea și zicea
că Gustave Doré mai bine ar fi venit la el în vizită ca să
se inspire, când a făcut în peniță ilustrațiile la Infernul
lui Dante. Așa era el glumeț. Ăsta era șarmul spiritului

lui. Pentru spiritul lui veneam noi la el, nu pentru casa
lui. Ne întâmpina cu bucurie, cu glume și zicea:

– Cine vine pe drum? Strălucește în jurul capului lor.
Pe cine văd? Nu cumva e Dante și cu Virgiliu, care co-
boară în împărăția umbrelor? Munți, scufundați-vă!
Adâncuri, ridicați-vă! Iată-i că sosesc, au sosit, cei care
au fost departe. Faceți poarta înaltă pentru ei, lărgiți
poarta! îndruga el cu vocea cântată, cam ca la biserică.
Fiți bineveniți cu lumina voastră în negura mea. Intrați,
intrați! Nu vă descălțați! Lăsați-vă pantofii și năravul la
intrare! Pentru voi, casa mea deschisă e!

Cam la fel zicea el de fiecare dată când veneam la
el și ne arăta că scrisese deasupra ușii: Lasciate ogni
speranza voi ch’entrate! tot așa, de-a-ndoaselea, ca pe
poarta Infernului la Dante: Lăsați orice speranță, voi
care intrați! La intrarea în casă, trebuia să cobori o
scară cu trepte de piatră tocite. Ne spunea că atunci
când cumpărase tatăl său casa, scara aceea ducea în
sus. Dar după moartea părinților lui, scara și-a schimbat
direcția și duce în jos. Râdea și spunea că asta era din
cauză că toată casa lui și-a început călătoria în jos, în
pământ, unde se duc toate cele materiale, pe când cele
spirituale se duc în sus, la cer. 

– Și cum de aici de la mine nu se vede cerul, cam
asta e. Unde să se mai ducă spiritul? Nu se mai duce
nicăieri, stă pe loc. Stați jos, spirite! Ce beți? Tu bei, or
tu nu bei? zicea el parafrazând to be or not to be din
monologul lui Hamlet. Vă întreb, zise el, că oricum n-am
ce să vă dau de băut. 

Desfăcu un dulap plin cu sticle de tot felul, de unde
luă una de whisky și ne turnă în păhărele, zicând: 

– M-a întrebat cineva ce beau și i-am răspuns că
beau sânge. Da, vinul roșu e sângele lui Isus Christos.
De aceea eu nici nu mai mor. Uitați-vă la mine! Trec se-
colele peste mine, cum trece ploaia peste sarcofagul
din curtea muzeului de la Constanța. Cine a spus că o
să murim? Au murit alții, dar noi n-o să murim. Regula
universului este că suntem nemuritori, ca și universul.
Cei care au murit până acum au făcut excepție de la re-
gulă. Excepția confirmă regula. Cu glas șovăitor și suflet
îndoielnic înalț eu cântecul meu de laudă luminii! zise
el aprinzând o lampă cu petrol lampant, cam oarbă.

O ținea cu de-alde astea și cânta în cinstea noastră
cântece de pahar străvechi. Cum pahar străvechi? Cân-
tece străvechi. Cânta și imnul Uniunii Sovietice. După
câteva versuri pe rusește, scuipa cu greață și dădea cu
piciorul în Kerberos, care dormea sub masă la picioa-
rele lui. Îl mai numea și Kerberoski-Scaraoski-Smolski.
Avea un gramofon vechi, cu manivelă, de pe vremea lui
Pazvante, pe care punea plăci cu marșuri funebre. 

– Sunt aceleași marșuri care s-au cântat cu cea mai
mare veselie la moartea lui Stalin, zicea el și își freca
mâinile de bucurie. 

Ochii lui străluceau diabolici și sclipea în ei lampa
de pe masă. Ne-a spus că Stalin a fost cel mai bun om
din toată istoria lumii, pentru că a omorât mai mulți ruși
decât Hitler și decât toate catastrofele naturale. A pus
de cafea și ne-a recitat în italiană versuri din Divina Co-
medie a lui Dante. Zicea că știa pe dinafară tot Infernul. 

– Pentru că numai în infern e omul autentic și egal
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cu sine însuși! ne-a asigurat el. Uitați-vă în oglindă! N-o
să vedeți niște îngeri. O să vă vedeți pe voi. Veți găsi în
oglindă numai eresuri și păcate. Păcătoșilor! Ia mai
păcătuiți cu o cinzeacă de whisky!

Nu era nicio oglindă în toată casa. Nici măcar lampa
cu petrol nu avea oglindă. Năstea zicea că el era prea
urât, ca să se vadă pe el însuși în oglindă. Râdea și
zicea că dacă s-ar vedea, s-ar speria de el însuși. La
fel, nu se ducea la biserică, pentru ca să nu se sperie
de el sfinții de pe pereți. Noi l-am întrebat cum făcea
când se bărbierea. A zis că, în loc să se uite în oglindă,
se uita într-o fotografie veche, de pe când era tânăr. Noi
am vrut să știm cum arăta când era tânăr, iar el ne-a
arătat o carte poștală veche, cu Rudolph Valentino, ac-
torul seducător din filmele mute. Am râs și am insistat
să ne arate cum arăta în tinerețe, iar de data aceasta a
scos o fotografie a lui Bela Lugosi cu dinți de vampir.
Bine, nu voia să știm noi cum arăta el tânăr. Era și asta
tot o formă de narcisism, însă negativ, mi-a explicat Vic-
tor. 

Năstea ne vorbea despre filozofia lui Søren Kierke-
gaard. Kierkegaard în limba daneză înseamnă cimitir,
ne-a spus el. Stranie predestinare la filozoful stâlp al
existențialismului, să îl cheme Søren Cimitir. Cu așa
nume, ce altă filozofie putea avea? Năstea zicea că nu-
mele l-a predestinat. Pe Kirkegaard, nu pe el. Zicea că
numele noastre ne pot predestina și croi calea. Ne-a
mai spus că numele scandinav Søren, Sören sau Soren
era înrudit cu numele persan Soren, atestat în cele mai
vechi scrieri antice de pe vremea lui Darius al lui Is-
taspe. Avea semnificația verbului latin surgere = a ieși
la iveală. Și că deci este de origine indo-europeană
străveche, dinainte de împrăștierea indo-europenilor și
că cei pe care îi chema așa erau reîncarnări ale celor
morți cu mii de ani înainte sau chiar strigoi, care ieșeau
la iveală. Credea că ne sperie pe noi balivernele astea?
Nu ne speriam noi, oricât încerca el. Năstea ne vorbea
de existențialism, se înveselea și începea să danseze
singur vals, în tact cu marșuri funebre: 

– Deja eu sunt cel care n-am fost niciodată! Deja tu
ești cel ce-ai să fii cândva. Noi ne înșelăm când credem
că moartea este ceva rău. Așa a zis Socrate. Însă So-
crate nu știa că el însuși se înșela. Moartea nici nu este.
E doar o trecere altundeva, către altceva, la mai bine
sau la mai rău, după cum e sufletul fiecăruia, mai bun
sau mai rău. Socrate nu a îndepărtat cupa morții de la
buze. Pe câtă vreme Isus s-a rugat la Dumnezeu în gră-
dina Ghetsimani să-i ia cupa morții de la gură. 

– Da, a zis: Eli, Eli, lama sabachtani, spuse Victor. 
– Evangheliștii au arătat clar că lui Isus i-a fost frică

de moarte. Pe când Socrate întâmpină moartea de
parcă s-ar duce la un prieten bun. Ăsta era principalul
reproș pe care ultimii filozofi păgâni îl făceau primilor
creștini, iar aceștia rămâneau fără replică și puneau
mâna pe topor. Dragii mei! mai zise Năstea deschizând
larg brațele, ca Isus pe cruce, apoi ridică păhărelul de
whisky de parcă ar fi fost Socrate ridicând cupa de cu-
cută, îl duse la gură, făcându-ne semn să bem și zise:
Eu vă sfătuiesc să așteptați moartea cum așteptați
vacanța mare. Cum ați pleca în concediu într-o țară în-

depărtată, necunoscută, unde va fi mai bine ca aici sau
mai rău. Ca la un hotel de vise rele, cu nicio stea, sau
la un hotel cu miliarde de stele, acolo sus pe bolta ce-
rească. Dacă le meritați, merituoșilor! Păcătoșilor! Veți
fi primiți și repartizați după cum v-a fost sufletul și viața
pe pământ. 

– De aceea unora le e frică de moarte, iar altora nu.
Pentru că știu ei ce îi așteaptă: ce merită fiecare, o răs-
plată sau o pedeapsă. 

– Așa e. Pregătiți-vă din vreme bagajul și voiajul, să
nu vă măture valul de pe covertă pe nepregătitelea! Ori-
cum ar fi, când o să plecați de aici, o să vă întoarceți de
unde ați venit. Să știți de la mine, că eu știu: când
murim, ne întoarcem acasă. La casa părintească. Ați
venit de nicăieri și niciunde. Vă întoarceți nicăieri și ni-
ciunde. Asta e totul. Trăiți, cât mai aveți de trăit. Trăiți
pe cât puteți mai bine. Pe cont propriu, nu pe contul al-
tuia. Nu vă înghesuiți și nu lua bucătura altuia. Lasă-i și
pe alții să trăiască. Poartă-ți de grijă și nu lua în spinare
grijile altora. Ce e aici e aici. Ce e dincolo e dincolo. Alt-
ceva, ce o fi și o mai fi, nu se știe ca pământul. O să
aflați dincolo. Însă nu vă grăbiți! Așteaptă să te ducă tre-
nul până la capăt și o să vezi atunci unde ai ajuns. Nu
se sare din tren când trenul merge. Ai fost trimis aici pe
pământ cu o misiune. Oricât ți-ar fi misiunea de grea,
nu demisiona. Nu se știe. Poate că te trimite înapoi, cu
o misiune și mai grea.

Năstea a râs sardonic și a zis că noi nu știam nimic
despre moarte. Și nici măcar despre viață nu știam
nimic. Pe când el în fiecare an călătorea pe urmele lui
Dante în Infern. Și se îngrozea de ce vedea acolo. Încă
nu străbătuse până în afundurile pământului și spera să
poată ieși la antipod, doar de va urca muntele purgato-
riului și va ajunge în paradis, să guste lumina, bunăta-
tea și fericirea eternă. Zicea că din paradis venim cu
toții și ne vom întoarce în paradis. Dar nu chiar toți. Cei
răi vor rămâne în infern, legați de răul și infernul pe care
l-au creat altora. Așa zicea. Dar cine poate ști? Pe eta-
jera lui cu cărți la îndemână avea Cartea egipteană a
morții, Cartea tibetană a morților, Cartea morții
misterioșilor tochari, epopeea lui Gilgamesh și sumede-
nie de alte descrieri de călătorii în lumea de dincolo. El
studia zi și noapte aceste scrieri, iar țelul lui final era să
obțină nemurirea. O și obținuse deja. 

– Dante ne asigură că l-a văzut pe Lucifer în fundul
pământului, zise Năstea. Dante nu a văzut bine, pentru
că era prea întuneric și l-a luat pe Falcifer drept Lucifer.
Face confuzii. Vă asigur eu că nu Lucifer domnește în
împărăția umbrelor, ci Falcifer. Eu am constatat asta cu
ochii mei, când am fost acolo în infern și am văzut. Însă
Dante ne-a învățat ceva foarte important: că drumul
spre paradis trece prin infern. Să vă spun eu, că știu.
Nu numai infernul și paradisul din viața de dincolo, dar
și infernul și paradisul în viața asta, aici. Viața aici pe
pământ e un infern, dar dacă știm să trecem cu bine
prin acest infern, cu fruntea sus și cu spinarea dreaptă,
nu ca mine cu spinarea frântă, vom ajunge în paradis,
încă din această viață. 

– Dacă știm să ne-o facem un paradis încă de pe
acum. 
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– Lucifer nu este cu coarne și destructiv, cum îl

înfățișează sataniștii! a continuat Năstea. Ăia habar
n-au despre ce vorbesc. Lucifer înseamnă în latină adu-
cător de lumină, este la fel ca Prometeu. Noi îi zicem
Luceafărul. Este planeta Venus. Luceafărul este pe cer,
nu e în fundul pământului, cum zice Dante. E steaua
care călăuzește ciobanii noaptea cu oile și care lumi-
nează când țăranii munceau la câmp, pe vremuri, nu ca
acum. Prometeu și Lucifer, adică Luceafărul, sunt favo-
rabili oamenilor.

– De aceea au și fost zvârliți și condamnați, zise Vic-
tor. 

– Prometeu și Lucifer, ca și toți cei care fac bine sunt
vlăstare desprinse din Big Bang și deci fac parte din
legea entalpiei, a Creației. Periculos este numai Falci-
fer, ucigașii și cei ce împing omenirea spre rău, adică
foarte mulți conducători politici. Ăștia sunt elemente din
legea entropiei, a distrugerii. Sataniștii îl adoră pe Fal-
cifer, distrugătorul, nu pe Lucifer, cum cred ei. Sataniștii
fac confuzii, iar confuzia e o metodă de distrugere. 

– Ei fac răul și își închipuie că fac binele, zise Victor.
Ei răstoarnă valorile de-a-ndoaselea, ca și pentagrama
bună în pentagrama rea. 

– O să vadă ei pe dracu’! Mă mir și râd când văd
cum se sfâșie lumea în mii de bucățele! zise Năstea,
puse o placă pe gramofon și învârti manivela. La fel dau
eu la manivelă zilnic întreg universul, că altfel s-ar duce
dracului toată șandramaua, cu soarele, luna, planetele
și cu stelele de pe cer. Dau și dau la manivelă, pentru
că Dumnezeu nu mai dă la manivelă demult, a obosit
sau e dezgustat. Ăștia o să distrugă viața de pe pământ
și tot pământul. Ne otrăvesc în toate felurile și pe noi și
animalele și plantele, și planetele, ba chiar otrăvesc și
Luna. Au călcat în picioare Luna. Au lăsat pe Lună fiare
vechi, să ruginească acolo. Pe ultimii pământeni o să-i
împăieze și o să-i pună la muzeu, ca să vină
extratereștri și să vadă cum arătau oamenii. O să se
ducă dracului totul. Dar atunci, barim să se ducă cu mu-
zică. Mulți au vrut să salveze omenirea. De-a lungul is-
toriei și chiar în preistorie, eroi legendari, eroi mitologici,
mari comandanți de oști, împărați, profeți, întemeietori
de religii, filozofi, revoluționari, mulți au venit cu diferite
soluții de salvare colectivă, dar nimeni nu a reușit nimic. 

– S-a ajuns din rău în mai rău, a zis Victor.
– Dar și din bine în mai bine, am zis eu. Nici chiar

regii și împărații nu aveau confortul și higiena pe care
le avem noi azi. Biblia zice că vârsta omului era limitată
la 70 de ani și că doar cu excepții se putea ajunge la
80. Azi sunt mulți care bat suta.

– Asta datorită progreselor medicinei, zise Victor.
– Și tu ai dreptate, și tu ai dreptate! zise Năstea. Așa

e silogismul lui Akbar, marele mogul. La Akbar vin doi
împricinați. Unul avea niște cămile, altul niște elefanți.
Fiecare cu religia lui. Primul se plânge de celălalt. Akbar
zice: Tu ai dreptate. Celălalt își expune și el plângerea.
Akbar îi zice și lui: Tu ai dreptate. Vizirul îi șoptește la
ureche lui Akbar: Prea luminate împărate, nu se poate
să aibă amândoi dreptate. Akbar îi răspunde vizirului:
Și tu ai dreptate.

– Da, știu, zise Victor. Cunosc. Avicena cu adevărul

dublu, Akbar cu adevărul triplu.
– Adevărul e multiplu, spuse Năstea. Fiecare cu pro-

priul său adevăr. Poate că nu știați, dar zăpada este
ne agră și cărbunele e alb. Asta din punct de vedere po-
litic corect. Și, după cum vă spuneam, istoria ne învață
că așteptăm zadarnic vreo salvare colectivă. Istoria nu
cunoaște salvări colective. Cunoaște doar dezastre co-
lective. Potopul din Biblie e un dezastru colectiv, din
care se salvează doar Noe. Morala: unde nu există sal-
vare colectivă, există salvare individuală. 

– Asta e morala: Trebuie să îți construiești din vreme
propria ta arcă. 

– Dacă fiecare își mătură strada în fața casei sale,
întreg satul va fi curat. Nu putem aștepta să trimită pri-
marul pe cineva să ne măture strada și nici nu rezolvăm
nimic dacă alegem alt primar. Degeaba așteptăm să se
ridice careva să măture satul în locul nostru. Nu aștepta
de la nimeni nimic. Vezi-ți de datoria ta și mătură strada
în dreptul casei tale! Și n-am să mătur eu strada în drep-
tul vecinului meu. Decât dacă văd că e bolnav și nu
poate. 

– Și dacă se preface?
– Cine se preface pentru a obține ceva necuvenit și

încearcă să păcălească pe cineva, se păcălește pe sine
însuși. Cel ce înșală se înșală. Mulți vor să păcălească
natura și se bucură că au reușit să o păcălească. Ei taie
un copac sau o pădure și își închipuie că acel copac
sau acea pădure nu se poate răzbuna. Nu poți păcăli
natura. Natura se răzbună cumplit. Îți face pagube mai
mari decât câștigul. Poți reuși să-l înșeli pe cineva ca
să piardă el și să câștigi tu, dar tu vei pierde mai mult
decât a pierdut el. Vei pierde tot ce ai câștigat în mod
fraudulos, ba încă vei pierde și ce aveai și ți se cuvenea
să ai. Pedeapsa îți vine de la societatea înconjurătoare.
Societatea, ca și natura, elimină tot ce strică echilibrul
și armonia naturii sau a societății. 

– Mda, am dat din cap eu. Troienii au furat o femeie.
Credeau că aveau acoperire din partea zeilor. Urmarea
faptei lor a fost că, după douăzeci de ani, cetatea lor a
fost distrusă, au pierdut totul, chiar și viața. Aurul lor a
încăput pe mâna celor de la care furaseră femeia. Ce
aur a mai rămas ascuns în pământ trei mii de ani, a luat
Schliemann.

– Aur, aur și iar aur! a continuat Năstea. Toată lumea
se învârtește în jurul aurului, ca planetele în jurul soa-
relui. Planetele însă știu să țină distanța față de soare.
Nu încearcă să îl acapareze. Totul este o problemă de
conștiință a fiecăruia din noi. Aflați de la mine!
Păstrați-vă conștiința curată, în orice împrejurare, chiar
și când ești copleșit, la ananghie și constrâns să îți calci
pe inimă. Conștiința e cel mai de nădejde sfătuitor, când
ești la strâmtoare și nu știi ce să alegi. Conștiința curată
te face să fii împăcat cu tine însuți. Asta îți garantează
integritatea, îți dă energie și idei salvatoare. Conștiința
curată este secretul forței tale. Dacă nu ai conștiința cu-
rată, nu ești împăcat cu tine însuți. Când nu ești împăcat
cu tine însuți, nu mai ești tu, cel autentic, devii nesigur,
oscilezi, te clatini, cazi și îți frângi gâtul. Fiecare individ
să își vadă de datoria lui, cu tot ce poate să facă mai
bine decât alții, pentru el și pentru alții. Și să nu își bage
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nasul unde nu îi fierbe oala. Însă toți așteaptă cu mâinile
în sân și nimeni nu face nimic. Fiecare așteaptă să facă
alții, ceea ce nu face el. Lumea merge spre pierzanie.
„Jur pe ceasul înserării: omul lucrează la pieirea sa!”,
citez din Coran, ca să știți. Mahomed nu era chiar așa
cum zic unii. Era și mai și.

– A zis Mahomed așa? s-a mirat Victor.
– N-are a face, atunci eu am zis asta, fiindcă eu

dețin adevărul absolut și relativ. Tot ce este absolut e
relativ. Și numai relativitatea e absolută. 

– Admir paradoxurile dumneavoastră! a zis Victor, în
lipsă de altă replică mai inteligentă.

Am învățat de la tizul meu că, atunci când nu avem
idei într-o conversație cu un om mai inteligent decât noi,
e mai bine să îl lăudăm pe interlocutor. Vă asigur că nu
o să ne contrazică. Îl facem să vorbească și nu ne mai
batem noi capul ce să zicem. La sfârșit, interlocutorul
nostru va rămâne cu impresia că noi suntem un parte-
ner de conversație foarte plăcut și cu o inteligență stră-
lucitoare.

– Eu nu vorbesc în paradoxuri, a zis Năstea. Eu vor-
besc în paradoaxe. Și să vă spun ce a mai zis Maho-
med. În Sura 104, numită Al-Humazah, care înseamnă
Calomniatorii, profetul a zis și zice: „În numele lui Allah,
a-tot-Milostivul, foarte Milostiv. Nefericire oricărui cleve-
titor calomniator, care adună avere și o socotește, gân-
dind că averea îl va face nemuritor. Dar nu! El va fi
desigur aruncat în Hutamah. Și cine îți va spune ce este
Hutamah? Focul aprins de Allah care urcă până la inimi.
Focul le va cuprinde inimile în flăcări.”

Auzind Victor aceste vorbe ale lui Mahomed, se cu-
tremură pătruns de un fior, se stăpâni ca să nu se vadă,
își trecu o mână prin păr și păstră o aparentă
indiferență, sub care eu văzui că era turburat. Nu știam
eu atunci de ce era turburat. Aveam să aflu mai târziu,
abia în Suedia. 

– Și cine o să vă spună cine este Falcifer? continuă
Năstea. Am să vă spun ce însemnă Falcifer în latină,
ca să credeți că aș ști latina, însă eu am aflat asta chiar
din gura lui. Am și conversat cu Falcifer în latină, așa
cum conversez cu voi. Înseamnă „Purtătorul de coasă”. 

– Falcifer e bătrâna doamnă în negru cu coasa? am
întrebat eu.

– Da și nu. Toate pe lumea asta sunt cu da și nu.
Toate adevărurile sunt relative. Chiar și teoria relativității
lui Einstein e relativă. Teoria relativității nu poate fi ab-
solută, ci e relativă. Chiar și Einstein e relativ.

– Tot ce știm este foarte puțin și foarte nesigur, zise
Victor încercând să zâmbească. Mult mai multe sunt în-
trebările la care nu știm să răspundem. 

– Să știți de la mine, pentru că eu sunt Hogea. Să
știți că prima și cea mai importantă lege a științei este
aceea că, de fapt, nu știm nimic. Tot ceea ce credem
ca ̆știm sunt numai ipoteze de lucru. Tu, ca doctor, crezi
că știi ce diagnostic are bolnavul și crezi că știi ce me-
dicament îi face bine. Crezi, dar nu știi. Voi medicii faceți
ipoteze care rareori se potrivesc cu realitatea. Eu merg
pe ipoteza că noi toți suntem nemuritori. Trăim cu toții
în veșnicie, până când uităm că suntem nemuritori. Ne-
muritori, bagă de seamă! Pentru ca să devii nemuritor,

trebuie să știi, să fii convins, că ești ne-muritor. Să ai
certitudinea că ești nemuritor. Altminteri, cine îmi garan-
tează mie vreo certitudine certă? Certă este numai in-
certitudinea și eroarea. Imposibilul este posibil și e
singura certitudine. Numai incertitudinile pot fi certe.
Numai cele trecătoare sunt eterne. De acord?

– Da, de acord! răspunse Victor. Istoria științei, isto-
ria filozofiei, istoria ideilor, istoria culturii universale și
orice istorie este istoria învățăturilor deșarte. 

– Iar istoria omenirii este o falsificare a realității, zise
Năstea. Istoriografia este o înșiruire de minciuni. Sunt
două forțe în istorie: masele și nebunii. Aici e conflictul:
Între cei cu scaun la cap și cei nebuni la cap. Nebunii
nu suportă oamenii normali și le vor răul, vor să scape
de ei, dar au și nevoie de ei. Asta e dilema lor. Criminalii
au inventat războaiele ca să poată ucide cât mai mulți
oameni, cu mâna altora. Războaiele se duc între triburi
sau între națiuni, dar conflictul nu pornește de la
beligeranți. Pornește din interiorul triburilor sau al
națiunilor. Nu pornește din exterior. Este conflictul între
bătrâni și tineri, în același trib sau națiune. Pornește de
la invidia bărbaților bătrâni împotriva bărbaților tineri,
pentru că tinerii au erecția cum o aveau bătrânii când
erau tineri. Vor să elimine din concurență bărbații tineri.
Mor în război bărbați tineri din cele două triburi, așa că
le rămân mai multe femei bătrânilor din ambele părți.
Așa se consolidează gerontocrația. Sfântul Bernard de
Clairvaux, consilierul suveranilor, a instigat oamenii să
plece în a doua cruciadă. Cruciadele erau genocid. Dar
nu numai în Țara Sfântă. Cruciații care n-au murit în lup-
tele cu arabii s-au omorât între ei pe drum, la dus și la
întors. De sfânt ce era, Bernard se lăuda în predicile
sale că au murit așa de mulți bărbați în Cruciadă, încât
în țările catolice rămăseseră șapte femei la un bărbat.
Senatus contra Juventus. Tu, ca psihiatru, ce zici? Ce
zice domnul doctor Sigmund Freud?

– Nu știu să fi scris Freud ceva în sensul ăsta. N-am
auzit nicăieri teoria asta. Vă aparține?

– Mie îmi aparține cerul și pământul, întregul univers,
ba chiar și cosmosul. În Cruciada a cincea, au trimis
copii. Papa de la Roma aranjase cu maurii să captureze
corăbiile și copiii. Copiii au fost vânduți ca sclavi în
Africa de nord. Vaticanul și mafia italiană lucrează mână
în mână, la fel ca vameșii greci cu contrabandiștii.

– Chiar credeți în teoria conspiraționistă?
– Eu nu acord teoriei complotului atâta atenție cât ar

vrea teoria asta să îi acord. E unanim recunoscut că is-
toria e plină de alianțe și convenții secrete ale unora
contra altora. Multe asemenea acțiuni secrete au fost
dezvăluite, dar și mai multe au rămas ascunse și au fost
îngropate în uitare. Toate pornesc de la hybrisul unor
smintiți. De la mândria lor nemăsurată, de la supraapre-
cierea lor și de la subaprecierea forței maselor. E în
firea oamenilor anormali, dereglați la cap, să sufere de
o mândrie și de o prostie, împinse până la patologia de
a domina alți oameni. Toți cei care au aspirat la nemu-
rire prin a ucide alți oameni au sfârșit rău. Alexandru cel
Mare, Cezar, Attila, Napoleon, Hitler, Stalin și câți alții.
Există sumedenie de comploturi și asasinate în istorie.
Cel mai adesea au fost asasinați marii eroi care s-au
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dedicat binelui oamenilor. Știm de la Sigmund Freud,
din cartea lui despre monoteismul lui Moise, că Moise
a fost ucis de către câțiva opozanți, dintre cei pe care
i-a salvat din robie, care tânjeau după cornul abundenței
din Delta Nilului și erau nemulțumiți de exigențele și
austeritatea lui. Cei din gruparea de opoziție l-au asa-
sinat, au ascuns cadavrul și au scornit că se urcase la
ceruri, ca să nu fie pedepsiți. La fel s-a întâmplat și cu
profetul Ilie, din Vechiul Testament, din cauză că propo-
văduia un program de austerități și restricții. Lumea vrea
să se bucure de libertăți.

– Meșterul Manole și ai lui, știm cum au murit. 
– Așa e. Știm de la Plutarh că toate personalitățile,

care au făcut mult bine patriei și poporului lor, au fost
condamnați la exil, la moarte sau au fost asasinați chiar
de ai lor, cărora le-au făcut mult bine. La fel au fost
asasinați și conducători de țări, cum ar fi Burebista,
Henric IV al Franței, Ludovic II al Bavariei, Abraham Lin-
coln, Kennedy sau alți șefi de state, care au făcut ceva
bun pentru ai lor. Ludovic XVI făcuse multe lucruri bune
pentru francezi, cum niciun alt rege nu mai făcuse. Nu
s-a ținut cont de asta și a fost decapitat. Asta e soarta
eroilor salvatori și a personalităților luminoase din isto-
rie. Mâna nevăzută a istoriei ucide personalitățile cele
mai capabile și mai generoase, care fac bine omenirii. 

– Istoria nu se sfiește să ucidă cu o mână văzută,
am zis eu. Cezar a fost asasinat în văzul tuturor. Mihai
Viteazul, Constantin Brâncoveanu, Horia, Tudor Vladi-
mirescu și mulți alții au fost uciși în văzul tuturor. 

– Kennedy este destul de controversat, zise Victor. 
– Controversată e și uciderea lui. Dar n-are a face.

Societatea nu permite nimănui să se ridice deasupra
mediocrității. Dacă nu i-a putut ucide, îi condamnă la ui-
tare, îi contestă sau îi defăimează într-un fel sau altul.
Mâna istoriei, văzută sau nevăzută, ucide, elimină sau
denigrează într-un fel sau altul pe cei ce fac istorie.
Există o ecologie în societate, în psihologia socială, în
etica universală și în istorie, la fel ca și în lumea vege-
tală și animală. E la fel ca în legile fizicii și chimiei: orice
acțiune are o reacțiune. Astfel se restabilește un echili-
bru universal, între bine și rău. Se știe că binele nu
poate exista fără să existe și răul. Orice monedă sau
medalie, chiar și de aur, are două fațete. Una e pe față,
alta e pe dos. Iar istoria se face mai mult pe dos decât
pe față.

– Dar de ce este așa?
– Pentru că toți, însă nu chiar toți, și-au închis toate

ferestrele prin care ar fi putut să vadă sau să treacă
spre rădăcinile oricărei culturi și ale vieții. Rădăcinile se
află în lumea de dincolo, în țara care nu este, dar este.
Pe când lumea asta care este, nu este. Mai necesar
decât lumea din peisajul exterior este lumea din peisajul
nostru interior, lăuntric. Foarte bine că voiajăm și vedem
frumuseți din întreaga lume vizibilă. Să vedem cât mai
multe! Dar este mult mai frumos, mai plăcut și mai bi-
nefăcător voiajul în interiorul nostru, invizibil, să vedem
minunata țară ce sălășluiește în noi înșine și să desco-
perim acolo paradisul. Alții descoperă în ei înșiși numai
infernul, iadul din inima lor. 

– De aceea le e frică să fie singuri cu ei înșiși și să

se caute pe sine? Ca să nu se regăsească în pustiul
din lăuntrul lor? am zis eu.

– Da. Pustiul în care nici nu se pot regăsi. Țara fru-
moasă, țara făgăduită de Moise, dacă ne oprim la cu-
vintele concrete, este un teritoriu geografic. Dacă
trecem de la cuvintele concrete la sensul lor abstract,
țara frumoasă este o metaforă pentru un teritoriu din su-
fletul nostru, al fiecăruia din noi. Este împărăția ce-
rească, făgăduită de Isus, care e înlăuntrul oricăruia din
noi, dacă știm să o descoperim. Își trage seva din tărâ-
mul de dincolo, metafizic, de pe lumea cealaltă, cum zic
basmele noastre. În unele basme, personajul principal
face o călătorie în lumea de dincolo. Tărâmul de dincolo
este cât se poate de real și se oglindește în creierul nos-
tru și în inima noastră. Psihicul nostru este spațiul inter-
mediar dintre lumea aceasta, în care suntem, și lumea
cealaltă, din care venim și în care ne întoarcem. Sufletul
nostru vine din stele și se întoarce în stele. Contrazi-mă,
dom’le psihiatru, doctor de suflete! Psihologia, știința
despre suflet, neagă existența sufletului. O știință care
își neagă obiectul de studiu, ce știință mai e? 

Victor clătină din cap și schiță un zâmbet, cum că se
abține să îl contrazică. 

– Da, încuviință Năstea. Știu că nu ești de acord. Ai
dreptate, însă numai până la un anumit nivel de
cunoaștere. La nivelul senzorial, ca să nu luăm cărbunii
aprinși cu mâna, ci cu cleștele. Însă mai sus de asta?
Mai presus de cele cinci simțuri? Cum rămâne cu extra-
senzorialul și cu supra-raționalul? Dacă nu am trage
sevă din lumea de dincolo de simțuri, n-am mai putea
visa și nici nu ar mai fi posibilă cunoașterea artistică sau
poetică. Poezia exprimă constatările noastre prin cele
cinci simțuri? Sau este cu totul altceva, mult superior,
supra-rațional și sublim? 

– Asta cam așa e, recunoscu Victor. Din moment ce
e sublim, e deasupra senzorialului și raționalului. 

– Dacă am fi reduși la cele cinci simțuri și la rațiune,
n-am putea să ne bucurăm și nici să ne întristăm. Am
avea numai reacții la impulsuri. Bucuria sau fericirea nu
vine de la satisfacerea celor cinci simțuri sau de la
rațiune, ci de la altceva, mai presus decât aceste simțuri
și decât rațiunea. De aceea avem așa de puțini care
gustă poezia vieții și eternitatea, așa puțini care gustă
nemurirea sufletului. Prin cele cinci simțuri facem focul
în sobă și băgăm mâncarea în gură, prin rațiune calcu-
lăm banii și chiar îi sporim. Însă prin simțuri nu putem
să bucurăm sufletul și nicidecum să atingem eternitatea
sau nemurirea sufletului. Dincolo, mai presus de simțuri,
este sufletul, simțirea și cunoașterea artistică sau poe-
tică. Fără visuri artistice sau poetice și vise de nedes-
cris, oamenii n-ar mai aparține regnului uman, ci
regnului zoologic. Am învăța despre oameni la zoolo-
gie.

– A, nu! zise Victor. Eu sunt convins că în coliziunea
nocturnă dintre conștient și inconștient scapără scântei,
se ivesc noi resurse, noi forțe, inspirații, pe care le adu-
cem în realitatea cotidiană. Vise pe care le materializăm
în poezii, în artă, în mitologiile religiilor și chiar în știință.
Sunt de acord că numai cu raționalul nu putem nicio-
dată să înțelegem iraționalul și nici supra-raționalul. De
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aceea filozofii marxiști confundă aceste două concepte.
– Fiecare om și fiecare națiune își are tăria numai în

conștiința propriului suflet și a propriei sale eternități,
zise Năstea. Prima și cea mai nobilă înfățișare a
spiritualității unei națiuni sunt producțiile culturii popu-
lare orale, arta și poezia cultă, marii ei artiști și poeți
naționali, nu tancurile și industria, scorul de la meciurile
de fotbal și produsul național brut sau clasamentele sta-
tistice. Nicidecum astea. Însă în primul rând muzica,
arta și poezia populară, colectivă și anonimă. Aceasta
exprimă cel mai bine sufletul unei națiuni. Asta o știm
încă de la Feuerbach. 

– Eroare, interveni Victor. Asta nu poate fi de la
Feu erbach, pentru că vine de la Carl Gustav Jung ce-
tire.

– Tu ai citit astea la Jung, însă nu el a emis ideea
asta, zâmbi Năstea. C’est du déjà vu. Jung a furat ideea
aceasta de la Feuerbach. Jung s-a născut după ce a
murit Feuerbach. Nu putea Jung să nu îl fi citit pe Feu er-
bach, amândoi de limbă germană. Ideea e identică la
unul și la altul și formulată cam la fel. Jung nu îl citează.
O fi crezut că nimeni nu îl mai citea pe Feuerbach,
decât el. Credea că n-o să-l prindă nimeni că a furat
ideile de la Feuerbach. Feuerbach avea dreptate când
zicea că poezia și religia sunt definitorii pentru o
națiune, dar a scăpat din vedere că mai este altceva.
Să știți de la mine că cea mai definitorie și cea mai de
seamă creație a oricărui popor este limba sa. Feuer-
bach nu a știut că fără limbă nu este posibilă nici poezia,
nici religia și nici vreo altă creație artistică sau materială
a unei nații. Nici societatea nu ar fi posibilă fără limbă.
Cine atacă limba, atacă societatea. Modifică limba și vei
modifica societatea. 

– Oamenii stâlciți stâlcesc limba, am zis eu. Când îl
auzi pe careva că stâlcește limba, știi că e stâlcit la cre-
ieri. Ce diagnostic le pui tu, ca psihiatru? 

– Așa e, continuă Năstea. Omoară creația spirituală,
poeziile, muzica și dansurile ancestrale ale unui popor,
toate creațiile populare anonime, modifică-le, comercia-
lizează-le, răstălmăcește-le, ucide folclorul și pune-l la
televizor sau în cutii de conserve la muzeu. Și vei ucide
acea națiune. Astea sunt urzelile lui Falcifer.

– Și unde este țara, care nu e nicăieri? întrebai eu.
– E o miraculoasă țară de graniță între natură și

supra-natură, răspunse Năstea, unde zeii coboară ca
să întâlnească oamenii. Acolo putem călători în somn
dar și în stare de veghe, perfect treji. În această țară as-
cunsă putem să întâlnim ființe nevăzute și zei. Cei vii
pot comunica cu cei morți fără să le fie frică de ei. Cei
muritori îi pot întâlni pe nemuritori. Acolo întâlnim per-
sonajele mitologice și religioase, care sunt atât zei cât
și oameni. Aceste ființe transparente sunt metafore și
alegorii vii, pentru aceia dintre noi care nu dormim când
suntem treji și suntem treji când dormim. Însă, băgați
de seamă, hotarul dintre aceste două lumi poate fi tre-
cut nu numai de aici într-acolo, așa cum reușesc unii,
ci și dintr-acolo înspre aici, așa cum fac eu.

Năstea ne-a mai spus că el în permanență se lupta
cu Falcifer și că era pe cale să obțină viață veșnică. El
deja beneficiase de o jumătate de secol din viața de

după moarte. Deja trăise o jumătate de veac din vea-
curile care îi mai rămâneau în veșnicie. Noi am înțeles
că el se referea la accidentul pe care îl suferise cu o ju-
mătate de secol în urmă, când căzuse de pe cal și își
fracturase coloana vertebrală. 

– Am fost zvârlit din șaua calului. Au zis că am murit.
Da, am murit pe loc. Așa mort cum eram, i-am auzit cu
urechile mele. Cine a fost acolo? Cine a fost acolo? Eu,
care am căzut și am zăcut în livada morții, m-am întors
de la moarte la viață. Cât să mai suspine inima mea,
cât să mai caute liniștea și cu nespusă durere să n-o
găsească nicicând? Moartea nu mai are putere asupra
mea. Eu am murit atunci și de aceea n-am să mai mor
niciodată. Când ai murit odată, e greu să mai cazi în re-
cidivă, râse Năstea. Eu am să trăiesc veșnic chiar și
dacă mor. Am să supraviețuiesc sfârșitului lumii. 

– Unde s-au dus cei care au fost și s-au dus? am în-
trebat eu. „Unde sunt cei care nu mai sunt?” Parcă era
și o poezie de Nichifor Crainic, cam așa.

– Nu este nimeni care nu mai este. Omenirea se
compune din mai mulți morți decât vii. Așa a spus Au-
guste Comte: L’humanité se compose de plus de morts
que de vivants. Iar Comte știa mai bine decât oricine ce
e societatea, pentru că el e părintele sociologiei. El a și
inventat cuvântul sociologie.

Victor, ca să schimbe vorba oarecum, aduse vorba
de cimitirul din orașul nostru. Asta dacă înseamnă că
schimbi vorba, când treci de la morți la cimitir. Orașul
nostru era subiectul lui favorit, era centrul universului.
Se entuziasma de orașul nostru încât le vorbea chiar și
pacienților lui despre Castraveția. Propuse să călătorim
toți trei, să revedem împreună centrul universului,
Castarveția, și ce s-a mai schimbat pe acolo. Însă Năs-
tea nu a vrut să meargă cu noi. Nu voia să revadă
orașul nostru. Zicea că acolo domnește Falcifer. Nici eu
nu prea aveam chef să revăd orașul copilăriei mele.
Când îl mai văzusem, m-a decepționat, nu mi-a plăcut
cum arăta, nu mai era ce știam eu, nu mai era orașul
copilăriei mele. M-am simțit mai străin în orașul copilă-
riei mele decât în vreo țară străină. 

Năstea luă de pe raft Cartea egipteană a morții, Car-
tea tibetană a morților, Cartea morții misterioșilor tochari
și epopeea lui Gilgamesh. Mi-le dădu mie.

– Ți le dau cu împrumut, însă pentru veșnicie. Să le
sorbi zi și noapte. Nu ți le dau de tot, dar să le citești în
vecii vecilor, Amon! Că tot veni vorba de egipteni. 

Năstea nu putea să vină, fiindcă era ocupat. Se pre-
gătea sufletește pentru obișnuita sa călătorie anuală în
Infernul lui Dante, în împărăția morții. A mai zis că va
rămâne acolo până la următoarea noastră venire la el.
Așa am înțeles că vizitele noastre erau mai importante
pentru el decât erau pentru noi.

– O să găsiți mai mulți cunoscuți la cimitir, decât pe
străzi, zâmbi el și clipi din ochii săi mici, scăpărători. Voi
puteți călători departe, departe. Însă eu sunt acolo, eu
sunt acolo înaintea voastră, cât și după voi. O să mă
vedeți și n-o să mă vedeți.

Trecurăm pragul casei lui și, în loc de la revedere,
ne zise parafrazându-l pe Dante: 

– Lăsați orice speranță, voi care treceți pragul!
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Viciu nocturn, habar n-am de ce tocmai înaintea zorilor îmi scriu cuvintele de supliciu;
Habar n-am de ce mă încăpăţânez să recunosc că habar n-am de ce;
Florile de pătlăgele roşii habar n-am de ce sunt galbene;
Habar n-am de ce a pierde nu înseamnă „a pierde” şi a câştiga nu înseamnă „a câştiga”.

*
Altfel zis homo sapiens, în jurul căruia se rotesc religiile, cu toate cărţile sacre, sacerdoţii şi 

altarele templelor, filozofiile, artele, calendarele astrologilor, habar n-am de ce ar coborî 
mai degrabă din cocotier, sau din maimuţă, precum încearcă să ne convingă numitul 
Darwin, iar nu din constelaţii mitologic închipuite, din galaxii, precum ne îndeamnă să 
credem fără să cercetăm Domine Deus, călătorul şi pogorâtorul din alte necunoscute 
planete.

*
Habar n-am de ce s-au numărat numai şapte minuni ale lumii antice, printre altele Grădinile 

suspendate ale Semiramidei din megapolisul hulit Babilon, „mama prostituatelor şi al 
tuturor lucrurilor dezgustătoare de pe pământ”, precum mărturiseşte exaltatul şi 
memorabilul poem al Apocalipsei atribuit mai puţin Sfântului cât mai degrabă poetului 
Ioan Teologul; 

Habar n-am de ce alt Ioan, zis Botezătorul şi Înaintemergătorul, a repetat cuvintele profetului 
Isaia „Sunt glasul care strigă în pustie”; de atunci încoace noi, coborâtorii din copaci
sau din stele, chiar suntem condamnaţi să devenim glasuri zadarnice, precum în 
binecunoscuta întâmplare:

Condamnata Maria Antoaneta habar n-am de ce a urcat pe eşafod pentru că ar fi jignit poporul 
francez cu adevărat flămând şi revoltat şi instigat la distrugeri, incendieri „Dacă nu au 
pâine, atunci să mănânce cozonac”;

Habar n-am de ce sfatul aparţinea de fapt lui Jean Jaques Rousseau, care în naivitatea lui 
poetică încă nu auzise de lipituri de cuvinte precum „tribunal al poporului”, „acuzator 
public”, sau de invenţia cu lamă de oţel a medicului Joseph-Ignace Guillotin, deputat în 
Adunarea Naţională, care pe puţin a scăpat cu gâtul necercetat de propria născocire, 
numai pentru că inamicul său, imaculatul, pudicul, incoruptibilul Maximilian   
Robespierre i-o luase înainte pe eşafod.

*
Noapte în viscol –  habar n-am de ce ţiuie ascuţit un colţ spart al ferestrei.

*
Habar n-am de ce nu privesc mai atent cum zboară o pasăre până îmi vine să reînvăţ, sau să 

recunosc, sau să accept că este un zbor filozofic;
Habar n-am de ce aleg între lumină şi umbră când înţelesul este numai de potrivire a luminii 

cu umbra.

SUTRA  CUI-NU-CUNOAŞTE  
(SUTRA NECUNOSCĂTORULUI)

Şerban Codrin
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*
Sfinţii şi martirii credinţei habar n-am de ce sunt veneraţi mai presus de sfinţii şi martirii 

gândirii.
*

Printre minuni ale arhitecturii şi fresce şi coloana infinitului şi simfonii habar n-am de ce 
bucuria de a înţelege n-o ridicăm la rang de cea mai însufleţitoare dintre bucurii;

În oraşul nostru habar n-am de ce, niciodată, superstiţios, Dumnezeu nu trece strada pe verde,   
ci aşteaptă nostalgicul roşu, culoarea drapelelor dărâmate de vânturi, punct şi de la 
capăt, în oraşul nostru habar n-am de ce, niciodată, superstiţios.

*
Habar n-am de ce  „revoluţie” înseamnă altceva decât rotirea planetei Terra într-un an 

sideral de 365 de zile, 6 ore, 9 minute, 9 secunde şi încă o infinitate de submultipli, cu    
viteza de 30 de kilometri în a 60–a parte dintr-un minut, pe orbita eliptică între perifeliu şi 
afeliu, în jurul stelei materne Sol.

*
Nicidecum din această cauză, sub soare sau sub lună sau sub nişte „dulci scântei” ale teilor în 

floare numărul poeteselor este penibil de precar, pe când habar n-am de ce mulţimea din 
interes a lăudătorilor creşte cu cât talentatele sunt mai promiţătoare şi dispar odată cu 
degradările bătrâneţii şi cu intrarea pe piaţă a unei noi generaţii de aspirante.

*
Habar n-am de ce omul se împiedică de o piatră, când, mai agresiv, piatra mare din drum sau 

piatra mică din pantof îl împiedică pe om.
*

Nu-mi pun deloc nădejdea în stele, iar dacă pe frunte mi-e scris, habar n-am de ce nu ştiu să 
citesc.

*
Habar n-am de ce numai Dumnezeu ştie cine este Dumnezeu;
Au dispărut profeţii, marii teologi, clarvăzătorii, însă habar n-am de ce; cu vremea au apărut 

arhitecţii, zidarii, meşterii de vitralii, pictorii, muzicienii, fiecare în parte şi toţi la un 
loc cu ambiţia să creeze minuni de-a dreptul transcendentale, ceea ce le-a reuşit;

Habar n-am de ce se spune că Dumnezeu s-ar împotrivi prostiei, când El însuşi a creat-o şi ne-a 
binecuvântat cu abundenţa ei;

Habar n-am de ce numai credinţa nu-i mulţumeşte pe credincioşi;
La marginea neiertătoarelor iluzii, habar n-am de ce lumea e visul meu şi mă trezesc speriat că 

n-am treabă mai bună sau treabă mai rea sau treabă mai nebună decât să-mi recuperez 
vis cu vis paradisul iluzoriu;

Habar n-am de ce mă întâlnesc zilnic cu tot mai vinovatul Daniel şi discutăm, probabil numai 
aluziv, despre groapa cu lei şi alte blânde feline, unde a fost zvârlit pentru a fi devorat, 
dar mai ales de unde a evadat profet, sau filozof al istoriei, o involuţie acuzabilă;

Habar n-am de ce mi-e milă de libertate, când o hulesc toţi mincinoşii cu intenţie şi-i rup gâtul  
din imaculată neatenţie.

*
Mai o manea, mai un menuet de Boccherini, mai, ce lună minunată habar n-am de ce în loc să 

merg la marea, marea lui Iris Murdoch mă cufund într-o maree de cărţi;
Din carnea bolnavă a unei scoici extrag o mică perlă denigrată în urlete de haită de   

acaparatorii cu doctorate unul mai academic decât altul;
Habar n-am de ce în colivia surdo-mută, cu gratii, n-are nicio valoare pasărea ciripitoare.

*
Habar n-am de ce urmează tot mai adânci bătrâneţi, tot mai adânci tinereţi, tot mai adânci zile    

către tot mai adânci nopţi născătoare de bufniţe şi coşmare cu tot neamul.
*

Habar n-am de ce pledez vinovat, când soarele răsare şi, strălucitor, dă impresia că urcă, iar eu 
îi întorc spatele şi mă grăbesc spre multele mele eşecuri;

Habar n-am de ce este lucru fără rost să sădeşti şi lucru cu rost să smulgi, de ce să cauţi cu 
înfrigurare în loc să pierzi cu mărinimie, când este mai folositor să arunci cu multe 
vorbe în locul unei tăceri atotpromiţătoare;

Dacă este sărac îşi cumpără o pereche scumpă de pantofi, aşadar iată, habar n-am de ce, acum 
merge numai din desculţ în desculţ;

Habar n-am de ce nu eşti în stare să realizezi în orele, zilele, lunile, anii unei vieţi ceea ce 
ai întrezărit cu mintea în câteva secunde.
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*
Dacă Lev Tolstoi ar fi scris Suflete moarte, habar n-am de ce s-ar fi grăbit Nicolai Gogol 

să-i răspundă cu Război şi pace;
Habar n-am de ce este atâta linişte într-o bibliotecă, multe cărţi, multă artă, multă linişte, prea 

multe cărţi, prea multă artă, prea multă linişte.
*

Dacă Homer ar fi cântat încinsa îngrămădeală din Mersul trenurilor, cu Ahile înălţat mecanic 
de locomotivă, habar n-am de ce bardul ar fi trebuit să orbească şi eroul să moară prea 
tânăr pentru cheltuitul primei pensii în restaurantul gării la un chef cu maeştrii din triaj, 
iluştrii scriitori de vagoane, ale căror opere complete se stivuiesc în containere cu 
etichete din cele mai faimoase tipografii.

*
Într-o prăvălie cu suveniruri ieftine, mă uit la cei 100 de buddha îngrămădiţi pe un raft, până 

îmi dau seama, habar n-am de ce, cei 100 de budhha se uită cu insistenţă la mine, ceea 
ce face să mă retrag, fără să privesc îndărăt.

Din cânD în cânD

De la fereastra mea văd pomi înfloriți
și ziduri de case

pe internet, tot felul de imagini
artiste îmbătrânite, politicieni veroși
peisaje

în mine nu prea văd mare lucru
dar simt nevoia surdă să vorbesc
să scriu
să izbucnesc

un val de emoție, de căldură
flori care îmi colorează ochii
lumini ce tind să iasă
cuvinte

o limbă pe care o vorbesc din când în când
cu cineva nevăzut
care mă ascultă
și îmi soarbe sufletul

Radu Ulmeanu Trec pesTe umbre

trec peste umbre, mă-nsoțesc cu umbre
nu că mi-ar fi plină viața de ele
oricum lumina lasă umbră
și viața lasă moarte în urma ei

Luna

Nu mai sunt tânăr de mult
dar am ochii curați
cei despre care se spune 
că sunt oglinzile sufletului

mă uit cu ei spre moarte
sau spre viață
și ele două oglinzi
când limpezi, când tulburi

una cu pomi înfloriți
alta cu stele
una cu drumuri întinse
alta cu porțile grele

și păsări îmi cântă pe umeri
ca pe niște crengi de copaci
și lumea este frumoasă
iar cerul albastru e-adânc

și ochii mei plâng sau râd
cum globul pământesc se dă de-a dura
iar luna răsare pe cer
să-mi lumineze statura

DescânTec

Este plină de cuvintele mele
cum cerul e plin de aștrii lui strălucitori
cum pomii sunt plini de floare
cum anul e plin de sărbători



poesis

105SAECULUM 5-6/2021PR
O

Este plină de dragostea mea
aproape încovoiată sub greutate
și merge încet de parcă i-ar cântări
necunoscutele, tainicele carate

Este plină de darurile pe  care i le-am făcut
este plină de zilele mele
de nopțile ce mă dor, de dorul necunoscut
de carele încărcate de stele

Este plină de toate îndurările și neîndurările
pe care i le pot trimite cu două cuvinte
este plină de astrala iubire
revărsată pe umerii ei ca o ploaie fierbinte

nu vreau

Nu vreau să-l supăr mereu pe Dumnezeu
cu tot ce am eu de spus
fie la răsărit, fie la apus
de soare, de lună, de însumi eu

poate că ar trebui să mă schimb, să-mi pun cenușă în
cap
să-mi cer la răscruce de drumuri iertare
pentru ce am făcut sau nu, pentru păcatul cel mare
c-am vrut să văd dacă în lumea asta încap

puse alături cele mai tulburi și cele mai clare
fapte, încercări, străduințe nebune
de-a scoate o lume întreagă din disperare

când despre sfârșit și-nceput nimic nu se spune
parcă trăim într-o continuă sărbătoare,
sfârșind pe buza prăpastiei să ne adune

reLigie

Ochii îi sunt mai frumoși decât curcubeiele
mai frumoși decât cele mai faimoase picturi
decât aurorele boreale, decât stelele
decât ale îngerilor abia întrezărite făpturi

mai adânci decât cerul senin al unei zile de primăvară
mai adânci decât bolta cerului înstelată
decât fântânile în care se oglindește bolta cerului
clară
decât abisurile oceanelor, decât a fost odată ca nicio-
dată

făptura de basm la marginea orizontului i se clatină
răsărind, apunând, împurpurând universul tăcut
ca o coborâre în moarte, reînviind după datină
ca soarele din beznele nopții născut

pe fruntea mea rece punându-și mâna fierbinte
pe pleoapele-nchise punându-și sărutul ușor

la toate religiile lumii să iau iarăși aminte
în toate miturile lumii să mă scald și să mor

doar pentru a reînvia în brațele ei de lumină
pentru a adormi ca un prunc la pieptul ei cel amar
pentru-a purta toate războaiele lumii până la pacea
deplină
cucerindu-i în luptă făptura de patimă și de jar

unDeva

Lumea a devenit un balet postmodernist
o amestecătură de primăvară și toamnă
de boală și sănătate, de vii și morți
de oameni tandri și alții mereu furioși

doar dragostea așteaptă la un colț de stradă
cu ochii aureolați de curcubeie încenușate
cu mâna întinsă ca pentru cerșit
cu pașii beți de femeie nebună

o voi lua de braț, o voi duce să rătăcim împreună
îi voi declama poezii desuete
cerul va așterne peste oraș nori plumburii
din care vor cădea grindini și fulgere

dar undeva departe, undeva foarte departe
voi ști că așteaptă o floare de cactus cu petale diafane
pe care le voi săruta cu evlavie
în speranța că tot ce a fost cândva din nou va fi

o prospețime ce zace adânc în pământ
va răsări, va irumpe în lumea de smoală
va acoperi asfalturile lâncede 
va da viață inimilor și sufletelor pierdute



poesis

106 SAECULUM 5-6/2021PR
O

...din timpuri vechi, cu caneluri de vis
și fâlfâit de mute orhidee,
te-ai fost ivit... cu îngerul prezis,
ce încă mai croiește curcubee

și fulgere plivește din furtună,
cu soarta lor ce pribegește-n veac,
când din oglinzi săgețile-și adună
pentru siajul vremilor sărac...

la borna-mpresurată de uimire,
chiar clipa ta culege trandafiri
și poate vântul însuși să se mire

de inocența palmelor subțiri,
cu care-aduni izvoare... într-o vrajă...
iubirii tale să îi fie strajă...

06.05.21 

...e-un cânt copilăria... dimineața
cu tremurat ușor... și cristalin...
cum pânza unei iole, vezi, semeața,
în orizont se-mplântă, pe deplin...

treptat, pe neștiute, ani s-adună
pe panta lor, supravegheați de-un zeu,
iar ora de iubire fuge-n lună,
în căutarea altui curcubeu...

cu lancea unui vis, în senectute,
ornat cu amintiri de mucava,
speranța doar iluzii își ascute,

să fie colierul altcuiva...
pe unda vremii și-a croit un drum;
doar un lăstun e lângă ea... acum...

03.05.21

Nicolae Cabel ...femeia – o idee în lumină,
o insulă în cerul neștiut;
în fața ei azurul se înclină
și dorul... ce din zare s-a născut...

ea-și are dublul într-o stea, departe,
cu pleoapa larg deschisă, spre pământ;
iubește frunza vieții, fără moarte
și al uimirii unic legământ...

ea știe fericirea... ca surghiun
în neguri blânde-a flautului, vara,
cu singurarea umbrei de păun

și-mperecherea cu abisul... seara...
doar cartea tulburărilor sublime
ți-o scrie, neștiută... din vechime...

30.04.21

...un spin în vis înseamnă, poate, spadă,
sau arc... el trage numai cu uimiri,
când ora însăși, știu, devine nadă
cabrată-ntre secunde fără miri...

și când chiar vinul tremură-n pahar,
pândind să-nceap-a stelelor libații
iar curtezane mai zâmbesc amar,
tristețea să-și alunge-n fumigații...

în gara vieții, fără de triaj,
intrau vagoane... singure-n derivă,
comete rătăceau fără siaj

să-și lase resemnarea-ntr-o arhivă,
Celui-de-Sus cerându-i noi vestiri
și soartei, prin capricii, înnoiri...

17.04.21

...e conștiința o femeie goală
pe pajiștea gândirii, fără flori;
în castitatea-i nu-i vreo bănuială,
doar un Prezent cu care te măsori,

prin ce ai fost, ori ce vei face mâine,
când chiar orgoliul te va domina,
s-aduni averi, nu doar o simplă pâine
și chiar iubire... ce n-ai merita...

aducă-ți ea în față o oglindă,
cu multe mii și limpede fațete,
Trecut și Viitor să le cuprindă,

să nu mai lași greșeli să se repete...
să știi, prin tine, ține la distanță,
tot ce ar vrea să-ți fure din speranță...

26.04.21
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ce rai e-n grăDină acum! 

Ce rai e-n grădină acum
Când crinii corola-și deschid!
Și invadează-al lor parfum
Odaie, rază, gând perfid...

Fantome-n mantii ca de fum
Vin dinspre porți și le închid;
Ce rai e-n grădină acum
Când crinii corola-și deschid!

De unde vin, din care drum,
Ce cântec, oare, și ce zid
Ce amintiri cheamă duium?
Fusesem cândva în Ohrid...

Ce rai e-n grădină acum!

icoană

În casă ce liniște cade-n amiază
Ca umbra ce n-are un reazim,
Icoană, ștergar, fotografii pe pereți
Și păianjenii în plasa lor beți...
Stau toate-ncremenite, să nu cadă
Ca un gând rătăcit în inima mea
Venit de departe, departe
Dintr-o tainică, voevodală carte...

Ce greu e aerul sfânt
Ca un clopot mă trage-n pământ
În duhul celor ce-au fost
Și-au crezut c-au lăsat în casă un rost...
În casă, ce liniște cade-n amiază!
Vămile, vămile vama veghează...

Claudia Voiculescu muLTeLe Drumuri...

Ah, multele drumuri se-nchid într-o oră...
Clipa se sparge sonoră...
Acolo, undeva s-a adunat
Toată turma de vise-n lemn sfânt
Cândva, tânără, pe o bancă am stat
Și cântecul meu s-a rătăcit prin frunze și vânt,
Moartea era joc, născocire
Apa vie aducea totul în fire
Toate s-au petrecut ca-ntr-un vis
Risipă, Doamne, flori de cais...

scrisoare

Copile, nu cunoști că lacrima ascunde
Valuri după valuri, unde după unde,
Ce-n adânc să pară flăcări și tenebre?
Șerpii veninoși și nespuse febre
Mă rotesc și-acuma tot pe loc, pe loc, pe loc
Nevăzut în iureș de adânce ape
Ce le vezi, copile, perle pe sub pleoape...

O, de-ar fi atâta rana de pe cruce,
Valul mării înapoi s-ar duce
Dinspre țărmul unde a spălat o cruce...
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povesTe senTimenTaLă

Cafeneaua fusese demolată de curând
excavatoarele scoteau fundația
femeia de pe macara citea versurile
poetului care stătuse la masa din colț
cartea ajunsese ferfeniță
circulând pe tot șantierul
până când managerul general
a sistat lucrările pretinzând
ca în locul acela să se ridice
un monument
cărții aceleia cu file îngălbenite
de care
un oarecare autor
se pierduse.

aminTire

Strada pe care ai copilărit
o simți în fiecare mugure
în fiecare adiere,
colo două cărămizi
poarta la care jucai „miuța”
dincolo de gardul rupt prin care
băieții intrau în grădina
de zarzavaturi de pe colț
să se înfrupte din varză
colo teiul mirositor
sub care venind de la școală
râdeai cu colega codană
strada pe care ai iubit-o
pe care o iubești și pe care
n-o s-o demoleze niciodată
din inima ta.

respiraŢie

El nu colecționează
flori de mină timbre sau
cutii de chibrituri
pur și simplu colecționează
numai cuvinte
pe care nu le dă la schimb
nici nu le vinde
nici nu le pune-n ramă
(ar trebui să le șteargă de praf
pentru fiecare expoziție).
Mai rău își oferă
colecția tuturor
ce altceva ar putea fi
poemele sale
trimise prin litere
sunete gesturi emoții.
Iarna câte un vers
porumbel cu pui albi
vine și i se așază pe umeri
iar toți  trecătorii  atunci
își întorc fețele către el
ca să respire încă o dată
sensuri senzații imagini
într-un cuvânt: cuvinte.

FapTuL Divers

N-ar fi nimic: s-au pierdut
acolo câteva torpile pe plajă
ori într-un accident aviatic
cutia neagră indiscretă
a fost urgent recuperată
de necunoscuți în uniformă.
N-ar fi nimic
că s-a pierdut în abisuri
(ce contează zece sau o sută de oameni)
un oarecare submarin nuclear.
Fără de importanță
numărul de grădini înflorite
numărul de monumente arhitectonice
numărul de păduri nepoluate
numărul de oameni
mai ales numărul de oameni
în cazul în care...

posibiLiTaTe

Profesorului îi ieșeau toate pe dos:
nu găsea cartea cu demonstrații
de aspirații și conduită
aparatele din laborator nu mergeau
din cauza unui șurubel pierdut
mecanicul intrase în concediu
experienței cu energie solară
îi lipsea ceva din cauza norilor
animale preistorice începuseră

Corneliu Vasile
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nu numai să apară
prin răzlețe spații mlăștinoase
dar chiar să se amestece
cu speciile actuale
încât nu mai știai dacă
un stol de grauri e un stol de grauri
sau un dinozaur plutind la orizont
nici dacă la semnalul convenit
apăruse delfinul inteligent
sau se declanșase fenomenul
similar marii glaciațiuni...
Profesorul însă nu se descuraja
Arta știința sau meseria lui îl purta
cu mult înainte în viitor
de unde i se părea că actualitatea
vine încet
dar era supărat din pricină că
nu mai putea fi ajuns
între el și realitate
se interpusese un nor negru
care putea să se prăvălească
uriașă ciupercă
târând în neant
toate regnurile contemporane...

miLeniu

Când soare torid toată vara, când ploaie
continentalii obișnuiți caută piscinele
fluturii stoluri în grădinile cu varză
solitar coada-rândunicii amăgește un copil
verdeața se instalează tot mai închisă pe frunze
florile se repetă cedând locul o specie alteia
gâzele își mută furnicarele, roiurile după

nectarul preferat
uscăciune, uscăciune, ploile rămân în amintire

departe
ba, când vin, inundă jumătate din moldove,

transilvanii
prunele se coc, prunii se usucă, nucii usucă

arii de iarbă
păsările momentan pe crengile pe jumătate uscate
parcă și natura grăbită confundă
noul mileniu cu sfârșitul.

naTură 

Hipnoză, beatitudine, lipsă de griji
marele oraș oferă nenumărate priveliști
parcuri, grilaje, marcaje, culori mergătoare
neoane, reclame, știri pe bandă, faxuri
telefonie mobilă, căldură, viteză amețitoare
fashion, holdup, holding,vitralii, geamuri cu oglindă
ochelari de soare, mișcare, pândă, veghe
lacăte, cifruri, telecomenzi
trăirea clipei întru sfidarea eternului
monumentalul ieftin, dar ieftin de tot
cât s-a întins imperiul metalului

petrolului, sticlei, oțelului, betonului
asfaltului, negrului-de-fum, zornăielii
materialului plastic
totuși mai există câte o pădurice în marginea
unui lac umbros, cu verde-brotac în trestii
cu pește și raci, unde adierile și ploile
vin în secret, în câte o noapte, spălând
praful adus dinspre metropola albă.

poem  4

De-a lungul istoriei se târăsc,
prin praf, prin deșert, pe corăbii,
gânduri de explicat, de neexplicat,
atât de logic să desfaci firu-n patru.
Mai spre soare-răsare praful de pușcă,
în bețe de bambus purtate secrete,
cine credea că o să ajungă în
toate punctele cardinale ale lumii?
Dacă înțelepciunea se exportă,
cum de sunt atâtea coincidențe
și obiceiuri aceleași pe insule și continente?
„cum crapă piatra-n ochii caprei”.
Cel ce visează începe cu încetul
să se întoarcă la meșteșugurile practice
și să desființeze sistematic distanțele,
cum are mașină patru-ori-patru,
cum vede prin sticlă aștri cu viață,
cum simte cu secoli înainte cutremurele,
cum numără mulțimi pe care nu le vede,
cum știe mai tot, mai puțin de unde vine.
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paraDox

înaintea dispariției surde
îți va zâmbi 
ca un veritabil actor – 
distribuitor de uitare 
te va ademeni
cum flacăra cucerește molia

și totuși 
vei intui tot timpul 
că înainte de a pleca
îți va disloca sălbatic
încă un zbor

insuLa în care se visează verDe

Isabelle nu ia în seamă
nici nopțile cu miros de necroză
nici desfrunzirea molipsitoare a clipelor
ce își târăsc oasele ca o unitate 
de cavalerie nimicită de inamic

își oprește privirea asupra unor 
figurine netsuke de fildeș
(fiindcă nu e mereu hotărâtor 
dacă îți place sau nu ceva)
cu gândul la imaginea omului
surâzând în chenarul ușii

tâmplele îi zvâcnesc –
anotimpurile cu pereții mult prea subțiri
se pierd dincolo de barocul insulei
în care ea se refugiază
pentru a visa crud… verde… crud

cânTec

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

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

remember

din camera tapisată cu mici flori 
de culoarea granatului
Isabelle privește luna în convalescență 
– o statuie de ceară
într-un Grevin prăfuit,
o lumânare aprinsă în ceasul morții
o lumânare de a cărei căldură nu te poți bucura

când i se face frig în suflet 
Isabelle aprinde o lumânare

DepenDenT

de micile ei arcuiri ale spatelui/
de biotopul curiozităților încă nedefinite
cu variații de salinitate
aidoma apelor salmastre/
sedus de aerul salubru respirat simultan
și mai cu seamă de diminețile alpestre
începute sub semnul unui macarons de
zmeură  –             
realități indispensabile
ca nitroglicerina administrată sublingual –

sculptorul și-a urcat de ceva timp
teama de moarte
pe soclu

noDuri

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

Mihaela Oancea
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reFugiu

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

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

conTraDicŢie

hrănindu-și stranii curiozități 
ființa de seară o cercetează din ochi 
pe cea de dimineață:
în loc să-și culce capul pe pernă
și-l înfășoară cu ea 

încearcă o bucurie știrbă 
ca atunci când începi un puzzle
cu o bucată de cer 

ar vrea măcar să-i surâdă 
fiindcă singurătatea 
nu e deloc o pată de cafea/ 
emblemă vremelnică pe cămașă

ființa de dimineață trage storurile
necăjită de lumina 
ce inundă camera insistent

reeDucaToruL

răsucește o țigară rusească ambrată –
știe ce pistoane să acționeze
ca sângele să-ți odrăslească 
un zgomot devastator
din care doar detunetul morții
te poate elibera

păpuŞi ninoT

strigătele 
se ramifică mașinal

o mână le răsucește ca un tirbușon
în plămânii tăi – cu învelișul umed 
sunt împrăștiate
de la o generație la alta

Isabelle le consideră păpuși ninot 
ce trebuie incendiate

cuvinTeLe

scapără nerușinate precum Lolita/
iubesc cu sălbăticie/
iau forma a ceea ce îndrăgesc
refuzând să divorțeze de butaforia 
în care nimeni nu rămâne 
orfan

blasfemiante și izbăvitoare deopotrivă
se împrietenesc cu proprietățile euforice
ale cactusului sfărâmat
ascultă
cum înfloresc ierburile pe câmp
se răsfață 
în răcoarea livezilor
ca niște omizi ce n-ar deveni fluturi
dacă ar obosi să cunoască

în cursa aceasta 
nu există cuvinte pierdute – doar
nedescoperite încă

Dacă n-ar Fi crezuT povesTea Lui

Isabelle n-ar mai fi vrut nicicând
să întârzie diminețile

nu s-ar mai fi lăsat fascinată
în deplină singurătate
limitele țărmurile
marginile embrionare autopsiate
n-ar mai fi prins noapte de noapte
în nervurile ei
visele celor adormiți

dacă n-ar fi crezut
nici n-ar fi visat împreună
dar ce păcat însă
că oamenii uită
uită că uneori
visează fascinant de absurd!
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crini Şi spini

Iubito, m-ai privit cu-n singur ochi
Celălalt e acoperit de-o buclă deasă
Ca nu cumva de drag să mă deochi
Să-mi vezi numai jumatea luminoasă

Din firea mea vreau singur să aleg
Să scot un crin cu un potir de rouă
Dar am și bălării când sunt întreg
Nu pot să îmi împart inima-n două

Vreau să ne pierdem într-un lan cu maci
Dar peste tot sunt spini și pălămidă
Din țepi eu o să urlu, tu să taci
Eu îmbrăcat în sac, tu în hlamidă

Fie o spadă azurie ochii tăi!
Privirea ta mă poate sfâșia
Dar vezi-mi sufletul cu iezi și cu dulăi
Și toate rănile ni se vor vindeca.

soneT în Toamnă

Sui singur scara toamnei aurie
Tristeți mi-au rupt din trepte și mă tem
Că voi cădea-n abis de recviem
Când gura ta îmi cere grea simbrie

Nu am atâta vlagă să te chem
Când frunzele se zbat în agonie
Și-mi rup arterele din poezie
În care toate ramurile gem

Pe scara ta de toamnă e lumină
Te poartă rodia trupească în noroc
Cupa inimii mele nu e plină

Ioan Al. Lupu Mușc iar din mărul vechi, fără soroc,
Și dacă pronia m-alungă din grădină
m-arunc cu versul meu cu tot pe foc

eLegie meTeo

Poate mugurii în lacrimi de chihlimbar
Ai liliacului cu trunchi secular
Ne-au indus într-o eroare teribilă
Cum că primăvara ar fi ireversibilă

Dar meteorologii aveau altă optică
Vedeau în pasiența lor sinoptică
Cicloni islandezi cu rece dorsală
În timp ce noi ne iubeam în emisfera boreală
În regiuni extracarpatice, neîncetat,
Unde vântul suflă slab până la moderat.

Erau zile
Când îmbrățișările noastre febrile
Aveau statornicii în troposferă
Cu zăbranic de ie
În care, mai sus, se duelau în agonie
Săbii fierbinți din tropice incendiare
Cu harapnice de gheață din zări glaciare

Credeam că anotimpul bucuriei
Ne va sluji cu iarbă fragedă pe grila veșniciei
Dar sinopticienii
Ne-avertizau în buletinul lor curent
Că vremea – capricioasa balerină –
Se va răci accentuat
Față de intervalul precedent

Speram că, totuși, himera noastră
Cu-aripi de diamant
Ne va purta în țarcul unui paradis itinerant
Să-ți pot mângâia mereu ochii scăldați în azur
Fără izobare ostile în noi și primprejur

Dar meteorologii au dat iar o avertizare
Vor cădea ploi, lapoviță și ninsoare
La deal și la munte
Exact peste extazul dragostei noastre  cărunte..

eLegie în iunie

Zilele merg șchiopătând înainte, senine,
N-a intrat, cum se zice, niciuna în sac
Numai eu mă ascund după flori de salcâm și petale de
mac
Și mi-e dor de-un alint și de-un pumn de la tine

Te-ai prins azi într-o horă cu afazice zâne
Pe lângă mine – un anahoret inert și hirsut
Incantația ochilor tăi mereu m-a durut
Dar cu epifania lui Făt Frumos cum rămâne? 
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Din sapropelice mlaștini vor miji orhidee
Păzea! Că poeții ne-or sustrage din tristeți vreun tâlc
Destinul rânjește bucolic și iar tace mâlc
Mă va aneantiza de-o maladie numită femeie

Dar nu mă tem că în vertijul verde aș expia
Stejarul uscat pare frate cu cerșetorul sordid

Iar râpa cerului își zbate boziile în azurul arid
Vreau să te mai iubesc în fotografii sepia

Poiana din pădurea alungată din sat
Geme din flori și din arome-n amiază
Iunie cu odăjdii de jad mă consolează
Cu o coroană de bujori din sânge-nchegat

eLegia TruveruLui De azi Şi De-aici

Cred că sunt un truver romantic medieval
Azi intru-n cetate, nu călare pe situație, ci doar pe un cal
Am numai cântece, nici capă, nici spadă și nici pumnal

Azi n-am cântat vreunui cap încoronat,
zi-i despot, președinte sau împărat,
un rondel dansant la preț de chilipir
N-am încrucișat lancea-pix la vreun simandicos turnir

Vai, n-am apucat vremurile în graiul dulce langue-dꞌoc
Dar cânt virtuțile femeilor sfioase, 
alea din circumstanțialele de timp și de loc
Azi n-am mai scris la uriașul roman cavaleresc, în cod etic,
Nu m-a chemat nici un duce la un privat măcel cinegetic

Din butaforia Evului Mediu n-a mai rămas
decât ceva iederă și niște roze
care s-au lipit anxios de zidul blocului
alinând ici-acolo nevroze
Castelanei inimii mele nu i-am mai fredonat „cântul zorilor”
n-am mai văzut-o de-o lună la geamul fermecat al erorilor

Dar cine mă va opri să m-alătur trupelor de neaoși truveri
Am o chitară romană, cumpărată din talciocul de ieri
Nu mă sperie neantul, numai poștașul cel cu multe facturi
Am pregătit pentru iarnă partituri provensale și ceva murături

Scriu filozofii că lumea se mișcă în aceeași potrivnică târlă
Și că „legea morală în noi” și „ceru-înstelat” s-au dus pe gârlă
Nu pot să cred, sunt un truver cu sunetele și cu crinii împăcat
Și îngrijesc în balcon un porumbel cu-n picior amputat…
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impacTuL anoDinuLui

Mergând,
mi-a căzut înainte 
o carcasă cu ghimpi.
Desfăcându-se brusc în două jumătăți,
a dat la iveală
un fruct brun lucitor.
Am luat castana
să-mi aducă aminte de o zi
cu soare strecurat printre crengi,
cu nori albi pe albastru
și vânt subțire.

Pe zidul unei clădiri,
am citit acest text scris
cu litere arămii
pe o placă neagră:
„At this
very location
on April 12, 1861
absolutely nothing

happened.”
(„În această locație,
pe 12 aprilie 1861
nu s-a întâmplat 
absolut nimic”)
Anodinul extrem.
Dar însuși faptul că am citit textul
mi-a căzut pe suflet și a rămas acolo,
urmă de neșters.
Fiindcă și anodinul extrem,
cules și păstrat cu grijă,
poate fi un eveniment.

Așa cum un eveniment a fost să găsesc,
pe masa unui bistrou,
o frunză verde lângă o scrumieră neagră.
Întâmplătorul absolut.
Dar parcă o mână măiastră de pictor
pusese frunza lângă o scrumieră,

ca un preambul la o natură statică,
să celebreze o zi de septembrie,
cu oameni vorbind în șoaptă
și cu muzică de jazz filtrată lin
prin difuzoare.

ceea ce nu se schimbă

O fugă continuă e viața,
un carusel de sentimente.
Eu caut ceea ce nu se schimbă.
Într-un cerc fierbinte, pe piatră,
ni se opriseră pașii.
Vis amețitor de culori era piață,
din ea venea o manea, fulgii de zăpadă
se-mpleteau cu nostalgia.
Gol e acum locul unde răsuna cântecul.
Dar eu mă opresc în cercul
de pe piatră, să mă-ncălzesc.
Pe lângă el, oamenii trec repede,
cu umerii apăsați de frigul iernii.

TransFer De emoŢii

Mă pregătesc de o mare sărbătoare:
întâlnirea cu carpenul.
Mâine va fi, dar încă de-acum
îmi pun în ordine sentimentele,
asemeni unui bărbat
care nu vrea să uite vreun detaliu,
așteptându-și iubita.

Văd carpenul în închipuire,
îi văd conturul profilându-se
în aer,
ca o mână cu degetele deschise
făcând de departe
semnul de bun venit.

Mă apropii de el încă de-acum,
îi simt scoarța bucurându-se,
știind că va primi mângâierea mâinilor mele,
sărutul.

Îi simt vibrațiile crengilor,
ca un tremur de șuvițe de arteziană
îmbrățișând văzduhul.

Exuberanța carpenului o simt
încă de-acum.
Fermecat de întreaga sa făptură,
o să mă doară
mai puțin
absența ta?

Valeriu Birlan
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„vaLsuL” Lui ŞosTakovici

Poți fi fericit până și-n cea mai mare durere.
Ascultând „Valsul” lui Șostakovici ești fericit.
Câtă tristețe în el, câtă deznădejde în așteptarea
împlinirii unui vis, dar totodată câtă înălțare
deasupra vitregiilor, câtă împăcare cu destinul.
Trombonul cheamă o clipă dragă din trecut,
alămurile preiau tema și o dezvoltă,
grupul viorilor o ridică la ceruri.

Rugăciune încremenită în lacrimă, tuba,
șuvoi de multiple tonuri, orchestra.
Legănare perpetuă în trei pași de dans,
iubire ocrotită în cerc de brațe,
zbor de păsări purtând pe aripi bucuria.
Dacă s-ar trimite valsul într-o navă spațială,
civilizațiile l-ar asculta uimite, ar sonoriza
Universul, de la un capăt până la celălalt capăt.

noTaŢii Fugare

1.
Are teritoriul frumuseții granițe? Restricții, interdicții? 
El te cuprinde dintr-o dată, așa cum, după ce
ai desenat o inimă,
intri în ea.

2. 
Chiar dacă citești enorm,
nu poți să spui că e destul
până când nu te preschimbi
într-o carte.

3.
Structura limbii natale ne sculptează
ființa. Ea dă unicitate
întregii noastre făpturi
și nevăzutelor mișcări ale gândului.

nesTinsă, aŞTepTarea

A mai trecut o noapte, cu miracol de culori
și cântec de pasăre, o nouă zi îmi cuprinde fereastra.
Așteptându-te, îmbrățișez pomii, mângâi frunzele.
Fac neîncetat drum între poartă și ușă.
Ce lung drumul dintre poartă și ușă!
Întorc cheița ceasornicului, nestinsă, așteptarea.
Așteptându-te, mângâi masa, scaunul, solnița,
pâinea. Ce drum lung între masă și pâine!
Așteptându-te, muzica îmi însoțește clipele
visului, îmi însoțește clipele trezirii.
Așteptându-te, mă întreb ce este așteptarea:
un interval, o boală, o formă subtilă
de tortură, o minunată formă de viață?
Uneori cred că așteptarea e o carte
pe care ai uitat unde ai așezat-o.

casa

Când ai pus un pas în fața ușii,
la plecare,
ai pus și un pas înăuntru,
la venire.

Casa te-așteaptă așa cum
îl așteaptă mama
pe fiul ei, dus departe.

Casa suferă pentru tine,
așa cum suferă un fiu
pentru mama lui,
pe care-o lasă un timp
zăcând în pat
și se-apropie grăbit,
cu spaima în suflet,
neștiind ce va găsi
la întoarcere.

Omul singur suferă pentru casa lui,
rămasă a nimănui când el pleacă.
Scurtul timp cât nu e lângă ea
i se pare o veșnicie.

În camerele ei mai aude vocile
și pașii părinților,
mângâie pereții, tocul ușilor
atins de mâinile lor.

Pentru omul singur,
casa este ființa lui cea mai dragă.
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înserare La Tomis

Disperarea leneșă a zilei spre asfințit
biciuită de valurile reci
și țipătul pescărușilor flămânzi
dincolo de tetrapozi
Vinovățiile vinovate sau poate nu
viața pe care nu ai trăit-o
și te acuză blând
imaginile pe care nu le-ai văzut
copleșindu-te în această oră
ce doar ne presupune

Resemnarea superioară a imobilelor
din centru acestui oraș sprijinit de țărm
cu statuia unui poet care a scris
despre iubire și tristețe
sfârșind în exil pe undeva pe aproape
printre cei care vor fi mereu
victima unor victime
ale istoriei consemnate-n enciclopedii
și care știu că nu contează puterea celorlalți
ci propria noastră slăbiciune

prin pieŢeLe burguLui

Acordurile și liniștea
melodiei de jazz
„All the thing you are”
ca o nevăzută retragere cu torțe
pe un portativ bizar
după zidurile palatului de iarnă
unde nu te poți apropia de două ori
de aceeași amintire frumoasă
oricât ai încerca să nu vezi
colțul de lună apărut pe cer
asemeni unui pumnal țintind inima

Alexandru Cazacu în aceste ore de la începutul nopții
când rana cea de toate zilele s-a înăsprit
prin piețele mari și mici ale burgului
pline de compasiune și teamă
cum privirea unei surori de caritate
care suferă și știe că suferi
pentru că cea mai bună prietenă a ei
este iubita care te-a părăsit

pace Şi singurăTaTe

Să trăiești trăind acele zile
de pace și singurătate
sub lumina florilor sângerii tomnatice
să cauți o noimă in desenele păsărilor
peste cerul căzut în valurile mării
la sfârșit de sezon
să ieși învingător pentru că îți ignori adversarul
și totul in jur totul pare o arhivă de gesturi
în care vrei să pui ordine
acum când întâmplările au năvălit peste noi 
ca o cascada de obiecte pe care le tot aşezam 
unul peste altul în dulapurile debaralei
când ziua abia a început
și îți pare că nu ai greșit drumul
ci doar nu ai luat-o pe nici una
din cărările ce ți s-au deschis în fața ta

înTr-o inTersecŢie periFerică

Dimineața aceasta de August
precum strălucirea mată a unor perle zornăitoare
la gâtul femeii ce ține cu eleganță
între degetele ei ieșind din manșeta rochiei de jerse
un port-țigaret
într-o intersecție periferică a urbei
unde soarele se aruncă
peste acoperișul caselor vechi
precum o herghelie într-o prăpastie

Dimineața aceasta de August
lângă benzinăria dintre două cimitire
de confesiuni diferite
unde colecționezi imagini 
pentru a le recompune mereu altădată
când vara se termină încet
si tinerețea prelungită se răzbună 
iar noi ne privim fără eroism
precum doi rivali ce s-au convertit ireversibil 
unul la dogma celuilalt
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poezia noasTră cea De ToaTe ziLeLe

cuvintele sunt mereu aceleași
ca o făină din care se face
pâinea noastră cea de toate zilele
poetul pentru poezie folosește
lacrimi în loc de apă și sare
amintiri în loc de drojdie
creierul frământă aluatul
inima deschide cuptorul
sufletul e aerul 
care întreține focul dragostei
ochii verifică rumeneala
tuturor poeziilor 
așezate frumos pe coala albă

poetul își freacă palmele de bucurie
visează că va da lovitura 
că va ajunge celebru
primele poeme le oferă pe gratis
ca pâinea caldă la colțul buzelor
primește pe ele niște like-uri
câteva cărți se vând pe la niște lansări
ca și cum s-ar vinde pâinea la piață
restul cărților care pe unde
unele ajung în librării
și se depune praful pe ele
altele pe la prieteni, pe la critici
adică rămân necitite în sertare
sau, în cel mai bun caz, în biblioteci

câteva cărți rămân la poet 
așa cum rămâne pâinea veche pe masă
ce să facă poetul cu ele, ce să facă? 

e precum bucătarul priceput
care refolosește pâinea veche
și face crutoane 

Ionuț Caragea pentru ciorba cea de toate zilele
face pesmet pentru prăjituri
pizza, sarmale, câte și mai câte
face aluat, pentru o nouă pâine
pe toate acestea le mănâncă
cu ochii în lacrimi
mulțumindu-i lui Dumnezeu
că nu moare de foame
că gustul e chiar foarte plăcut

5 septembrie 2021
(Din volumul în pregătire „Ceasornicarul fără mâini”)



proză

118 SAECULUM 5-6/2021PR
O

proză

Deși de o bună bucată de timp nu prea se afla în
apele lui, din pricina multelor pozne făcute de oameni
pe Pământ, Sfântul Petru hotărâse totuși organizarea
unui meci de fotbal între echipele de îngeri Raiul de Est
contra Raiul de Vest, – pentru distracția alimbarienilor1.
Și, ca de obicei, am fost desemnat să am grijă de au-
reolele jucătorilor. 

Plictisit că pentru micile mele neascultări eram din
nou pedepsit să muncesc, în vreme ce alții se distrau
după cum le era voia, am invitat doi cocori ce tocmai
treceau pe lângă terenul de fotbal, să se așeze în
stânga și în dreapta mea, cu rugămintea de a mă ajuta
să țin aureolele argintii ale îngerilor jucători; iar ei, foarte
săritori, s-au oferit să și le înșire pe gâturile lor lungi. –
Aureolele aurii ale celor doi antrenori, sfinții Gava și Paf-
nutie, le țineam eu însumi în poală, aranjate pe o tabla
de cristal. 

Arbitrul de centru și cei de margine își păstraseră au-
reolele pe cap și mă tăvăleam de râs când, la vreun
henț, sau la vreun fault, cel de centru își tuflea aureola
pe ceafă și striga nemulțumit, către vinovat:

– Bun lucru făcut-ai, nu l-ai mai fi făcut!
Expresia asta ține loc, în mod ipocrit, de ceea ce pe

Pământ te deșartă de furie și se numește „înjurătură”.
Deși și la noi în Alimbaria2, în lumea așa-zis paralelă –
însă profund legată de cea de pe Pământ –, cât și în
Rai după cum mi-am dat seama, la furie exprimările
competitorilor sau ale observatorilor lor nu erau întot-
deauna tocmai cuviincioase; iar Sfântul Petru, slăvit fie-i
numele de-a lungul mileniilor, de cele mai multe ori se
prefăcea a nu le auzi.

Scorul ajunsese la trei la unu, iar fanii celor două

echipe fluierau de pe margine, strigau din adâncul bo-
jocilor cuvinte de îndemn și scandau în delir lozinci ce
chemau la distrugerea definitivă a adversarilor, – atmos-
feră de stadion, ce mai!

Dincolo de terenul de fotbal se vedea arena în care
Arhanghelii Mihail și Gavril, în veci fie numele lor viu,
făceau instrucție premilitară cu sulițașii și luptătorii cu
sabia, viitorii apărători de nădejde ai zidurilor Raiului. 

Undeva, la dreapta arenei, pe un deal ca de vată,
așezați pe terase frumos conturate, mii de coriști exer-
sau cu entuziasm osanale dedicate Celui Unic. În de-
părtare, printre zborurile păsăretului cu penaj multicolor,
pe malul oceanului sau pe coastele munților de abur hă-
lăduiau mulțimi de bărbați, de femei și de copii care,
după Lauda matinală adusă Celui Unic, se îndeletni-
ceau, fiecare, cu ceea ce i-a plăcut mai mult înainte de
a sosi prin moarte, în Alimbaria. Unii jucau jocuri de so-
cietate sau pur și simplu se jucau precum copiii, de-a
„Ora zece a sosit, Omul negru n-a venit”, de-a „Uliul și
puii de găină” sau dansau lălăind cu ochii închiși,
ținându-se de mâini în hore întinse până dincolo de ori-
zont, pe când alții beau râuri de tot felul de alcooluri și
fumau pe ascuns! Aici este cazul să precizez că, pentru
a se evita îmbuibarea populației și glisarea emoțiilor ei
către zone nedorite, Marele Areopag instituise în Alim-
baria funcționarea sistemului cartelelor, – pentru mân-
care, pentru dulciuri, pentru băutură și chiar și pentru
spectacole; sportive, de teatru, de muzică. Fiecare pri-
mea la începutul anului cartele pentru plăcerile pentru
care, în prealabil, optase. Această planificare riguroasă
era destinată să conserve, pe cât posibil în limitele sta-
bilite, confortul psihic cât și aspectul estetic al tuturor. 

În Alimbaria nu existau supraponderali, balabuste
sau nemulțumiți. 

Cât despre delicatesele culinare, băutură, cafea și
țigări – chiar și dintre cele interzise –, nu știu cum se
făcea, dar cu toate controalele aplicate la sânge de
sfinții părinți piața subterană era bucșită. Și, ca să o

Viorel Savin

MĂRTURIA CINSTITULUI IOACHIM

1 Alimbarian, ă – trecător prin existența paralelă.
2 Alimbaria – țară din existența paralelă în care „cei duși”

își descarcă, spre evaluare, păcatele, înainte de a fi trimiși  în
Rai sau în Iad. (De la: a alimba vb. I. tr. – a descărca o parte
din marfa dintr-o navă în altă navă spre a o ușura.)
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recunoaștem cinstit, funcționa perfect fără cartele. După
cum constatau unii analiști ai fenomenului, piața subte-
rană avea și o componentă pozitivă, dacă o putem numi
așa, deoarece contribuia la netezirea asperităților în
relațiile dintre alimbarioți. Cu alte cuvinte, piața subte-
rană furniza mijloacele necesare și suficiente pentru
susținerea unor lobby-uri cu finaluri așteptate. – Nu-
mesc acțiunea „lobby”, ca să evit cuvântul dezagreabil
„șpagă”. 

Dar erau și unii alimbarieni care, în așteptarea cali-
ficativului definitiv privind calitatea vieții lor pământești
și, în consecință, repartizarea lor în Rai sau în Iad, se
distrau citind sau ascultând muzică. Însă existau și mulți
dintre cei care își consumau timpul în echipe, jucând
fotbal, volei, teatru sau organizând tot felul de dezbateri
privitoare la venirea Apocalipsei Celei Mari, – de neîn-
lăturat, se pare, din vina inconștienței pământenilor. 

Nu a existat și nu există pic de plictis în Alimbaria. 
Fiecare are tot ceea ce își dorește, – mai puțin iubire

carnală; fiindcă nimeni, nici oamenii, nici păsările, nici
animalele, nici reptilele, nici insectele nu-și aduc aici tru-
purile, ci își transferă doar imaginile exterioare. Și, după
cum bine se știe, imaginile sunt asexuate, – iar iubirea
fără sex este ca brânza fără sare. 

La fel se întâmplă cu mașinile, cu avioanele, cu lo-
comotivele, cu vapoarele etc., etc., care, după ce pe
Pământ sunt casate, nu-și transferă în Alimbaria și
structurile metalice din care sunt făcute, ci numai imagi-
nile lor; pe care alimbarioții le pun în funcțiune și le
întrebuințează cu multă satisfacție și cu folos. 

Dar și fructele, băuturile de toate soiurile și mâncă-
rurile, după ce pe Pământ sunt consumate, ajung în
Alimbaria tot sub formă de imagini. Aici, pe bază de car-
telă, sunt savurate de alimbarioți la restaurantele, tera-
sele și barurile care, la rândul lor, după ce și-au încheiat
timpul ce le-a fost dat să existe, au ajuns aici cu toate
funcționalitățile. – Viața în Alimbaria este minunată: în-
destulătoare, plină de bucurii și, aș putea spune fără să
greșesc, cu adevărat fericită. 

De ce este fericită?
Cu scop: pentru ca, după primirea Calificativului pri-

vind viața lor pe Pământ, aceia care o cotesc către Iad
să știe ce pierd, și să plângă, iar aceia care se îndreaptă
spre Rai să știe ce fericiri îi așteaptă acolo, și să se bu-
cure și mai avan! 

Singura nemulțumire care adie peste Alimbaria – și
oricât am nega-o, se simte! –, este aceea că „civilizația”
alimbariotă a fost și este cu un pas în urmă față de cea
de pe Pământ. 

Când pământenii au inventat lămpile cu petrol și au
aruncat opaițele pe bază de ulei la gunoi, opaițele au
ajuns în Alimbaria, – și a fost mare bucurie; când oa-
menii au inventat becul electric și au aruncat lămpile la
gunoi, lămpile au ajuns în Alimbaria, înlocuind opaițele,
– și iar a fost mare bucurie; când oamenii au inventat
centralele atomo-electrice, cele bazate pe cărbune au
fost casate și au ajuns în Alimbaria, – aceasta fiind, în
sfârșit, electrificată. A fost bucurie din nou. Dar mică. Fi-
indcă ne îndoiam că v-a fi transferată prea curând în
Alimbaria și o centrală atomo-electrică! Suntem sortiți

să fim mereu cu un pas în urma pământenilor. 
Se pare că și neliniștea de care era cuprins în ultima

vreme Înalt Prea Sfântul Petru își avea rădăcinile tot în
această situație frustrantă, căci, egoiști după cum îi
știm, pământenii fabrică tot felul de mașini, de mobilier
și de gadgeturi cu timp mult prea îndelungat de
folosință, făcând ca acestea să ajungă în întrebuințarea
alimbarienilor după o perioadă insuportabil de lungă de
timp; sau, în cel mai fericit caz, să ajungă în urma vreu-
nui accident sau al vreunui război iscat din te miri ce,
pe Planetă. Ca urmare, Areopagul i-a cerut Sfântului
Petru să folosească toate butoanele pe care le avea la
dispoziție ca să acționeze în sensul reducerii drastice
pe Pământ a duratei de viață a artefactelor; pentru ca
să putem beneficia și noi, alimbarienii, cât mai curând
posibil, de ele. Și i s-a mai cerut și Sfântului Ilie să trăs-
nească fabricile care produc lucruri cu durată de viață
indecent de lungă. – Însă problema aceasta se  află în
stadiu de dezbatere.

Mugetul lung al mulțimii mă scoase din reverie. 
O minge trimisă din ofsaid zburase aura de pe capul

arbitrului de centru și acesta, în timp ce aura i se rosto-
golea pe gazon, încerca să o prindă împiedicându-se
caraghios în anteriu, în huiduielile și în hohotele de râs
ale spectatorilor. – Pentru neștiutori, precizez că o ima-
gine a unui lucru sau a unei ființe nu poate clinti din loc
un lucru sau o ființă, însă poate mișca fără nicio dificul-
tate o altă imagine. Așa cum s-a întâmplat și cu mingea
care l-a lăsat pe arbitru fără aură. Deci, vă rog să nu
puneți la îndoială faptul hazliu că centralul s-a pomenit
cu chelia goală în urletele de satisfacție ale mulțimii!

La sfârșitul meciului care s-a terminat la egalitate –
deoarece în Alimbaria nimeni nu are dreptul să rămână
nemulțumit, toate competițiile se termină la scor egal!  – ,
am înmânat aurele antrenorilor și jucătorilor și am
mulțumit, după cuviință, cocorilor, pentru ajutor. La rân-
dul lor, cocorii mi-au mulțumit pentru că le-am făcut
onoarea de a-i folosi, după care… s-au înălțat cu
eleganță și au zburat spre zările unde, desigur, aveau
treburi importante de îndeplinit.

Am introdus într-un automat tichetul pentru dulciuri
și am primit imaginea unui cornet cu înghețată de cacao
pe care am început să o mănânc cu poftă. Apoi, am
rugat o alimbariană blondă, superbă, care privea deru-
tată în jur din spatele volanului unui maserati ultimul tip,
să mă ducă la palatul administrativ. (Făcuse cu câteva
ore în urmă un accident teribil la Livorno și fusese trans-
ferată în Alimbaria, după cum erau regulile, cu tot cu
mașină.) 

Pentru început era cam confuză în legătură cu mer-
sul treburilor în lumea nouă pentru ea, și i-am dat câ-
teva coordonate de imediată utilitate. Când am isprăvit
cu dădăceala, m-a întrebat cu voce languroasă:

– Ce faci la Palat? Ești vreun înalt funcționar, acolo?
– Nici pe departe. Trebuie doar să-mi iau programul

de lucru. Un prooroc mi-a prezis că voi fi trimis în mi-
siune de Păzitor, pe Pământ.

– Aaaa, fericitule, te întorci…!
– S-o crezi tu, că sunt fericit. Cine-i trimis pe Pământ

este trimis în exil! De fapt, ispășesc o pedeapsă.
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– Cu ce ai greșit?
Am privit-o lung și i-am spus:
– La noi, curiozitatea este un mare păcat! 
– De ce?
– Pentru că aici încercăm să avem doar prezent și

viitor. Iar întrebările, prin firea lor fiind scormonitoare în
trecut, nu se pun.

– De ce?
– Iarăși…! i-am reproșat, nemulțumit. Apoi, am con-

tinuat: Fiindcă în Alimbaria trăim răspunsurile! Toate în-
trebările ni le-am pus pe Pământ, și iată: ne-au adus
aici!

– Iartă-mă!
– Nu face nimic. 
Ajunsesem pe esplanada palatului și i-am cerut să

tragă lângă scările din dreapta.
– Mulțumesc, i-am spus și am asigurat-o că după ce

mă voi întoarce din misiune o voi căuta.
Am urcat scările. Eram așteptat. 
De cum am intrat prin ușile mari de cristal, un heru-

vim m-a luat de braț, m-a înălțat iute în zbor până la
cerul al nouălea și m-a predat unui serafim care m-a in-
trodus într-o cameră cu ferestre uriașe ce lăsau să se

vadă cerurile limpezi, inundate de o lumină caldă,
emoționantă. 

La un birou mare, făcut dintr-un norișor de culoarea
smaraldului, discutau, șezând în fotolii de abur azuriu,
Sfântul Petru, în veci fie numele lui lăudat, cu Sfântul
Ilie și cu Arhanghelii Mihail și Gavril, veșnică fie memo-
ria lor. Sfântul Petru dădu semn că m-a văzut și îmi
ceru:

– Du-te la fereastră și spune o rugăciune. Terminăm
îndată și te chem.

Mi-am scos ascultător din buzunar genunchierele,
mi le-am tras și m-am așezat pe brânci3 la fereastră, cu
fruntea rezemată de pervaz. Am început să mă rog
Celui Unic să-mi dea minte ca să pot îndeplini întocmai
cele ce îmi vor cere Sfinții Părinți. Printre vorbele mele
spuse cu nădejde în gând, se strecurau vorbele Prea
Fericiților, distrăgându-mă de la rugă și făcându-mă să
cad în păcatul trasului cu urechea. 

(Din volumul în lucru Precum în Alimbaria
așa și pe Pământ)

3 Pe brânci – pe mâini și pe picioare, de-a bușilea, tâ-
rându-se.

Nimeni nu ştia când şi de unde venise domnul învă-
ţător Petru Ezarhu, la Vadu care, pe vremea schimbului
de populaţie. se numea tot Caraharman, după numele
fortului otoman, de odinioară  Se ştie doar că toţi, rând
pe rând, turci, tătari, lipoveni, mocani, dicieni, bulgari
sau caraiflaci, îl găsiseră deja acolo, în căsuţa lui din
pietroaie şlefuite, ghemuită sub cel mai larg şi mai înalt
nuc văzut vreodată, în nordul Dobrogei.

Când însă, după război, au venit unii de-ăia, cu di-
plome şi medalii, ca să-l încoroneze drept cel mai bă-
trân învăţător din partea aceea a lumii, el a ieşit la
puntea de la portiţă şi-a spus: „Dar asta nici măcar nu-i
adevărat, căci, după ştiinţa mea, cel mai bătrân rămâne
tot domnul Niculae Aianu de la Tăucu Sec, care a ajuns

deja la vreo 95 de ani, chiar anul trecut. Eu sunt doar
cel mai vechi învăţător dup-aici, cred că asta-ar vrea să
spună lumea. Cel mai vechi, tată, nu cel mai bătrân,
chiar dacă niciodată nu mă trezesc dimineaţa, fără să
mă doară ceva! Că eu i-am învăţat să citească şi să
scrie româneşte pe copiii mocanilor ungureni, pe-ai ro-
mânilor de prin bălţi, şi sub stăpânirea turcilor, şi-a tă-
tarilor, şi-a bulgarilor, şi-a românilor, câtă-a fost, când a
fost – ceea ce numai sub stăpânirea asta, de-acuma, a
borşivicilor ăştia, nu pare să se mai poată. Că ăştia sunt
numai nişte cantauri d-ăia, fără capac la maţe şi fără de
Dumnezeu. Ia ascultaţi, zicea, am răguşit ca râşniţa de
când citesc la poveşti pentru toţi copiii oamenilor, de la
Năvodari, la Başpunar, învăţându-i zilnic să cânte, să

Ioan Florin Stanciu

SEMNE PE NISIP
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recite, să se roage şi să rostească fără greşeală, literă
după literă, vorbele sfinte şi-adevărate ale înaintaşilor
noştri

Ezarhu nu urmase şcoli prea înalte, dar că avea is-
cusita şi sprintena înţelepciune de a pune în vorbe tâlcul
ascuns în lucruri sau în faptele oamenilor: „He, hee, noi
râdem de unul, doi/ şi patruzeci râd de noi!” Căci el cer-
ceta mai mult firea omului şi mersul lumii, decât cărţile
cele groase şi mucede, pe care le adunase totuşi în
nişte lădoaie groase de stejar din căsuţa lui de sub nuci,
pe unde numai arareori se abătea, ca să-şi caute înţe-
lepciunea întru mâhnire. Întrucât cele mai multe dintre
povăţuirile sale veneau de foarte departe, din moşi-stră-
moşi. „E bine să aduni şi învăţătura din cărţi, spunea el
oarecând, dar niciodată nu-ţi va fi îndeajuns numai
aceasta, dacă n-ai iscusita înţelepciune pe care numai
Duhul ţi-o poate coborî pe frunte. Căci învăţătura cea-
laltă stă într-o carte din rafturi, tot aşa cum stă un mort
boieresc în coşciug, adică ras, sulemenit şi parfumat pe
dinafară, dar putred şi împuţit pe dinăuntru.”

Şcoala bunicului meu Ezarhu de la Caraharman, al
cărei elev am fost şi eu în mai multe rânduri, se mai
făcea pe vremea aceea, sub nucul de o mie de ani, din
ograda lui, care acoperea jumătate cerul şi îşi desfăcea
aripile verzi peste toată bătătura, cu case şi cu acare-
turi, cu tot. Şi atât de bogat şi de îndesat era acel nuc,
încât, chiar dacă s-ar fi rupt norii şi-ar fi plouat cu gă-
leata, nicio picătură, niciun strop, domnule, nu răzbătea
printre crengile lui. Căci tot pe-acolo, iavaş, iavaş, am
învăţat şi eu să citesc şi să scriu, ieşind, iată, îndeajuns
de curat la cuget şi de uscat la trup, ca să pot să scriu
şi să dau mărturie.

Toamna, prin septembrie-aşa, fiecare tată de elev
se prezenta acasă, la dom’ Ezarhu, cu un dovleac
mare, alb şi lucios cum e marmura, pentru că dovleci
din aceştia se găseau peste tot, iar învăţătorul scrijelea
cu un cui pe dovleac, mai deasupra-aşa şi mai vizibil,
numele elevului: Tică, Iani, Ali, Maria, Slavko, Sibel,
Ionel, Őzel, Titu, Eva, Chira, Dică, Iovanka, Gigel, după
cum se nimerea. Asta era şi înscrierea oficială, şi cata-
logul elevilor, pentru că notele tot pe dovleac le punea
şi tot cu şişul. Nota 5 fiind cea mai mare. Iar cum cinci
se spunea beş, pe turceşte, noi îi ziceam premiantului
Beşliu, ceea ce ni se părea grozav de fălos.

De obicei, dimineaţa, când începeau lecţiile, fiecare
elev îşi lua locul pe dovleacul lui şi aştepta liniştit. Asta
era prima regulă. Iar a doua spunea că nuielele drepte
şi lustruite, din lemn de corn, pe care le avea fiecare-n
dotare trebuia folosite numai la scris şi niciodată ca ar-
gumente în certurile şi răfuielile care izbucneau adesea
în şcoală. Pentru că, în mijlocul ariei care reprezenta
sala de clasă, se afla o ladă din scânduri de fag frumos
şlefuite, plină ochi cu nisip auriu de Buhaz, care, atent
nivelat, ori de câte ori era nevoie, ne servea drept tablă
de scris. De exemplu, învăţătorul desena într-un colţ li-
tera G şi ne invita, pe rând, s-o rostim desluşit în gura
mare, împreună cu un cuvânt potrivit ge, Grigore, de-o
pildă, şi s-o scriem apoi şi noi, fiecare cu nuieluşa lui.
Dacă făceai bine, striga Aferim! (calificativul îndeobşte
pentru silitori), iar, dacă doar mârâiai şi mâzgăleai, îţi

croia o bâtă de-aia, de corn, drept pe ţeasta capului, în-
soţită adesea cu calificativul cel rău: Siktir!; cel mai rău
fiind: Siktir, bre Tolomac! Pentru că, deşi domnul Ezarhu
avea cuvioase şi evlavioase purtări, el nu putea nicide-
cum să îngăduie trândăvia, nelegiuirea şi alte năravuri
rele, „întrucât prostia, lenea, ca şi răul de la diavol sunt
împreună”, zicea el adesea. 

Astfel, toate zilele de şcoală începeau cu rugăciunea
de dimineaţă, pe malul înalt dinspre răsărit şi cu pal-
mele împreunate înspre soarele care plutea îmbujorat,
la trei coţi deasupra mării. Urmau neabătut cele două
strofe din Trei culori, minunat modulate de fetele noas-
tre… Iar marea era albastră, soarele roşu, pe când pă-
iuşul de sub genunchii noştri bătea veşnic în galben. Ne
mutam apoi sub nuc, pe dovleci, pentru că urmau obiş-
nuitele pilde şi poveşti ale domnului Ezarhu, pe care le
întrerupea din vreme-n vreme, ca să scriem noi vreun
cuvânt la alegerea sa, pe nisipul din ladă. Împărat, de
pildă, pentru că-şi avea chichirezul lui: „Cu m, nu cu n,
mă Gigele, ţi-am mai spus de-o mie de ori că, înainte
de p, se scrie cu m! Asta e! Nu credeţi că-ar cam fi sosit
vremea să vă puneţi şi dovlecii de pe umeri la treabă!?”

Astfel, odată, când eu am scris miau în loc de mi-au,
a sărit drept în picioare, miorlăind, ca la circ: „Miau,
miau, miorlau, ia uite-l, domnule, şi pe Motanul Încăl-
ţat!… şi Motănel mi-a rămas numele pentru încă vreo
trei ani la rând.

Până când la o amiază oarecare, au trecut pe sub
hotarele de umbră-ale nucului şi s-au oprit cam rătăciţi
printre dovleci doi boieri de-aceia de la oraş, îmbrăcaţi
în haine cu pătrăţele şi cu pălării negre, coborâte pe
frunte. Iar eu, care şedeam mai într-o margine, aşa, am
simţit o adiere dulce de iasomie şi mi-am văzut ochii
sclipind în luciul de păcură al ghetelor lor:

– Cred că putem şi noi să vedem cum stau treburile
pe aici, a spus cel cu mustăţi rotunjite înspre barba de
ţap.

– Apăi, cum şcoala mea n-are nici pereţi, nici uşi sau
ferestre, a zis dom’ Ezarhu, zâmbind cam ghiduş, eu nu
pot nici să vă poftesc înăuntru, dar nici să vă dau afară.
Aşa că şedeţi frumos unde veţi vrea... Ia copii, mai
strâns oleacă şi faceţi iute loc pe doi dovleci mai mari!
Iar cei doi, cu cravatele lor înfoiate, cu tot s-au aşezat
printre noi, pe bostani, ascultând cu mare luare aminte
şi scriind câte ceva prin caieţelele lor, desfăcute peste
genţile negre, aşezate cu dichis, pe genunchi. Mai târziu
însă, unul mi-a pus o carte deschisă sub nas: „Ştii
cumva ce se scrie aici?” „Sigur că ştiu!”, am zis eu
foarte curajos, după ce-am desluşit în gând primul vers,
recunoscând povestea celor doi prieteni care, călătorind
împreună, s-au întâlnit faţă-n faţă cu ursul, pe care-o
ştiam oricum, pe dinafară, după ureche, căci istorioarele
nesfârşite ale lui Pann erau desfătarea noastră de zi cu
zi. „Adevărul e că pruncii ăştia nu prea sunt obişnuiţi să
citească din cărţi, din moment ce noi nici n-avem cărţi”,
a zis domnul învăţător. Noi scriem şi citim pe nisip.” Iar
unul a zis că-au venit de la Bucureşti, „ca să vedem şi
noi dacă mai există şcoli româneşti prin Dobrogea
noastră, românească acum.” În vreme ce eu, cu ochii
plecaţi, continuam să spun desluşit povestea cu ursul,
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ca şi cum aş fi citit-o chiar atunci de pe carte: Ursul dar,
totdeodată, asupra lui cum sosi,/ Pe la nas, pe la ure-
che, se pleca a-l mirosi… „Minune mare a zis apoi dom-
nul acela, căci nici la Bucureşti nu se citeşte aşa
limpede şi frumos!”

Dar domnul învăţător s-a crucit şi-a întrebat cu mare
mirare „Care Bucureşti, bre?” Atunci, ăla mai gras şi cu
barbă s-a aplecat şi l-a întrebat pe Őzel care se scăr-
pina-n creştet, alături: „Care-i capitala ţării noastre, pu-
iule?” „Babadag!”, a spus Őzel, fără să clipească măcar,
dar noi am strigat toţi, pe rând: „Bucureşti!, Bucureşti!,
Bucureşti!”, în vreme ce domnul Ezarhu râdea şi zicea
că, pentru-alde Őzel, Babadagul e şi capitala Americii
totodată, pentru că ei altă aşezare mai mare şi mai în-
depărtată, orişicum, n-au mai văzut.   

– Poftiţi în casă, le-a spus el musafirilor, că-aţi făcut
drum lung şi greu, pentru care noi vă mulţumim frumos,
deocamdată. Dar, după ce musafirii au ocolit o căpiţă
de lucernă parfumată şi-au văzut casa, s-au oprit o clipă
nelămuriţi, ca să vorbească între dânşii.

Deoarece casa învăţătorului, clădită cu temeinică
migală de oamenii meşterului Mihai Voivodean, n-avea
egal pe pământ, căci semăna mai mult a broscoi împie-
trit decât a casă de oameni. Mai ales că Mihai şi oame-
nii lui aduseseră pietrele de construcţie tocmai din
şanţurile vălurite de la Vicus Celeris sau de pe la Marea
Cetate, de unde-au ales numai lespezi din marmură im-
perială şi granit vânăt, perfect lustruite, din care-au zidit
căsuţa învăţătorului într-o singură săptămână, se zice,
măcar că-au tot dichisit la ea până toamna târziu, deşi

avea o singură odaie şi-o tindă, fără să fie cu mult mai
înaltă de un stat de om. Iar, după ce-au legat, hopa-
tropa, lemnăria şi podul, au acoperit-o frumos, cu snopi
de papură, la primul strat, şi cu maldăre din ţipirig mai
nou sau mai vechi, pe deasupra. De aceea, la prima ve-
dere, acoperişul chiar părea o ţestoasă de câmp, cu pe-
tece maro, verzi şi uleios măslinii, dar cu picioare din
granit cretacic, blindate cu solzi lucitori, pe toate feţele:
„Câteodată, noaptea, zicea domnul Ezarhu, chiar mi se
pare că întregul sălaş porneşte lipa-lip, cu mine cu tot,
încercând, pesemne, să se-întoarcă acasă, la Histria,
acolo unde-i rostul său pe pământ.” Dar vara, nucul
acela rotat i se cobora pe deasupra, ca o cloşcă înfoiată
peste un ou de dropie, încondeiat în verde, alb şi cafe-
niu, asemenea podişului dobrogean care cobora-n voa-
luri largi şi pestriţe înspre Dunăre şi Marea cea Mare. 

Astfel sosind ei la intrarea-n arcadă a acelei case
fără asemănare prin partea aceea de lume, învăţătorul
s-a oprit îmbietor lângă o canapea din scânduri geluite
şi vopsite-n esenţe din  fiertură de nuci, acolo unde
mândru ca o flamură, tremura-n briza de seară şi un su-
perb tei abia înflorit, sub care, ceva mai la dreapta, aş-
tepta pe picioare înalte cutia din tuci înflorat a unui fel
de sfeşnic cu nisip auriu de lagună, unde, scufundat pe
jumate, veghea şi un unduios ibric arămiu, pentru cafea
turcească, cu filigeanele sale, cu tot. 

– Asta-i tot pentru scris?, a întrebat ghiduş unul din-
tre cei doi musafiri.

– Asta-i pentru îngândurare şi luare-aminte, a spus
dom Ezarhu, smerit dintr-odată.
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În acea seară de duminică, stăteam cu ochii ațintiți
către pervaz, unde două vrăbii se scăldau în lumină.
Priveam fără să văd. Sufletul mi-era încă în biserică,
căutând o eliberare care nu avea cum să vină.

„Te privesc și mi-e greu să-ți spun ceva ce nu
cunoști despre mine. Când stau lângă tine, slăbiciunile
îmi devin puterea de care am nevoie să merg înainte.
Oare cum eram înainte să te cunosc? Nu-mi mai amin-
tesc, de parcă dintotdeauna tu... Aş putea să locuiesc
aici ore întregi și să mi se pară clipe. Mă liniștesc și res-
pir mai ușor. Aici nimic pământesc nu mă tulbură. Nu
sunt soția cuiva, mama cuiva, fiica cuiva. Sunt a tuturor
și a nimănui. Nu posed nimic și nimeni nu mă posedă.
Sunt aici de când lumea. De când Dumnezeu m-a adus
aici, El știe cu ce misiune.

Tu porți blândețea aceea pe chip, din care mă hră-
nesc. Blânda oboseală a zilelor, cearcănele neodihnei,
zâmbetul indescifrabil.

Încă nu am trăit nimic care să conteze, nu am scris
nimic care să dureze. Gândul acesta, deși temător, îmi
face bine. Mă smerește. Nu este al meu să vorbesc
despre lume, ca și când aș cunoaște tainele ei.

Nu cunosc alt glas decât al iubirii pe care ți-o port în
taină. Nevăzut, neștiut. Iubirea vorbește în șoaptă. Oa-
menii, nu.

Toți oamenii iubesc. Toți poartă pe cineva în came-
rele sufletului, fie că sunt strâmte sau încăpătoare,
joase sau înalte. Îngrijite sau pline de murdărie. Să porți
grija cuiva este uneori dificil, pentru că până la urmă nu
controlăm nimic.”

„Mami, cât o să trăiesc?” a spart liniștea, cu acel
amestec de speranță și spaimă în glas, fiica mea. Privi-
rea mi-a trecut de la chipul Taniei la icoana de pe pere-
tele de răsărit a camerei de zi. O mamă purtându-și
pruncul și Dumnezeul, în același timp.

Mi-am adus aminte de crizele de epilepsie și de în-

cercările disperate de a o liniști și aduce la realitate. Am
revăzut toate lunile, derulându-se între negare,
învinovățire și apoi acea acceptare inevitabilă. E fiica
mea. Cu moștenirea genelor dinspre mamă. Iar eu,
dinspre tată. Un tată care nu avea să o cunoască, nici
să mă mai recunoască. 

„Draga mea, nimeni nu știe cât va trăi, Dumnezeu
știe, dar cred că vei trece de nouăzeci și cinci de ani.” 

„Nouăzeci și cinci de ani!” repetă cu uimire, Tania.
Ochii ei rotunzi și negri mă fixau, calculând mental tim-
pul rămas. „Păi mai sunt 88 de ani până atunci, ce
mult!”

Satisfacția de pe chipul ei era evidentă. La înălțimea
vârstei de șapte ani, lucrurile pot căpăta dimensiuni
exagerate. 

Gândurile îmi fuseseră întrerupte și am rămas des-
cumpănită, stând din nou, față în față, cu realitatea. O
realitate în care timpul mi-era cel mai mare aliat și
dușman, deopotrivă. 

„Va trece cu timpul și cu tratamentul potrivit”, așa
cum a fost cazul dumneavoastră, m-a asigurat doctorița
vorbind calm. 

Am zâmbit forțat. Cu timpul nu stau prea bine. Ori
fuge din mâinile mele, ori întârzie pe drum. Sunt mereu
în contratimp.

Îmblânzesc cum pot aceste stări. Le mângâi pe
creștet, ca și cum aș mângâia un câine cu fața mare și
ochi de ceară. Un cerșetor de afecțiune, care se înco-
vrigă la picioarele bine înfipte în anotimp.

An de an, mă domesticesc mai mult. Îmi place să
stau ore în șir în fotoliu, cu câte o carte în mână, care
mă poartă acolo unde pașii mei nu vor ajunge. Sunt pe
rând, soldatul îndârjit din tranșee cu fața neagră de fu-
ningine și fotografia copiilor la piept. Sunt fata simplă,
cu rochie galbenă, care scrie despre iubire, până ce se
va mistui odată cu manuscrisele neterminate. Sunt bă-

Mihaela Roxana Boboc

VINA
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trâna care caută un colț doar al ei de timp, acea gură
de aer unde poate zâmbi și plânge, în același timp. Sunt
bărbatul înăsprit de pierderile fraților de război, sunt epi-
lepticul care tresare și nu poate controla niciun mușchi
din corp. Sunt copilul orfan, care merge până adoarme
cu frica în sân. Sunt alcoolicul care se leagănă până
când somnul îl vindecă de sine. Sunt tot ce am pierdut
și nu poate fi pus la loc.

Sunt iubirea care te scrie. Sunt femeia care adoarme
plângând. Sunt acea femeie care te iubește odată cu
zorii și te îngroapă la apus. Sunt pictorul flămând de sin-
gurătate, când între el și pânză, se contopesc culorile.
Fac dragoste cu lipsa ta, cu umbra pe care o mângâi în
mine însămi.

Lăsați-mi copila să doarmă! Lăsați-mi poezia să se
scrie! Să fiu, pe rând, toate aceste vieți trăite și julite,
rănite și vindecate. O să vă las, în schimb, aceste haine
care mă îmbracă și mă dezbracă. Aceste haine strâmte,
în care încap toate fricile. Acest trup care nu mă
hrănește, acest trup care mă afundă în scârba zilelor.
Aceste contururi și umbre, care nu-mi mai aparțin. Pe
care nu le iubesc și nu le pot dărui.

Lăsați-mi copila să doarmă! Și cât somnul atârnă ca
o fereastră răsturnată, între noi se face liniște. Ascultă!
Se aud păsările cântând. Se aude marea prinsă în
scoică. Se aude răsăritul!

***
Îmi era teamă să te mai chem. Să mă gândesc la

tine, măcar. O făceam tăcut, în acele fracțiuni de me-
morie, unde subconștientul arunca năvodul în mare, iar
pești mici și străvezii umpleau zarea.

Din 2 aprilie al acestui an gol, care a adus cu sine
55 de ani prezenți și 11 dincolo, odată cu criza fiicei
mele, cu sentimentul de pierdere inimaginabil până în
acel moment, legătura s-a rupt.

Să mă ierți că te voi lăsa să te odihnești în pace, în
cimitirul din Vălenii de Munte, să mă ierți că nu voi mai
întinde punți între lumi, ci doar singură, în această lume,
ca o mască întinsă peste respirația și zgomotul asurzi-
tor, îmi voi duce pașii.

Să mă ierți că în sufletul meu încă sunt copilul cu
traumă de abandon. Să mă ierți că am rămas la doi-
sprezece ani, când ți-am smuls otrava din mână, după
o luptă corp la corp, pe care am câștigat-o. Să mă ierți
că încă mă legăn noaptea ca să adorm. Să mă ierți că
încă fug de ceea ce simt iar când rămân, aleg cele mai
toxice relații. Să mă ierți că încă mă sperie oamenii care
trântesc uși și pleacă. Că încă deschid ușa cu teama
că ceva rău e pe cale să se întâmple. 

Că nu pot încă să trec pe un coridor lung, fără să
număr pașii, ca dinspre dormitor spre bucătărie. Că
merg încă pe vârfuri, să nu te trezesc cumva din beția
cu fantome.

Lasă-mi copila să doarmă! De acolo de unde ești, și
nu mai poți reveni, ai grijă de sufletul ei. Eu voi lupta și
voi pierde, voi scrie și voi plânge, voi picta și voi fi bine.

Dar tu, ai grijă de mama, de ochii ei brăzdați de riduri,
de zâmbetul ei tot mai șters. Să o lași aici, să-și vadă
copiii fiicei înălțându-se în pământul bun.

Să vorbești cu omul drag al surorii mele. Să depănați
amintiri și să vă strângeți mâinile, fără frică de moarte.
Ce este mai rău, a trecut. Și tu, și el -  stăpâniți memoria
și nimic nu vă mai consumă. Să-i spui că mi-e dor de
el. Că îmi lipsește energia lui creatoare și poemele pe
care mi le trimitea pe înserat. Să-i trimiți Irinei om să o
scoată din moartea albă a gândurilor.

Mie să nu-mi trimiți nimic. Ești în mine și eu întru
tine. Nu e nevoie de cuvinte. Am luat tot ce mi-ai dat și
mai mult de atât. Le port cu mine, printre fărâmele de
timp, îngăduite de sus. În acuarele și în poeme, duc o
moarte în plus pe umeri.

Duc și tac. Caut oameni care să semene cu Hristos.
Care să ia povara din inimă cu o singură privire. Caut,
încă. E semn că în cer și pe pământ – toate sunt ade-
vărate. Și adevărul e mereu cu un pas în față.

Stau la ușă și bat. De mi se va deschide, voi intra în
liniștea cuvintelor. Voi intra în iubire. Și la masă cu toți
cei dragi stând, voi cere un mic răgaz, să mulțumesc
pentru toate. Apoi mă voi ridica și plecând, voi strânge
la piept copilăria. 

E dimineață încă. Pomul din fața geamului se
apleacă sub greutatea merelor mici și roșii. Muntele a
rămas în neclintirea lui. Doar frunzele foșnesc încă, sub
adierea vântului, care dezminte tot.

Tot ce am scris mai sus este o spovedanie mută, o
iubire care nu va ajunge la capăt, până când nu se va
scrie, din nou și din nou, din sângele meu.

N-am întâlnit încă poemul, din care să plec cu sufle-
tul plin. Acea lungă scrisoare, pe care citind-o, de la un
capăt la celălalt, să respiri prin mâna celui care scrie.
Pesemne, drumul se conturează, clipă de clipă, din
emoția trecătorului. Drumul se scrie la fiecare pas.
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Ardea de nerăbdare să meargă la aniversarea zilei
de naştere a lui Edy, dar sorţii îi erau împotrivă. Toată
gaşca de zurbagii va fi acolo şi tocmai el să lipsească?
De când s-au înscris la clubul de înot erau nedespărţiţi.
„Club de nataţie, băi nătăfleaţă!” se grozăvea Cosma,
care scotea cel mai bun timp la craul şi de două ori pe
săptămână, când mergeau la bazin, devenea liderul
grupului. Îşi punea în evidenţă bicepşii, corpul atletic în
formare, forţa şi curajul, aşa încât toţi il admirau. La în-
văţătură nu strălucea, dar la sport era primul. Edy pe
lângă el era un grăsuliu diform, un sac de grăsimi floş-
căite. Dar ce conta? Pentru Cosma, Edy şi ceilalţi, orele
de bazin le aduceau aceeaşi senzaţie de libertate per-
misă, aceeaşi descătuşare de supliciul temelor. Bălă-
ceală cu scufundări şi coteală, bras, craul, spate,
fluture, împinsături cu ţipete, apă împroşcată sau înghi-
ţită involuntar uneori. Zbenguială în toată regula! Ecoul
ţipetelor, apa clipocită le auzea surd în urechi mult timp
după orele de bazin. Răsfăţ, descătuşare mult râvnită
a energiilor scăpate din chingile otrăvite ale învăţăturii.
O ceată de ţânci isteţi şi gălăgioşi în stare să răstoarne
ordinea lumii cu vitejiile lor. Colegi de clasă cu fizionomii
de şmecheri mereu puşi pe şotii. Le vedea sclipirea din
ochi şi râsul drăcos, contaminant, cristale reflectate
ademenitor în oglinda plină de candori luminoase a zilei.

Nu, asta era prea de tot! Nu putea lipsi de la ziua de
naştere a lui Edy în niciun caz! Nu putea să admită aşa
ceva. Între membrii grupului de la înot era o legătură in-
destructibilă, credea Alin cu convingere, încă din clasele
primare, dar şi mai târziu de când fumaseră împreună
primele ţigări, ascunşi printre boschetele din fundul
cur ţii. Cum să nu meargă la Edy, drăguţul de el, drăgă-
laşul dolofan cu mers de ursuleţ de care toţi făceau haz
mai ales când proful de sport citea rezultatele obţinute
la suta de metri plat? Era apreciat necondiţionat pentru
năzbâtiile fără limite făcute în pauze. Uneori şi în timpul
orelor. „Te văd, Edy!” turuia întruna, cu degetul arătător

ridicat ameninţător, profesoara de istorie în vreme ce el
trăgea în capul fetelor gloanţe de hârtie mototolite cu
salivă prin tubul eliberat de mină al creionului automat.
„Te văăăăd”, relua profesoara de la catedră coborând
imediat privirea în manualul de unde citea fără să se
sinchisească lecţia nouă. Picioare în fund, ghionturi ne-
prevăzute, pişcături pe furiş, alergări printre bănci în re-
creaţie, toate erau specialitatea lui Edy. 

În clasele primare, au făcut una de pomină. În loc de
plastilină, la orele de lucru manual, se modela cu argilă.
În curtea şcolii, alături de groapa cu nisip pentru săritura
în lungime de la orele de sport, era o ală groapă drep-
tunghiulară amenajată în acest scop, plină cu argilă.
Elevii aveau găletuţe sau alte recipiente de plastic, îşi
lua fiecare partea lui de argilă, o frământau cu apă şi
modelau pe bănci diferite obiecte. Orele de lucru ma-
nual erau fixate la sfârşitul programului, aşa că după
oră, domnul învăţător cu statură de munte i-a lăsat pe
câţiva să cureţe băncile de argilă cu bureţi şi cârpe pen-
tru ziua următoare. Învăţătorul a plecat în cele din urmă,
lăsându-i să finalizeze curăţenia. După un timp, ţâncii
au început să arunce unii în alţii cu bureţii şi cârpele îm-
bibate din plin cu argilă roşiatică. Edy a aruncat, nepă-
sător şi în tablă, apoi pe pereţi şi pe tavanul înalt, după
care l-au imitat şi ceilalţi. „Până mâine se usucă” a zis
Edy şi artileria grea a bombardat împroşcând cu brio
pereţii şi plafonul clasei. Desigur, petele de argilă s-au
uscat, dar grozăvia s-a văzut a doua zi şi a îngrozit pe
toată lumea din şcoală. Făptuitorii au fost pedepsiţi. La
procesul vinovaţilor, fiecare s-a sustras cum a putut din
capul listei iniţiatorilor, aruncând vina de pe unul pe
altul. Totuşi, pe capul lui Edy au căzut cele mai multe
învinovăţiri. Învăţătorul a fost sancţionat pentru că i-a
lăsat pe şcolari nesupravegheaţi, iar zugrăvirea clasei
şi-a asumat-o tatăl lui Edy, scutind pe ceilalţi părinţi ai
derbedeilor clasei de plata zugrăvelii. 

Edy dădea tonul la toate drăciile, fiind mereu certat

Adrian Ţion

EDY, POZNAŞUL
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de profesori, dar el nu se prea sinchisea. Avea spatele
asigurat. Tatăl lui era un grangure cunoscut pe piaţa
im obiliară şi deja toată lumea ştia că familia urma să se
mute din Piaţa Muzeului într-o vilă de la periferie. Cheful
făcut pentru ziua lui Edy era şi un fel de chef de adio,
marcând despărţirea de un apartament spaţios, dar
vechi, cu pereţi igrasioşi, pentru o casă de vis în mijlocul
naturii. Mutarea iminentă punea în dificultate chiar men-
ţinerea unităţii dintre găşcari. Şi el, Alin, să lipsească
tocmai de la această masă de adio, de la această des-
părţire dureroasă? Era de neconceput.

În gura mamei nu încăpeau decât cuvintele Nu
mergi nicăieri. Stai acasă, ceea ce era de neacceptat
pentru bietul Alin, prigonit de cele mai negre gânduri. Ar
fi brodit momentul râvnit s-o tulească din casă, dar cum
să meargă acolo cu mâna goală. Avea nevoie de bani
pentru un cadou. O mică atenţie. Ştia că banii sunt o
mare problemă în casa lor cu cinci guri de hrănit, dar
spera să găsească o soluţie. Degeaba s-a rugat, de-
geaba s-a smiorcăit, degeaba a insistat. De unde să pri-
mească bani? Mama era de neînduplecat şi timpul
trecea. Nu avea bani pentru cadouri şi lipsa banilor îl
deprima, cufundat în tenebroase abisuri, cu ochii injec-
taţi de plâns. Văzându-l bosumflat, sora mai mare a lui
Alin s-a apropiat de el şi l-a mângâiat galeş pe cap. I
s-a făcut milă de el şi a venit cu ideea să cumpere de
doi lei bomboane de la cofetăria din colţ. Primind banii
din mâna ei, atâta avea şi ea pe tot sufletul ei, Alin a
zbughit-o la cofetărie şi s-a întors cu un pumn de bom-
boane colorate învelite în hârtie crem, de proastă cali-
tate. Atât a putut cumpăra de doi lei.

– Cum să mă duc cu aşa ceva la Edy? a izbucnit Alin
mânios, căzut din nou în abisuri fără fund. Ştia ce bo-
găţie e în casa lui Edy de când fusese odată la el după
ore şi rămăsese paralizat.

O tăcere tensionată s-a lăsat în toată casa. După un
timp, inventivă ca întotdeauna, sora mai mare a tăiat o
bucată de celofan dintr-un sul găsit în cămară, a făcut
din ea o pungă pentru bomboane şi a legat punga cu o
panglică roşie de mătase. Parcă aşa mai arătau cumva
cocoloaşele diferit colorate, deşi nu-i venea la socoteală
să meargă până în Piaţa Muzeului cu o legăturică cu
bomboane. Asta îl punea într-o poziţie defavorabilă,
despre care nu ar fi vrut să afle nimic prietenii lui cei mai
buni. Spre a-l convinge că poate să meargă aşa la ziua
lui Edy, sora mai mare i-a amintit de „cadourile” duse lui
Piki vara trecută, atunci când Alin se afla de o săptă-
mână în casa cu mai mute apartamente a unchiului,
care avea câţiva chiriaşi la parter. Vizualizează scena
la repezeală. Se juca prin curte cu vărul său şi cu copiii
chiriaşilor. S-a nimerit să fie ziua lui Piki şi, fireşte, toţi
copiii au fost invitaţi. Se apropia ora intrării la ziua lui
Piki şi nu se ştia cu ce cadouri se vor prezenta Alin şi
vărul său. În vaza de pe masa din sufrageria dotată cu
mobilă masivă şi vitrine sclipitoare erau două fire de crin
alb. Cu mult firesc, mătuşa a luat din vază cei doi crini
şi i-a pus fiecăruia în mână. Desigur, nu de crinii aceia
avea nevoie Piki, dar mai apoi, mama lui Piki, gospo-
dină desăvârşită, a pus pe masă o strachină plină cu
spumă de zmeură din care toţi picii s-au înfruptat cu lă-
comie şi s-au mânjit pe botişor lingându-şi buzele. 

A fost argumentul care l-a pus în mişcare. A luat
punga de celofan cu bomboane colorate şi s-a înfiinţat
în faţa uşii unde locuia Edy. Un val de rumoare s-a re-
vărsat peste Alin la deschiderea uşii. Edy abia se vedea
prin pădurea de adulţi şi copii proaspăt veniţi, îngrămă-
diţi în holul larg ca în gară. Un adult, atent, tatăl lui Edy,
l-a împins de spate să-l întâmpine. Şi-a arătat toţi dinţii
de maimuţoi răsfăţat, holbându-se mirat la punguţa cu
bomboane, apoi l-a introdus în cameră. Alin a răsuflat
uşurat crezând că a scăpat destul de uşor.  

Forfota vibra în aer ca aburii într-un cazan cu apă
clocotită. Lumina din candelabrul masiv cu multe braţe
făcea să strălucească totul în jur: mobila cu furnir de
nuc, hainele invitaţilor, farfuriile de pe masă, bunătăţile
gastronomice, paharele. Într-un colţ, pe un pian masiv,
străluceau cadourile primite. Erau unele pachete mari,
cu conţinut misterios, pungi cu haine, o minge, cărţi şi
jucării. Edy a aruncat oarecum neglijent legăturica cu
bomboane printre celelalte cadouri şi s-a îndreptat în
mers săltat spre invitaţii răspândiţi prin sufrageria mare
aranjată sărbătoreşte. Cu un accentuat complex de in-
ferioritate, Alin s-a bucurat că a scăpat cu atât şi a în-
cercat timid să se acomodeze cu atmosfera. Cei din
gaşcă erau împrăştiaţi prin masa de necunoscuţi. Nu
era atmosfera de la bazin sau cea din pauze, la şcoală.
Toţi păreau mai rezervaţi, deşi se vorbea intens, încât
cu greu se înţelegeau unii cu alţii. Au fost aşezaţi la
masa mare numai copiii. Adulţii au rămas să sporovă-
iască în picioare, pe la colţuri, urmărindu-i cu admiraţie.
Au mâncat din bunătăţile de pe masă, tarte şi sandvişuri
neatracţioase pentru puşti, prăjituri aromate şi au băut
sucuri din vase de sticlă aşezate din abundenţă pe
masa întinsă.  Cele mai apreciate de ei fiind cele trei
torturi pline cu creme delicioase de ciocolată, lămâie şi
vanilie. După ce s-au săturat bine, a început joaca,
zbenguiala în spaţiul larg al salonului. Erau şi copii mai
mici care se trânteau pe jos şi se hlizeau încontinuu,
copiii vecinilor sau rudelor apropiate. Unii voiau să
cânte la pian, alţii să se joace cu mingea. Când a ajuns
la cadouri, Edy a fost îndemnat de ceilalţi să desfacă
pachetele ca să se laude fiecare cu ce i-a adus. Cosma,
umflat în pene, mângâia mingea de plastic roşie cu
punctuleţe albe, darul său nepreţuit. Când a ajuns la le-
găturica de celofan cu bomboane, alt moţat îngâmfat a
întrebat cine a adus aşa ceva şi Edy şi-a etalat din nou
dentiţia de maimuţoi şi a arătat râzând spre Alin, intrat
pe jumătate în pământ de ruşine. Râsul lui Edy, molip-
sitor ori de câte ori urcă în trepte zeflemitoare, a iradiat
gaşca adunată în jurul lui. Nu mult i-a trebuit lui Edy, vă-
zând că numărul lui are succes, să desfacă celofanul şi
să arunce cu bobiţele colorate în Alin, apoi în ceilalţi, la
întâmplare, făcând mare haz de situaţie creată, cu
aceeaşi plăcere cu care trăgea gloanţe de hârtie la
şcoală în timpul orelor. „Ha, ha, ha!” făcea Cosma amu-
zat ferindu-se de gloanţe. În scurt timp, a început un
adevărat război cu bomboane colorate până când tatăl
lui Edy, observând necuviinţa, a oprit brusc şi indignat
bombardamentul iscat din senin. Bomboanele aduse de
Alin zăceau pe jos, unele călcate în picioare ca un semn
al sfidării.
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În dimineaţa de mai, e de presupus imediat după ce
s-a anunţat o anumită relaxare, Covid-19 era încă în
funcţiune şi-şi făcea de cap, Mălurin, şezând pe pragul
casei de la ţară unde se retrase pe timpul pandemiei, a
avut revelaţia jumătăţilor opuse ce se încontrează...
Dacă ar trece dincolo n-ar fi fost scutit de căderea în
gol, dacă s-ar întoarce în interior ar cădea casa peste
el, de bătrână ce era. Aşa că omul, în chibzuinţa sa, a
hotărât să aştepte clipa favorabilă unei ieşiri din impas
lipsită de risc. Avea modele de la predecesori, trecuţi
prin catastrofe mai mari, şi cu ce i-ar fi oferit simţurile
sale şi-ar fi găsit stăpânirea de sine. Dar gândul care-l
frământa, că nu-şi putea găsi o rezolvare, era ce-ar face
aşteptând. Chemarea spre înainte, spre neştiut îi surâ-
dea. Şi fără să abandoneze pragul, Mălurin încercase
ispititoarea punere în ecuaţie a necunoscutelor. Dar
cum nu ajunse la niciun rezultat, el ar fi vrut să strige
după ajutor. Însă nu se dădu în spectacol. Nimeni nu
l-ar fi auzit, iar stăpânirea de sine îi veni ca un leac.
Desprinse pragul de la uşa casei, încălecându-l, într-o
decizie de ultim moment. Se lăsa, apoi, în voia unei ape
ce tocmai se revărsa odată cu ploaia căzută din abun-
denţă. Şi aşa plutind în puhoiul de ape, arătându-se fără
mărginire, Mălurin îşi fixă un punct la orizont spre care
să se-ndrepte în excesul său de aşteptare. „Numai clipa
va decide unde voi face popasul” îşi spuse cu îndârjire
şi, lovind apa cu braţele, începu să vâslească în grabă
spre punctul întrezărit.

– Ce faci? auzi Mălurin pe cineva întrebând.
– Mă duc la târg cu lăudatul, se grăbi Mălurin să dea

răspunsul. M-a invitat un amic să-i întreţin moralul. Fără
o vorbă de duh şi o mângâiere pe creştet, nu-şi poate
vinde marfa.

– Du-te, du-te! se auzi îndemnul necunoscutului.
Târgul e aproape. Şi alţii sunt ca tine. Uite-i pe şosea!
Alipeşte-te lor şi o să vă fie mai uşor la toţi. Din vorbă
în vorbă, sunteţi ca şi ajunşi.

Mălurin ascultă povaţa necunoscutului şi se alipi gru-

pului de călători. Merseră ei ce merseră în aer liber pe
drum. Merseră pe tot drumul, păstrând între ei distanţa
cuvenită. Merseră printre obstacolele risipite la tot
pasul, ca după o inundaţie. Şi ce nu erau? De toate
erau! Bolovani, crengi uscate, deşeuri, un car tras pe
diagonală. Şi ei îşi continuau mersul chiar printre sticlele
aşezate la întâmplare. Din neatenţie sparseră ceva.
Desigur, nu un obstacol. Acesta nu-i vulnerabil. Spar-
seră o sticlă goală şi trecură mai departe, bucuroşi că
se zărea târgul. Aveau surâsul pe buze şi sclipirea din
ochi. Şi se mulţumeau cu atât. Odată ajunşi în târg, fie-
care şi-a văzut de rostul său.

Mălurin îşi propuse, în ciuda programului încărcat,
să lase pentru mai târziu reîntâlnirea cu amicul său. În-
cepând ploaia din nou, el intră într-o cafenea. Dorea să
consume o cafea la filtru şi să audă ce se mai spune
despre vremuri.

***
Încă de la tejghea unde se duse să-şi comande ca-

feaua, Mălurin fusese reţinut de o anecdotă spusă de
cineva din apropiere.

„Două suricate, fiică şi mamă, aşezate pe marginea
unei autostrăzi, privesc la autovehiculele alunecând pe
benzile de circulaţie.

– Ce-i face pe toţi să circule atât de siguri de ei?
– Au permis de conducere.
– Şi când te gândeşti cum îşi vor pierde capul ca

să-şi asigure un loc de parcare.
– De ce? 
– Peste cinci minute permisele vor fi fără valabilitate.
Trebuie înţeles că fiica îşi înştiinţează mama. Ea şi-a

aranjat o casă sub Asociaţia „Automobil Club Universal”
şi este în posesia celor mai noi ştiri.”

Mălurin, fără a înţelege tâlcul anecdotei pentru că ar
fi râs, ceea ce nu s-a întâmplat, luă cafeaua oferită de
barman şi ocupă un loc liber la o masă, alături de două

Nicolae Havriliuc

PRIN ȚINUTUL PLOIOS 
DE LA MARGINEA TÂRGULUI
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persoane, un domn şi o doamnă ce conversau de zori.

– Cer scuze! Se poate? se adresă blajin Mălurin.
– Nicio problemă. Luaţi loc! vorbi politicos domnul

şi-şi continuă discuţia cu doamna. Vezi, draga mea! Mă
deprimă până la anulare şi cădere în derută riscul de a
fi în conflict cu realitatea. Oricât ai dispune de posesii
materiale, de capacităţi intelectuale sau de înzestrări
spirituale, există ceva în abisul fiinţei care te nemulţu-
meşte când vocea din afară îţi impune restricţii. Ce-i
drept eu le iau reguli în situaţie de avarie.

– Desigur, situaţii ce se înfiinţează, preciză doamna,
prin abatere de la ceva ştiut. Şi atunci pe gânduri cazi.

– Da, da! Oricum pe gânduri cazi, accentuă domnul.
Cazi pe gânduri când te năpădesc amintiri din ziua pre-
cedentă şi observi că mare deosebire sau chiar deloc,
faţă de amintirile din ziua curentă, nu sunt. Numai că în
ziua curentă ceva trebuie să fi intervenit, ceva ce nu
face regula. Cum ar fi somnul prelungit al după-amiezii
sau cheful prelungit până-n zori, ca să ai de unde po-
vesti la trezire.

Doamna, care în timpul dialogului nu-l scăpă din
ochi pe ocupantul locului vacant de la masă şi vă-
zându-i privirea reţinută, se adresă, oarecum, afectată.

– Ne cerem scuze, dacă deranjăm! Între noi este mai
multă tăcere, decât vorbărie. Acum nu ştiu ce ne-a
venit! Ştiţi, ne acceptăm aşa cum suntem fără să ne lău-
dăm meritele.

– A, nu, nu! tresări Mălurin. Niciun deranj. Mă uitam
în stânga şi-n dreapta şi mă gândeam că m-aşteaptă
amicul.

– Aveţi şi-un amic? Nu sunteţi singur? se arătă cu-
rioasă doamna.

– Da, vinde la o tarabă! Şi m-aşteaptă.
– Ce situaţie! se miră doamna. Să-l faceţi să aş-

tepte? Nu se cade.
– Îmi termin cafeaua şi am plecat, vorbi fâstâcit Mă-

lurin. Da’ uite că am şi terminat-o!
– Nu vă grăbiţi! Se mai întâmplă! interveni domnul.
– Îmi cer scuze dacă am deranjat. Vă doresc sănă-

tate şi numai bine! spuse Mălurin. 
Apoi, ridicându-se în picioare, părăsi masa şi ieşi din

cafenea. Dar lângă uşă zăbovi un timp. Ploaia se înte-
ţise şi el se văzu nevoit să se strecoare pe lângă ziduri.

***
În ultimul timp, Mălurin a trăit izolat. Ferindu-se de

aglomeraţie, el se ferea de lume. Şi, totuşi, în mulţime
îşi găsea liniştea şi bucuria! Prin puhoiul de lume îşi în-
tâlnea cunoscuţii şi mai stătea de vorbă cu ei. Pe unii îi
evita din orgoliu şi nici nu-i saluta. Trăia singur. Soţia şi
cei doi copii se aflau în Italia, la Torino. Acolo i-a prins
pandemia, acolo au rămas blocaţi. Veştile despre ei
erau tot mai puţine. La ieşirea din cafenea simţi cum îl
apucă foamea. Nu mâncase nimic dimineaţa, iar ca-
feaua o băuse pe stomacul gol. Nu era soţia lângă el
să-l atenţioneze: „Fie şi o coajă de pâine sau o felie de
caşcaval! Orice, fie! Se cuvine consumat înainte de
cafea.” 

Iritarea care puse stăpânire pe el, ploaia ce-l udase

până la piele şi graba de a-şi potoli chiorăiala maţelor îl
împinse pe Mălurin spre Piaţa de Fructe şi Legume,
unde amicul său era negustor de cartofi şi căruia i-ar fi
destăinuit starea în care se afla, cerându-i o bucată de
pâine. Dar ca să nu meargă cu mâna goală, omul se
gândi să cumpere nişte roşii. Era sezonul lor. Gustoase
şi zemoase cum le ştia, i-ar fi potolit foamea la micul
dejun alături de amicul său. Intrând în Piaţa de Fructe
şi Legume, el nu prea găsi din prima încercare vânză-
toarele de roşii. Trebuia să umble printre tarabe. Şi când
găsise roşiile mult căutate, precupeaţa, o femeie dor-
nică să audă şi altceva decât ceea ce ştia ea, stătea de
vorbă cu o clientă. Mălurin, aşezat într-o parte şi aştep-
tând să-i vină rândul, asculta fără voie conversaţia şi se
bucura în sinea sa că-i va rămâne şi lui o roşie, două,
după ce clienta din faţa sa îşi va face plinul.

– Trăim prin abateri şi încă numeroase, vorbi sigură
de ea clienta. Trăim prin taxe şi impozite. Dar până la
urmă abaterile se plătesc... Se plătesc prin contaminări
şi maladii, după cum arată evidenţa medicală a timpu-
lui.

– Şi taxele şi impozitele se plătesc, spuse precu-
peaţa cu un aer că unele dintre lucruri sunt ştiute de ea.
Are grijă fiscul să le drămuiască, ehe! Nefiind atât de
numeroase, ce-i drept, nu sunt atât de... Bărbatul meu
le zice nocive. Însă la timp se cer achitate. Altfel intrăm,
vorba matale, într-o maladie care ne costă.

– Dar ce nu costă pe lumea asta? surâse clienta şi
privi în ochii precupeţei.

— Hai, cât îţi pun? schimbă vorba precupeaţa. Un
kil, două? Grăbeşte-te că mai am puţin şi în altă parte
n-ai să găseşti roşii ca ale mele. Doar ce se vede pe ta-
rabă şi am plecat acasă.

– Pune tot, să îi satur pe ai mei! strigă clienta bucu-
roasă că devine stăpâna roşiilor de calitate.

Pentru Mălurin, gestul femeii din faţă de a cumpăra
toată marfa, nu-i căzu prea bine. Se văzu neluat în
seamă, dar, spre a învinge umilinţa, se grăbi să-şi în-
tâlnească amicul şi să-i povestească păţania. Având
simţul umorului, el surâse în sinea sa şi porni spre tara-
bele negustorilor de cartofi. „Că ziua se cunoaşte de di-
mineaţă” era o vorbă pe care Mălurin o auzise din
copilărie, însă viaţa i-a dovedit că se schimbă în par-
cursul ei. „Dacă va fi să fie!”, îşi zise el când se apropie
de taraba amicului său şi nu-l găsi la post. „Uite că nu
este să fie!”, îşi spuse în gând Mălurin când vecinul de
tarabă al amicului său îl informase că este plecat să-şi
facă vaccinul anticovid.

Vestea îl buimăcise pe Mălurin. Nici să plece, nici să
stea pe loc. Totuşi ceva nedefinit părea să i se adre-
seze: „Se anunţă prelungirea impasului şi se-nţelege că
n are un termen final. Ce înseamnă să fii în căutare de
ieşire din impas? Să exişti în contexte de viaţă cu obiş-
nuinţa de a aştepta. Era pentru prima dată când Mălurin
se vedea un strop sau o părticică acolo, ce ar contribui
la întemeierea unui întreg. A unui alt întreg. Şi ploaia
cădea în rafale, iar semne că s-ar opri încă nu se ară-
tau.
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Aseară, n-am mai avut puterea să vin cu informaţiile
până la zi. Telefonul pe care l-am primit în urmă cu o ju-
mătate de oră, telefon prin care Titi mă anunţa că s-a
întors, după o lună de tratament, de la sanatoriul de boli
mintale de la Predeal, mă încurajează să continui cu
aceste fişe de viaţă. Prietenul meu mă asigură că se
simte complet refăcut, că a ridicat haltere şi a urcat
pante abrupte, că a eliminat din trupul său toate toxi-
nele, dar când îl întreb cum îi merg treburile acasă, în-
cepe să se bâlbâie şi îl simt că e gata să fugă din nou
către casa de sănătate din creierii munţilor.

Aşadar, să continuăm.
La o săptămână după masa aceea cu sacrificiu de

viţel, părinţii lui Titi mă cheamă la un nou conciliabul. În-
ţeleg iarăşi ceea ce cred a fi bănuit încă de la începutul
poveștii, şi anume că situaţia rămâne în continuare tul-
bure, iar uneori foarte învolburată. În duminica ce-a
urmat sâmbetei în care le fusesem şi eu oaspete, bă-
trânii merseseră în vizită la tineri, discutaseră totul pe
toate feţele şi – element nou pentru mine – stabiliseră,
la sugestia Gloriei şi cu consimţământul lui Titi, că el,
Titi, este nebun, nebun de legat, că trăia o criză de ge-
lozie lipsită de orice temei şi că se impunea de îndată
un riguros control medical, urmat de aplicarea tratamen-
tului de rigoare, cu șocuri electrice și băi cu gheață.
Totul mi s-a părut straniu. I-am ascultat până la capăt,
dar m-am abţinut cu greu să nu izbucnesc. Totuşi, la
masă, nu m-am mai putut stăpâni, deşi poate că n-ar fi
trebuit să mă las dus de val. Poate că uneori e mai bine
să-i laşi pe oameni să se înşele cu minciunile lor. Cu
minciunile în care ajung să creadă mai mult decât în
ceea ce văd cu ochii lor şi aud cu urechile lor.

– Că Titi este acum scos din minţi, nu se poate nega
– le-am spus. Dar nu nebunia lui a inventat aventurile
de zi şi de noapte ale Gloriei, despre care vuieşte acum
tot oraşul, ci dimpotrivă, comportamentul ei mizerabil i-a
provocat această nebunie. E ca şi cum cineva ţi-ar
arunca în cap găleata cu lături, pentru ca să-ţi strige

apoi: iată nemernicul, iată otreapa, iată spurcăciunea!
E ca şi cum cineva ţi-ar smulge hainele de pe tine, pen-
tru a te arăta apoi cu degetul: iată neruşinatul! E ca şi
cum cineva ţi-ar turna zeamă de cucută pe gât, pentru
a te putea discredita apoi în faţa tuturor: iată smintitul!
Presupunând totuşi că el era dinainte bolnav de nervi,
atunci de ce ea îi întreţine, prin fapte mai mult decât evi-
dente, starea asta de incertitudine şi tensiune? Nu pot
să accept această sentinţă, deşi văd cu o imensă sur-
prindere că şi Titi a admis-o. Dar până unde şi cât se
mai poate conta acum pe dreapta lui judecată? Asta
este într-adevăr o chestiune pe care numai medicii o
vor stabili. Dar diagnosticând prăbuşirea psihică a lui
Titi, medicii nu vor putea să nege existenţa în viaţa Glo-
riei a altui bărbat, fapt ştiut şi răsştiut de toţi cei din jurul
ei, medicii nu vor putea să şteargă cu buretele compor-
tamentul josnic şi lamentabil al unei soţii care, în cazul
în care nu mai putea suporta vechea convenţie matri-
monială, ar fi putut să găsească o cale civilizată de a
se despărţi de tatăl copiilor ei. Aşa, în situaţia dată, ce
vor putea să facă medicii și procedurile şi medicamen-
tele lor în faţa unei stări de lucruri care rămâne nes-
chimbată, a unor cauze care vor continua să genereze
aceleaşi nefaste efecte?

Ce mi-a venit? Vorbesc ca un avocat scos din pe-
peni. Sau mai degrabă ca un procuror. În realitate, ca
un prieten adevărat al fiului lor. Bătrânii încep să se dez-
meticească.

– De câte ori vi s-a-ntors nevasta după unu noaptea
sau chiar în zori, după o cafea cu amicii? Şi, în plus, cu
buzele muşcate şi vinete? De câte ori v-au chemat prie-
tenele nevestei, la două noaptea, domnule Silvian, ca
să vă aduceţi consoarta acasă de la o petrecere ne-
anunţată? Sau, altfel spus, ce-aţi fi făcut dacă vi s-ar fi
întâmplat asta? Vă spun eu: moroşan cum sunteţi, ori
aţi fi aruncat-o de la etaj, ori aţi fi înnebunit. Din fericire,
dacă despre fericire poate fi vorba, Titi a ales cea de a
doua soluţie. Sau poate că soluţia l-a ales pe el.

Ștefan Dimitriu

STUDIU DE CAZ
(II)
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Îmi pare rău că trebuie să le stric bătrânilor mes-

china lor împăcare cu soarta, şubreda lor linişte, amă-
râta lor concluzie, spre care Gloria îi împinsese ca într-o
cuşcă, la care Titi nu mai avusese de adăugat decât la-
cătul.

Dar, odată stricată limpezimea de cristal a lacului, la
suprafaţă apar şi alte gunoaie. De fapt, treptat-treptat
înţeleg că bătrânii experimentaseră pe mine concluzia
lor amăgitoare şi, cum aceasta nu rezistase, se simt
dintr-odată eliberaţi de orice constrângeri. Îmi fac astfel
portretul Gloriei cea adevărată. A „curvei de Slobozia”,
pe care au „citit-o” cu mult înainte ca Titi să deschidă
ochii. A fetei sergentului de stradă cu fluierul de gât. A
mamei cu doi copii încă destul de mici care, pardon de
expresie, şi-a pus din nou palma-n fund şi-a plecat pen-
tru zece zile, de astă dată doar ea şi regizorul Pintea,
într-o aşa-zisă prospecţie pe Valea Jiului. „Iapa-n căl-
duri” – oftează bătrânul – a pus diagnosticul lui Titi şi-a
plecat din nou într-o decadă de miere cu hăndrălăul ei.
Asigurându-se de astă dată că orice telefon de control
va fi dinainte taxat ca gest al unui scrântit la cap! 

La întoarcerea acasă, vorbesc şi cu Titi la telefon.
Îşi acceptă cu seninătate, şi-n faţa mea, diagnosticul dat
de Gloria. Toate cele ce se întâmplă în jurul său îl în-
deamnă să aleagă, ca reacţie de apărare, această so-
luţie. Îi doresc însănătoşire grabnică.

De pe partea cealaltă a lumii, Mărculeasca mă în-
treţine cu noi amănunte, nu atât de picante pe cât de
jalnice. Tête-à-tête-ul porumbeilor a devenit subiectul
de distracţie al întregului Studio. Totuşi, nişte aparenţe
care se dovedesc destul de transparente mai sunt păs-
trate. „Domnule Regizor, serviţi o cafea?” – „Distinsă
Doamnă, aţi rostit cea mai spirituală replică pe care am
auzit-o vreodată!” În mai multe rânduri, Mihaela a fost
admonestată cu asprime pentru că l-a primit şi l-a as-
cultat pe Titi, în loc să-i fi trântit uşa-n nas.

Între timp, prin diverse surse, aflu că Titi a fost văzut
în situaţii cu adevărat deprimante. Îl caut la telefon şi
dau peste băiatul lor cel mare. Îmi spune că taică-su
pleacă a doua zi la Predeal.

– Cu ce tren?
– Cu cel de 9,30.
– Excelent! Înseamnă că ne vom vedea. Şi eu am

un drum la Predeal...
Titi nu-i acasă. „A ieşit să ia puţin aer”, îmi spune

Gloria, neplăcut surprinsă că voi pleca la drum cu Titi.
Ea tocmai s-a întors din prospecţie şi pleacă pentru încă
zece zile pe Valea Jiului. De astă dată, pentru filmare.
De obicei, la filmare merg doar regizorul şi echipa teh-
nică. Dar în acest caz nimic nu e ca de obicei.

A doua zi, în drum spre Predeal, încerc zadarnic să
dau de Titi. Ajuns la destinaţie, aştept în uşa gării, până
când se goleşte peronul, ca să mă conving că totuși nu
am călătorit cu acelaşi tren. Mai târziu, aflu de la el că
l-a pierdut pe cel de 9,30. Era convins că Gloria îi as-
cunsese nişte lucruri, cu intenţia evidentă de a-l face să
rateze întâlnirea cu mine.

Chiar în seara în care telefonasem la ei, se mai în-
tâmplase un fapt notabil. Neobosit şi fără leac în stră-
daniile sale de a-şi recuceri soața infidelă, Titi îi pusese

în seara aceea pe mână un ceas cu brăţară de argint.
Dar Gloria se scuturase de el, ca şi cum ar fi fost atinsă
de o reptilă:

– Crezi că aşa poţi să-ţi cumperi iertarea?
Fără îndoială, Gloria are dreptate! Titi e nebun de

legat!
De altfel, medicii i-au şi prescris un tratament dur de

o lună de zile la Sanatoriul din Predeal. Ca să meargă
într-acolo cu inima plină de speranţă şi bucurie, Gloria
îi mai pregătise o surpriză: pusese chiar în seara aceea,
pe mâna femeii de serviciu, ceasul primit în dar. Fapt
pentru care Titi ieşise să ia puţin aer...

Sunt uneori lucruri peste care simţi nevoia să treci
nu cu pasul, ci cu buldozerul. 

*
Alaltăieri, duminică, Titi a fost la noi la masă cu prun-

cii, cum spune el. Îl revăd după vreo doi ani pe cel mic
şi-l găsesc foarte simpatic, chiar spiritualizat. De cel
mare nu mai vorbesc. În plus, ei au făcut o adevărată
pasiune pentru pizza pregătită de Toia şi, fireşte, sunt
întâmpinați de fiecare dată cu un aluat rumen, pufos şi
bine garnisit. Dar masa n-avea şanse să fie prea ve-
selă, când mama pruncilor continuă să stea departe de
ei. Iar în duminica asta, fiind zi lucrătoare, Toia a mers
şi ea la Radio, însoţită de Andrei, şi a întârziat până
aproape de ora 4. În aceste condiţii, am dejunat între
bărbaţi, deşi musafirii noştri – mai ales copiii – insistau
s-o aştepte pe Toia. Până la urmă, însă, foamea şi mi-
rosul ispititor al pizzei și al plăcintei cu vișine confiate
i-au făcut să se aşeze la masă.

Scriu de fapt aceste rânduri nu pentru a evoca o
scenă atât de tristă, ci pentru a-mi nota – desigur fugar
– câteva alte puncte de reper în acest „dosar” neaştep-
tat de scandalos şi de inventiv în murdăria lui. 

Din luna mai şi până acum, prietenii mei s-au mai
despărţit şi s-au mai împăcat de câteva ori, dar totul a
mers inevitabil spre prăbuşirea căminului lor. Ceea ce
putea să fie o „moarte frumoasă” s-a prelungit şi se mai
prelungeşte într-o penibilă agonie. 

La un moment dat, într-o minunată noapte de vară,
cu sentimentele şi cu pistoalele pe masă, cei doi decid
că nu mai pot continua şi întocmesc, în dublu exemplar,
un „contract de despărţire”, semnat de ambele părţi.
Documentul cuprinde, dacă am înţeles bine, vreo 26 de
puncte, cum ar fi: cine intentează acţiunea de divorţ,
cum se împart grijile casei până la pronunţarea sentin-
ţei, cine şi cât are grijă de copii, cât plăteşte fiecare pen-
tru „tanti” etc. Iar la sfârşitul acestei şedinţe de afaceri,
preopinenta îi face cadou lui Titi o ultimă noapte de dra-
goste. (Nu ştiu cine ar fi putut inventa o glumă atât de
sinistră.) După care ea pleacă în noapte. La amant. 

Titi rămâne până-n zori cu ochii pe pereţi. Apoi, por-
neşte, zăpăcit, către revista lui. Stă acolo câteva ore,
apoi iese să-şi ia ţigări, se împleticeşte, se împiedică,
se prăbuşeşte printre picioarele trecătorilor şi îşi fractu-
rează în câteva locuri braţul stâng. 

Ajuns în sala de operaţie a Spitalului de urgenţă Flo-
reasca şi întrebat de-o soră dacă vrea să anunţe pe ci-
neva de-ai casei despre cele întâmplate, el îi dă maşinal
telefonul Gloriei. Aflând vestea, preopinenta îi cere aju-
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torul lui dom’ regizor, iar acesta o duce de îndată, cu
maşina proprie, la spital şi o aşteaptă până când ea îşi
joacă rolul de soţie îndurerară. Ba, mai mult: suspinând
deasupra mesei de operaţie, promite să rupă înţelege-
rea din ajun şi să se întoarcă acasă. Fireşte, definitiv.
Este de remarcat, în cazul prietenilor mei, de câte ori
au luat astfel de „hotărâri definitive” în pendularea asta
a lor.

Glory se întoarce, într-adevăr, pentru câteva zile,
după care – situaţia lui Titi normalizându-se oarecum –
îl lasă cu ghipsul de gât, îl ia pe cel mic şi două valize
cu haine şi pleacă la o gazdă din Floreasca. Tot definitiv.
După câteva seri, însă, începe să-l cheme la telefon, şi
asta la ore cât mai fistichii, pentru a-i mărturisi
splee n u rile ei ori, pur şi simplu, pentru a-i cere o tabletă
de dormital. Crezându-se astfel încurajat pentru o nouă
împăcare, Titi îl convoacă pe naşul celui mic şi, cu ma-
şina acestuia, încearcă să-şi aducă iarăşi nevasta
acasă. Însă preopinenta nici nu vrea să audă, şi-i face
acolo, în stradă, un scandal care îi scoate din casele lor
pe toți vecinii. 

În acele zile, are loc o şedinţă de partid la Studiouri,
în care este analizată atmosfera de imoralitate care
domneşte prin partea locului. Alarmată, Gloria caută o
salvare. Pune mâna pe telefon şi-i comunică, spăşită,
lui Titi că a înţeles în sfârşit că locul ei este acolo, lângă
el, la etajul zece al blocului-turn din Titan. Iar Titi o pri-
meşte înapoi, cu braţele larg desfăcute. Inclusiv cu cel
stâng, eliberat de curând de oribilul şi incomodul ghips.
Ajunsă acasă, Gloria pune din nou mâna pe telefon şi,
cu lacrimile curgându-i şiroaie, îi cere iertare mamei lui
Titi pentru necazurile pe care i le pricinuise.

Într-una din acele dimineţi – aş zice, într-o dis-de-di-
mineaţă –, mă pomenesc şi eu cu un telefon de la Titi,
care-mi spune aşa, pe inima goală, că el nu are de fapt
nicio dovadă concretă a infidelităţii Gloriei. Am izbucnit
în râs. N-aş fi vrut, dar nu m-am putut abţine. Seara, am
primit un telefon de la ea, care-mi reproşa că subminez
un cămin ce se mai putea salva...

Au urmat câteva săptămâni de linişte, după care a
apărut, din neant, vocea spăşită a lui Titi. Norocul îl pă-
răsise din nou. Îşi reproşa că-i raportase Luciei hohotul
acela de râs al meu. „Nu-ţi face probleme”, i-am spus.
Iar relaţiile noastre au reintrat în normal.

După împăcarea aceea – până azi, ultima –, Titi a
plecat la o nuntă demonstrativă, „turistică”, în Maramu-
reşul părinţilor săi. La revenire, Gloria era de nerecu-
noscut. I-a declarat că ea s-a întors doar pentru copii şi
că divorţul îşi va urma cursul, conform documentului
semnat de amândoi cu ceva timp în urmă. Acuzându-l
de toate relele din lume, ea pretinde – nici mai mult, nici
mai puţin – şi copiii, şi casa. Este de imaginat cum tră-
iesc ei, în aceste zile, sub nefericitul lor acoperiş. Ea
continuă să facă pereche cu dom’ regizor (Mihaela îmi
spune că o vede zilnic intrând şi ieşind din maşina lui),
iar Titi îşi duce cu disperare crucea, încercând să fie şi
tată, şi mamă, şi, cred eu, mai sperând încă (raţional și
constructiv, desigur) în întoarcerea nevestei risipitoare. 

Definitiv!  
*

Constat cu uimire că au trecut exact doi ani de când
n-am mai consemnat nimic despre această dramă gro-
tescă, dar ea îşi urmează cursul exact ca mai înainte,
inventând totuşi subtilităţi pe care o minte normală nu
le-ar putea imagina şi păstrând cea mai desăvârşită
taină asupra deznodământului.

Ce s-a întâmplat, totuşi, în aceşti doi ani? Rezum:
Procesul de divorţ a fost scos definitiv de pe rol, Glo-

ria s-a întors acasă, Titi a plecat pentru trei luni în Ca-
nada şi Statele Unite, invitat de un fost coleg de liceu,
ajuns proprietar de trust de construcţii şi milionar (se
vorbea chiar despre înfiinţarea, cu banii acestuia, a unei
fundaţii culturale canadiano-române, al cărei director ar
fi urmat să fie numit Titi). Şi, când toată lumea se aş-
tepta ca prietenul meu să aleagă pentru totdeauna Noul
Continent, ca pe o nesperată şansă de curmare a tutu-
ror suferinţelor sale, el s-a întors la mizeria lui, în primul
rând aceea morală, pe care a găsit-o intactă. Gloria îşi
vede mai departe, fără nicio jenă, de treburile ei, în timp
ce Titi continuă să apară şi să dispară, după o regulă
devenită de-acum clasică: apariţia lui înseamnă iar o
ruptură „definitivă” de Gloria, dispariţia – o nouă iluzie
de regăsire a fericirii pierdute. 

Intrate în această matcă a lor, lucrurile s-au compli-
cat iarăşi destul de mult în ultimul timp, când milionarul
nostru de peste ocean face presiuni asupra autorităţilor
române pentru aducerea lui Titi în fruntea proiectatei
fundaţii culturale româno-canadiene (greutățile vin mai
ales din aceea că Titi nu este lăsat să plece în acest
post, decât împreună cu soţia, iar Gloria refuză să-l în-
soţească atât de departe de casă, temându-se, cred eu,
nu atât că-l va pierde pe dom’ regizor, cât mai ales la
gândul că Titi ar putea să-i plătească acolo, în apropie-
rea Cercului Polar, toate oalele sparte aici, în patria-
mumă).

– Zi-i şi tu, convinge-o să mă urmeze! îmi cere el, cu
încrederea lui debordantă în perfectibilitatea umană. Alt-
fel pierd şansa vieţii mele, a vieţii noastre.

Cui să-i zic? Aceea căreia aş fi putut să-i zic ceva
nu mai există.

(alt moment de reflecție)

Oameni buni, 
nebuni, 
străbuni, 
tribuni, 
făcători de minuni, 
cu ochi de tăciuni 
şi-n cap cu gărgăuni,

mişcaţi-vă pleopele, 
deschideţi-vă supapele,
trapele, 
apucaţi târnăcoapele, 
sloboziţi apele, 
daţi în piane cu clapele,
aruncaţi în aer prosoapele, 
ardeţi etapele, 
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chemaţi-vă rudele,
nudele,
zăludele,
paparudele,
ca să culeagă pe la noi dudele,
pe la alții agudele,

chemaţi-vă moşii,
strămoşii,
treziţi din morţi somnoroşii,
puneţi la punct lăudăroşii,
îmbărbătaţi fricoşii,
alungaţi ticăloşii,
scoateţi în faţă frumoşii,

nu vă mai jucați întruna cu faunele,
reparați-le toate daunele,
aranjați în cercuri concentrice scaunele,

încingeți cu jar toate saunele,

deschideți porțile vremurilor,
puneți capăt cutremurelor, 
despletiți firele ghemurilor, 
cercetați nuanțele cremurilor
și nu credeți în leacul tuturor zemurilor, 

oameni de toată mâna, 
de toată vâna,
de toată ziua și săptămâna – 
numai moartea, hapsâna,
e zâna,
cadâna, 
stăpâna,
freca-i-aș lâna!

(Fragment din cartea în curs de apariție „Ceilalți”)

Florica, soră a Jianului, suspina auzind povestiri
despre Tudor Vladimirescu. Două sute de români au
fugit din ţară să scape de biruri, mulți negustori au în-
chis prăvăliile. Mulţi bărbați muriseră în războaie.
Așezările erau pe dealuri, în apropierea apelor. Casele
erau foarte mici, cu o singură cameră. Iarna puneau la
geam o piele de oaie rasă prin care foarte greu pătrun-
deau razele soarelui. Focul îl făceau în mijloc și paturile
erau pe margine. Acoperișurile caselor erau de lemn,
cu blănile prinse tot cu cuie de lemn. Într-o astfel de boj-
deucă Florica se ducea cu Iancu Jianu pe la Andri Popa
să țeasă cu surorile lui şi îi auzea vorbind despre băieţi
nebuni şi haiduci hoţomani care aveau adăposturi pe
aceste meleaguri. Vorbeau şi despre prietenia lui Tudor
din Vladimir cu aceștia. Fata suspina, gândind că vine
ea ziua când l-o vedea, că straşnice fapte făcea faţă de
alţi tovarăşi ai fratelui! Precum Ispir, haiduc descurcăreţ,
dar mare hoţoman. Ţinea cai, dar nu cosea. Primăvara
îi scotea numai piele şi os. Ce să faci cu asemenea
mârţoage? Cum să facă treabă cu ele? Le schimba în

târg cu altele. Îi urmărea pe oamenii cu cai frumoşi când
intrau în cârciumi, în târg. Lega şi el calul lângă ai aces-
tora, apoi în loc să-l dezlege pe al lui, îl dezlega pe cel
frumos, sărea pe el şi pe-aci ţi-i drumul, Ispire! Sau Mă-
runţelu’ cel ce mânca şi bea tot degeaba la cârciumi lă-
sând bilete cu te-a călcat Mărunţelu’. Şi azi aşa, mâine
aşa, până pricepeau oamenii treaba cu ei.

Zdrelea săpa locul hoţeşte. A chemat primăvara
nişte oameni la el că „a văzut el flăcările cum jucau” pe
pământul lui, să-l ajute să găsească comoara. Oamenii,
de bună credinţă:

– Unde să săpăm, Zdreleo?
– Aici.
Au săpat aceştia, banii nicăieri.
– Săpaţi şi aici, nu se poate să nu fie, eu i-am văzut!
– Nu-s!
– Săpaţi şi aici, şi aici.
Şi uite aşa Zdrelea săpa locul. 
– Vezi, Florico, ăştia bărbați destoinici! Tu pe cine

aștepți, de nu te măriți?

Victoria Stolojanu-Munteanu

FLORICA
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– Amândoi sunt Zbanga ce a dat căruța cu boii pe o
carafă cu vin... luați-i voi!

Doar despre unul Mitelea de la Priporul Grecului a
auzit Florica vorbe de vitejie când domnii fanarioţi au tri-
mis beilicarii după zeciuială. Oile le-au dus oamenii la
primărie şi beilicarii numărau: 1, 2..., a zecea era a lor,
11, 12, 13.... a douăzecea era a lor şi tot aşa ce era cu
zece era a lor.

Ca să scape, Jienii şi Mitelea fugiră în munţi, nu era
drum pe Valea Cernei, doar o potecă de picior.

Prinzând de veste, beilicarii au plecat după ei să-i
găsească. I-au prins şi i-au dus la golul alpin să-i co-
boare la primărie să le ia zeciuiala. Pe Jieni îi coborau
pe o muchie de deal spre Pârâu. Pe versantul celălalt
coborau încă doi beilicari: unul înainte, cu Jianu ăl bă-
trân, celălalt pe urmă, cu Mitelea.

Fiind oi şi capre multe se răsfiraseră pe distanţă
mare. Când cei din faţă au scăpătat după un bot de
deal, Mitelea i-a trântit o muchie de topor în cap grecu-
lui, a luat-o spre cel din faţă şi i-a zis:

– Dă-mi oile să le duc înapoi, că eu mă-mpăcai cu
cel din urmă!

Grecul s-a opus, iar Mitelea a scos din brâu un pistol
turcesc şi l-a omorât şi pe acesta. 

S-au întors apoi la munte.
Jienii care coborâseră cu ceilalţi doi beilicari, auzind

pistolul, au exclamat:
– Ăsta-i pistolul lui Mitelea!
Când au coborât la primărie, au văzut că lipsesc cei

doi beilicari cu Mitelea şi cu Jianu ăl bătrân. Beilicarii au
raportat la Severin, la conducere şi au pornit cu potere
pe urmele lor. Mitelea şi-a recunoscut fapta şi s-a dat
de bună voie. L-au luat legat şi l-au dus la Severin, l-au
judecat şi l-au întemniţat. 

A doua zi urma să-l spânzure, dar nevasta şefului
puşcăriei a avut un vis urât: se făcea că-l tăiase pe Mi-
telea şi mânca din el. Lovind-o o scârbă mare, şi-a deş-
teptat soţul din somn, rugându-l să-l scape pe deţinut
din temniţă, că ea moare de scârbă.

Directorul a intrat noaptea în temniţă şi l-a făcut scă-
pat pe fereastră, raportând dimineaţă că prinsul a fugit.
Neştiindu-l pe Mitelea, căci era prea mică, Florica ar fi
dorit să-l vadă..., dar el nu se mai întorcea de când fu-
sese scăpat din pușcărie. Totuși ca poveștile cu Tudor
nu erau altele... sufletul Floricăi înflorea la auzul vorbe-
lor despre el, deşi nu le înţelegea ea chiar pe toate –
stat național unitar român, armată naţională, steag al-
bastru, proclamaţie, sabia scoasă pentru alungarea
fanarioților, sabia lui ce stătea ridicată împotriva tuturor
celor ce au uitat de istoria adâncă a poporului și de
aspirațiile lui, stemă, strategie de luptă – şi câte or mai
fi fost.

***
Când vedeau praf ridicându-se știau că vin turcii și

grecii şi fugeau în păduri. Turcii şi grecii nu cutezau să
intre în codru.  

În ceată, haiducii lui Iancu Jianu, cu vestitul Andri
Popa, râdeau pe înfundate, mâncau gulbanul, mielul
fript în pământ, că, dacă făceau ei focul deasupra, îi di-

buiau grecoteii.
– Tu, Florică, ai auzit că Tudor al tău cel semeț,

blând şi vesel, spun gurile rele, e la Glogova? Despre
Vladimirescu se spune că e îndrăgostit de soţia lui Ni-
colae Glogoveanu, Elena, fata banului Ghica, deosebit
de frumoasă și cu înclinații artistice. De altfel, se spune
că Măxincuţa, cea mai mică dintre fetele Elenei, ar fi
fiica lui Tudor. Şi se mai spune că, pentru a se face ob-
servat de cocoana, care nu se uita la slugeri, Tudor a
organizat o „furăciune” a lucrurilor acesteia când îşi
transporta avutul spre Austria şi apoi... tot el a găsit lu-
crurile furate de la boieroaica Elena Glogoveanca!

– Andri Popa, ai limba prea ascuţită chiar şi pentru
urechile surde şi îndrăgostite ale surioarei mele, Florica!
Dar Glogova... e loc rău, zice Jianu. Ţepeluş Voievod,
numit de Basarab cel Tânăr, aici fugar, gonit din scaunul
ţării de Vlad Călugărul, căuta adăpost la cumnatul său,
boierul Stanciu din Glogova. L-au ucis boierii mehedin-
ţeni şi pârgarii cetăţii Mehadiei. Trupul mai întâi chinuit
al voievodului a fost îngropat în faţa bisericii, sub o pia-
tră spartă, cu slove șterse de timp.

– A ridicat ochii foarte sus şi, ca şi noi, poate ar fi dus
o viaţă mai bună la coarnele plugului ca moşnean din
Vladimir ce se afla. 

– Oh, suspină Florica.
– Cam sus, aşa-i! Cică într-o iarnă ar fi prins Tudor

o scrisoare a caimacamului Craiovei către frumoasa
Elena a Glogoveanului, de care era îndrăgostit. În pu-
terea nopţii a plecat călare de la Craiova să dea scri-
soarea în mâna clucerului la moşie. Oare pe viscol şi
pe zăpadă îl mânase credinţa faţă de fostul stăpân?
zise Andri Popa.

– Vieţi de boieri impresionante prin jocul fatalităţii.
Ioniţă Glogoveanu l-a pus să înveţe carte împreună (fie-
sa îi văzuse la scăldat semnul spicului de grâu de pe
piept). Ştie germana şi greaca, de la 15-16 ani a devenit
administratorul moşiei boierilor Glogoveni. Tu, Floare,
ce ai de spus?

– Spun imediat ce ştiu de la Tudor, că doar mie îmi
spune vorbe frumoase, la voi doar tună și fulgeră: în
casa de demult de la Glogova, la sfârşitul lunii aprilie
1464, s-a născut Neagoe Basarab, fiul lui Pârvu Craio-
veanu, rudă a boierilor glogoveni. Şi Mihai Viteazul a
venit la Glogova pentru a-şi sărbători înalta funcţie,
atunci când a devenit ban al Craiovei. Şi la Glogova i-au
apărut primele gânduri ale revoluţiei. Glogovenii sunt o
familie de boieri importanţi din Oltenia. Ei au deținut
funcții însemnate în armată, administrație publică și ma-
gistratură. Fără ei nici Tudor nu şi-ar fi început drumul
vitejesc.

– I-auzi ce mai ştie fătuca asta! Dar unde e Tudor
ştii?

– E pe la Stăic, pe la Ioniţă Răduţoiu! 
– Ba Tudor e chiar aici, la Vladimir, la hanul de la

Apa Neagră. Să mergem la el! Dar ce-mi văd ochii?!
Iată-l pe potecă!

***
– Aici nu bate vântul şi, când e ger, gerul e cu cer al-

bastru însorit. Frumoasă Florică, soarele meu, te-aş ţine
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la Vladimir, te-aş duce la Cerneţ, dar eu nu sunt făcut
nici pentru avere nici pentru muiere! Floricică, am îm-
brăcat cămaşa morţii de când port în deget inelul dăruit
de împăratul Alexandru al Rusiei, cu inițialele lui şi mai
înainte, pe cel părintesc de aur cu o piatră de matostat
verde, pe care e gravat un sacerdot și un ostaș. Acest
din urmă inel îmi servea deseori de pecete. Mă logo-
desc cu tine ca şi cu fata împăratului, prin schimb de
inele. Îţi dăruiesc inelul meu!

– Hai să ne luăm, Tudore! Nu îi suport! M-au umplut
de sudalme! Spun ei că trăieşti într-o lume plină de cu-
loare şi vrei viaţă trăită în huzur şi patimă... Şi mai spun
că în grădina de basm, des tulburată de paşii tăi, Elena,
domniţa lui Nicolae Glogoveanu, trezeşte fiorii inimii tale
cu petrecerile fastuoase, o lume în care se împletesc
vieţi, se țes intrigi și povești de dragoste.

– Bătaia de joc este armă fanariotă…Tu, Andri Popa,
fudul fără răbdare şi uşuratic, şi tu, Jiene, răsfăţat ce nu
ai învăţat să pui niciun frâu gărgăunilor din cap…, sun-
teţi fanarioţi? În 1814 cocoana Elena a decedat, fie-i ţă-
râna uşoară! Hai la mine în braţe, Florico! Ne cununăm
azi! Cum am cununat noi doi la stânca din Muntele
Șarba, într-o poiană de brazi, unde Motrul mai primește
undele de gheață ale Alunului, Scărișoarei și Frumosu-
lui, care vin din înălțimile Oslei, pe prietenul nostru și
căpitanul meu Gârbea cu frumoasa sa Bălașa. Aceasta
între două atacuri ale turcilor. 

– Dar eu n-am inel! Eşti învăţat cu degete pline de
inele! Cu faţă albă de cocoană!

– Inelul de iarbă pe care îl pot primi de la tine mă va
feri de vrăjmaşi. Cosiţele tale galbene împletite strâns
îmi trebuie!

– Mai ştii când am cununat noi doi, pandurii stăteau
de pază prin păduri să nu apară turcii, primarul și finii
în altarul fără îngrădire al cerului, iar noi ca naşi
așterneam sub picioarele celor doi iubiţi, în loc de covor,
brâul meu rubiniu. Brâul o să-l pun sub noi şi când vei
fi a mea, Floricica brazilor!

– După cununie, toată ceata ta aţi păcălit duşmanii,
urcând la Mânăstirea Tismana cu potcoavele puse la
cai invers, să pară că aţi coborât de acolo... şi duşmanul
s-a lăsat păgubaş din căutarea voastră... atunci. Mi-e
frică acum! Mi-e frică de guvernatorul Olteniei, Kir săr-
darul Stoica şi de căpeteniile greceşti Iordache Olim-
piotul şi Ioan Farmache, dar şi de doi oameni din tabăra
ta: Hagi Prodan şi Dimitrie Macedonschi.

– Să-mi spui, Florică, toate faptele lor jalnice şi gân-
durile tale triste! 

***
– Kir sărdar Stoica, guvernator al Olteniei, ai siluit

multe fete şi noi ştim. Pentru fiecare ai plătit cu ceva.
Tot tu ai adunat şi cadâne şi te-ai împotrivit lui Andri
Popa! Dacă ţi-om fi adus stricăciuni, cu noi luptă, dar
de data asta n-ai nimerit-o pe-a deocheată! Nici pe alea
nu trebuia să le siluieşti, dar pe sora Jianului şi iubita
lui Tudor din Vladimir ţi-ai găsit?

– Jiene, că-i sor-ta n-am ştiut! Dar e în viaţă. Am
lăsat-o zâmbind. Mă pricep la femei, doar că tare se mai
opunea. Tudor nici n-a atins-o, mi-ar fi fost uşor!

– Câine, Florica a preferat să se sinucidă, nu înainte
de a-mi povesti cele petrecute. Suntem pe mormântul
surorii mele, Stoico! N-ai ştiut că Iancu Jianu nu dă în-
tâlniri degeaba?! Te-am prins, sărdare!

În curtea Mânăstirii Surpatele, pe mormântul Flori-
căi, soră a Jianului şi logodnică a lui Tudor din Vladimir,
Stoica zăcea înjunghiat.

În şaua calului, Tudor vine către Jianu:
– Iancule, nu e Florica acasă. Ai tăi m-au trimis aici...

Tu, inimă de înger cu cap de drac, Jiene, te-am con-
damnat că toţi clăcaşii tăi s-au făcut tâlhari… eu am
făcut corpul de panduri, să aibă Ţara armată naţională.
Că-mi vine să iau drumul codrului, Că numai în codru
afurisitul de ban îşi pierde puterea lui drăcească. Uite
că la noi în ţară tot banul conduce, a dat Stoica banul,
uite-l sărdar să batjocorească virgine!

– Tudore, Florica e în pământ aici! Vorbeam noi doi
de Ana de la Curtea de Argeş, dar ce aproape de Floa-
rea noastră umblă umbra Mariei Brâncoveanu şi a soției
lui Ianache Văcărescu, decapitat și el alături de Brân-
coveni...! A fost batjocorită şi s-a sinucis.

În ochii verzi ai Jianului în care era când zi, când
noapte, se așternu noaptea.

Tudor se mușcă de buză de ciudă și îi spuse:
– Din mânia ta fă să răsară fapte, Jianule! Daţi ştire

că ne întâlnim la Cărbunești, la Bordeie. Noi vom aduce
insomnii grecilor, precum Viteazul cândva turcilor. De
nu le-om fi adus cumva, că spuneai tu, Florică, îi auzeai
uneltind.

Tudor Vladimirescu
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Casele din Strâmturi deveneau tot mai mari și mai
colorate, în timp ce bordeiul bunicilor se făcea tot mai
mic și începea să se lase, ca un bătrân obosit, într-o
rână. Albastrul puternic în care îl văruia bunica primă-
vara devenise gri, un gri care s-a întins de afară înăun-
tru, s-a așternut pe fața bunicii bolnavă la pat, pe fața
bunicului care o îngrijea și a cuprins toată casa. Acum
pereții ascundeau în griul lor ușile și ferestrele, iar plita
gri dintotdeauna abia se mai distingea. În tot cenușiul
casei, care devenise antecamera morții, mai era o sin-
gură pată de culoare, pe care întâi o miroseai și abia
după ce te obișnuiai cu lumina slabă din casă o și ve-
deai. Era ceainicul roșu așezat pe colțul dinspre cuptor
al plitei, pe care bunicul îl umplea cu apă de trei ori pe
zi. Dar mai întâi, în fiecare dimineață mergea agale în
grădină, în orice anotimp, rupea crengile plantelor până
la care mai putea ajunge, apoi venea și le arunca în
ceainic pentru fiertura zilei. Ceainicul roșu nu era doar
alambicul ciudatei fierturi cu care se hrăneau bunicii sau
vreun reper decorativ, ci chiar îl descurca pe bunicul în
spațiul și timpul devenite pentru el niște scheme mini-
male. Așa că se orienta după pata aceea roșie ca să
știe unde e soba sau unde e ușa de la cămară, uneori
unde e patul cu bunica împuținată atunci când se întu-
neca sau când abia se iveau zorii. În zilele, tot mai dese,
în care bunica mai răspundea doar monosilabic la în-
trebările lui, singurele sunete din casă erau scoase de
ceainic. Atunci bunicul se așeza pe marginea patului și
asculta clocotul apei, capacul care tresărea vesel, apoi
apa care se revărsa pe sobă și se usca acolo sfârâind.
Gârliciul ceainicului scotea aburi înmiresmați care um-
pleau casa și îi împărțeau zilele în începuturi, mijlocuri
și sfârșituri. Pe vremea aceea eu eram deja plecată la
oraș să fac școli și ajungeam rar acasă, dar se bucurau
să mă vadă, pe mine sau pe oricare din cei unsprezece
nepoți câți suntem. Bunicul ne deschidea larg ușa și
spunea de fiecare dată ceremonios: Bine ai venit în

palat!, cât ce treceam pragul se ducea repede în că-
mară să caute o cană în care ne oferea din ceaiul cu
gust puternic și neașteptat, dar care avea un efect greu
de îndurat. Pe măsură ce creșteam, iar bordeiul se
micșora, îmi beam ceaiul diluat cu lacrimi și rămâneam
convinsă că ceainicul roșu e fermecat, iar viața lor, mai
ales a bunicului, depinde de acel ceainic într-un mod
care mă înduioșa peste puterile mele. De altfel nici
acum nu-mi explic cum puteau trăi, uneori zile întregi,
doar cu fiertura din ceainic și pâine înmuiată în ea. Ni-
ciodată nu l-am întrebat pe bunicul care e povestea
ceainicului roșu pentru că fie mi se părea că stric o rân-
duială a lucrurilor la care nu am acces, fie începusem
să cred că l-a adus mătușa, sora lui din București, locul
de unde veneau lucruri magice toată copilăria mea. Câ-
teodată, când stăteam cu bunicul afară la tăietorul de
lemne, fiecare așezat pe un butuc, mă simțeam atât de
apropiată de el încât îmi venea să-l întreb cum era vara
în munți la stâna de oi, cum era bunica în tinerețe sau
dacă nu se simte singur. Multe întrebări aș fi avut pentru
el și încă le mai am pentru că nu l-am întrebat nimic ni-
ciodată. Îmi era așa de bine să stau lângă el și să privim
munții, dincolo de care ghiceam conturul altor și altor
munți, încât faptul că priveam amândoi în aceeași
direcție îmi ajungea. 

La doi ani după moartea chinuită a bunicii, într-o pri-
măvară, bunicul pur și simplu ne-a întors spatele și a
murit continuându-și visul despre un izvor cu apă lim-
pede de care tocmai ne povestise. Tatăl meu și-a luat
din bordeiul albastru ceainicul roșu, l-a adus la noi
acasă și din ziua aceea s-a comportat exact ca un om
bătrân. Din aceeași zi am început să mă tem că va muri,
că acea clipă fatală nu e doar inevitabilă, ci e chiar
foarte aproape. Așa că ne raportam unul la altul ca doi
oameni care au câteva momente ale lor, apoi se vor
despărți definitiv. Se pare că ceainicul roșu adusese cu
el magia, dar pe atunci nu știam asta. În schimb nu

Elvira Groza

CEAINICUL ROŞU
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aveam cum să nu văd că acum ceainicul roșu era pata
de culoare a tatălui meu. În fiecare seară îl umplea cu
apă de la izvorul pe care l-a adus pe un furtun până în
curte, apoi rupea din grădina din spatele casei lăstari
de zmeur și făcea un ceai aromat din care bea seara,
noaptea si dimineața. Seara invariabil mânca o felie de
pâine cu magiun de prune peste care așeza tacticos te-
lemea de oaie. Își turna ceaiul aburind, se așeza în
capul mesei cu ceainicul în fața lui, apoi își scotea oche-
larii. Pentru mine acesta era semnul că e în altă parte.
Îl urmăream prefăcându-mă că citesc cum își pregătea
ceaiul și cina ritualic, prezent numai prin gesturile lui ca
un fel de curgere, încât iarna când era întunecos, mi se
părea că văd căni, farfurii, cuțite si furculițe umblând
între masă și dulap sau văd venind din cămară borcane
și pungi. În iernile grele, nu friguroase, ci cu insomnii,
înlocuia bețele de zmeur cu flori de tei pe care le cule-
geam vara toată familia urcați în teii de pe rază de un
kilometru, le uscam prin pod și prin curte, apoi mama le
punea în saci de pânză agățați prin cuie pe unde nu te
așteptai. Pe atunci măsuram în pagini citite cât dura
cina lui, oricum între timp venea mama și aprindea
lampa cu gaz pentru că lumina era întreruptă în toată
zona aceea neproductivă pentru comunism. După cină,
își punea ochelarii, lua ceainicul de toartă și mă anunța
cu o veselie forțată: 

– Mă retrag în chilie! și se retrăgea împreună cu
ceainicul roșu în casa veche unde își avea camera des-
pre care spunea că e chilia lui. Nu înțelegeam nici
atunci și nu-mi dau seama nici acum ce făcea acolo atâ-
tea ore singur în serile atât de lungi aproape jumătate
din an cât ține iarna în munți. Adesea nu era nicio lu-
mină la fereastra lui și mă întrebam cu tristețe, cum
putea să stea singur știindu-ne aproape? Dimineața
ratam preparatul ceaiului, era devreme, în zori, când mă
trezeam abia se mai simțea aroma. În unele seri cu lu-
mina întreruptă, de fapt cele mai fericite, după cină își
mai turna o cană cu ceai, rămânea în capul mesei și
muta lampa la mijloc între noi. Atunci știam că nu se re-
trage în chilie, că are chef de vorbă și aruncam cartea,
oricare era, apoi mă urcam pe cuptor ca să povestim.
Doar el povestea, iar noi, eu, mama și surorile, îl ascul-
tam, cu toți porii, cum își transformă viața într-o poveste
uneori dură, alteori tristă, dar de cele mai multe ori ab-
surdă, un absurd care ne făcea să râdem până târziu
în noapte. Într-o astfel de seară nu m-am mai putut
abține și l-am întrebat care este povestea ceainicului
roșu. Mă așteptasem să spună că l-a adus mătușa din
București, așa cum făcea când nu avea chef să trans-
forme ceva în poveste, dar mă înșelasem. Spre surprin-
derea mea tot mai mare, părea că aștepta întrebarea
asta de multă vreme, de ca și cum nici el nu se mai
putea abține să ne spună ce e cu ceainicul roșu. A în-
ceput să spună cu vocea mai gravă decât în alte seri
de povești, semn că re-povestește o poveste:

„Tata a cumpărat ceainicul într-un sfârșit de vară pe
care și-a petrecut-o în munți făcând brânză. Aproape
toate verile din copilăria mea se ducea să fie baci la
stână, asta era un fel de meserie pentru el. La sfârșitul
verii se întorcea cu brânză și cu oi din care vindea sau

schimba o parte pe alte produse de care aveam nevoie.
Știu că abia aștepta să vină toamna ca să se întoarcă
acasă, dar și pentru că i se făcea urât să stea singur în
fumul din colibă ca să învârtă la nesfârșit în ceaunul cu
lapte și cheag. Vara în care se întâmplă povestea asta
a fost o vară blândă, fără secetă, fără ploi multe sau fur-
tuni, așa că oilor le-a mers bine și brânza era untoasă
și aromată. Aroma brânzei era de la fumul de brad care
ieșea din focul aprins sub ceaunul în care era fiert lap-
tele. Așa că, de data asta, tata se întorcea cu căruța lui
din munți, cu simbria de 12 cașuri mari de brânză cum
nu mai făcuse, cașuri care străluceau pe cuvertura
așternută pe podul căruței. Se simțea de parcă trans-
porta sfintele moaște, era atât mândru de munca lui din
acea vară, încât din când în când se întorcea de pe
capra vizitiului ca să-i privească în timp ce cobora pe
drumul care taie muntele de-a curmezișul. Spre amiază
a ajuns la drumul forestier, apoi la șosea și în sfârșit în
prima localitate, Rodna, unde era zi de târg. Se simțea
cam stânjenit cu hainele lui de baci afumate la ceaun și
spălate cu apă de ploaie, dar era normal pe atunci să
vezi oieri, baci, ciobani prin târguri. De altfel, târgul era
plin de țărani din zonă care vindeau sau cumpărau le-
gume, brânză, carne, animale, haine, toate de-a valma.
Tata a socotit ca ziua întoarcerii să cadă în zi de târg ca
să ne poată aduce câte ceva nouă băieților încă mici și
mamei. Nouă ne cumpăra mereu turtă dulce în formă
de casă și ne spunea că fix așa arăta coliba din munți.
Oricum, pe atunci nu erau inimi de turtă dulce. Mamei,
care a stat încă o vară singură, nu știa ce să-i ducă, era
bine orice, ea se bucura oricum, dar el socotea cu
sfințenie nu atât prețul pe care îl merita mama, cât mai
ales, prețul pe care urma să-l plătească pentru că plă-
tea cu brânză. Așa că era zgârcit și la mână și la vorbă.
Umbla prin târg fără să se îndepărteze de căruță până
când i s-a părut că vede prin mulțime o față cunoscută.
S-a apropiat și într-adevăr era Pintea țiganul vânzător
ambulant care venea câteodată la noi în sat să vândă
oale colorate cu tatăl lui. Oalele de tablă sau de alamă
erau un lux pe atunci, dar tata tot îi cumpăra mamei
câte una pe an. Bucuros că Pintea îl va scoate din
impas, tata i-a dat târcoale minunându-se de marfa lui
pentru că avea oale de toate culorile și mărimile, încât
nu știa ce să aleagă. Tot umblând pe lângă căruța cu
minuni, tata a observat că de sub mormanul de fân din
căruță iese un gârlici roșu care abia se întrezărea.
Atunci l-a strigat pe Pintea care imediat a apărut și bu-
curos l-a poftit pe tata la un ceai. Tata s-a așezat între
oale pe un scăunel, iar Pintea a scos emoționat de sub
mormanul de fân o oală ciudată, cu capac, de un roșu
sângeriu care a atras toate privirile din târg. S-a apropiat
fălos de tata și i-a turnat din oală prin gârliciul grațios,
un ceai dens, de culoarea mierii, cu arome necunos-
cute. Tata nu mai văzuse așa oală și nu mai mirosise
așa arome, ne spunea că pentru o clipă i-a trecut prin
cap gândul că va păți ceva. Dar simțea că era cumva
prea târziu, așa că a băut din ceai, apoi a devenit mai
nepăsător ca niciodată, ba chiar se simțea ușurat și
liniștit cum nu mai fusese din copilărie. Acum singurul
gând care-i mai trecea prin cap era acela că acea oală,
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ceainicul roșu cum i-a zis Pintea, va fi al lui. Știa că va
plăti un preț mare pentru ea, dar trebuia să o facă. Și-a
băut fără grabă ceaiul, la fiecare înghițitură parcă se
scuturau grijile îngrămădite de-o vară, apoi de-o viață,
peste el, iar când s-a ridicat de pe scăunel era atât de
înalt și de curajos încât s-a auzit vorbind:

– Îmi vinzi mie oala asta, ceainicul cum îi spui tu,
Pintea?

– Nu pot să vând ce nu e de vânzare, a răspuns Pin-
tea ferm, dar și cu o undă de tristețe. Au rămas amândoi
tăcuți, apoi i-a spus tatei că acel ceainic i-a rămas de la
tatăl lui și că era tovarășul lui pe drumurile de vânzător
ambulant. Oricum nimeni nu i-ar putea aprecia compa-
nia și valoarea așa cum o face el. Tata a zâmbit când
l-a auzit pentru că deja socotea valoarea ceainicului în
brânza pe care o făcuse peste vară, brânză pe care și
el o socotea de neprețuit pentru că valoarea ei era
însuși timpul. Stăteau unul în fața celuilalt, fără să se
privească, apăsați de gânduri de neînțeles, se părea că
în același timp fiecare putea trăi fără ce avea celălalt de
oferit și, totuși, nu se mai putea. Până la urmă Pintea,
văzându-l pe tata cum stătea înalt și nedumerit în mij-
locul târgului, a cedat și s-a înduplecat să vândă ceai-
nicul roșu. Numai că a cerut un preț atât de mare, încât
orice om normal s-ar fi răzgândit. Pintea cerea trei
cașuri care ne săturau familia trei luni, prin urmare
brânza urma să nu ne ajungă nouă, celor de acasă,
până vara viitoare. Însă aceste gânduri nu mai aveau
nicio putere asupra tatei care a și mers să tragă căruța
lui lângă căruța lui Pintea. În sfârșit se puteau privi în
ochi, tata spunea că au stat și s-au privit o vreme în for-
fota târgului, în aroma ceaiului și a brânzei care mirosea
a fum de brad, apoi au făcut schimbul. Nu a fost un act
oarecare de vânzare-cumpărare, fiecare renunța pentru
celălalt la ceva care era dincolo de prețuri. Îmi aduc
aminte că tata s-a întors după o vară în munți cu trei
cașuri mai puțin care au însemnat într-adevăr în acel
an trei luni fără brânză, dar pe capra căruței, lângă el,
era un obiect roșu ciudat care te așteptai să facă orice
după cum îl privea. Începând de atunci tata ne făcea
ceaiuri atât de bune încât devine clar cum a scos-o la
capăt cu brânza care-i lipsea în anul cumpărării ceaini-
cului. Mai știu și că nu s-a mai despărțit de ceainicul
roșu niciodată, iar în verile în care se întorcea în munți
să facă brânză, lua ceainicul cu el. Încă din primăvara
următoare a apărut la noi acasă Pintea pe care tata l-a
îmbrățișat ca pe un frate și i-a dat voie să-și instaleze
căruța cu oale pe pământurile lui de lângă drum. Tata
devenise cel mai căutat baci din regiune nu numai pen-
tru că brânza lui era cea mai aromată, ci și pentru că
aromele brânzei erau cele mai fine. Povestea cumpă-
rării ceainicului roșu ne-a spus-o nouă, băieților lui, la
primul arhanghel după întâmplare, de altfel și ultimul la
care a mai petrecut de ziua lui ca înainte. Apoi mama
s-a îmbolnăvit și a stat în spitale ani în șir, iar eu am
gospodărit casa, deși eram încă un copil, pentru ca el
să poată merge în munți să facă brânza cea mai apre-
ciată.”

Am ascultat atunci povestea tatălui meu și îmi dă-
deam seama, pe măsură ce povestea, că vocea lui de-

vine tot mai tristă. Stăteam pe cuptorul cald și vedeam
prin lumina slabă a lămpii ceainicul roșu din fața lui.
Simțeam cum tristețea lui era și tristețea mea, era
tristețea bunicului și era tristețea unui vânzător ambu-
lant țigan care a vândut oale colorate pentru trei
generații. Îmi aminteam și eu de Pintea țiganul, deja un
bătrân, dar încă venea în copilărie și se instala cu un
cort militar scorojit pe prundul dintre ape, apoi agăța
toate oalele colorate în pari, copaci, garduri, încât cre-
deam, copii fiind, că a venit circul. Uneori venea cu Ana,
nevasta lui imensă, parcă și mai bătrână, pe care o adu-
cea în fundul căruței unde stătea inertă, într-o cotarcă
împletită de Pintea, până o anunța că au ajuns. Ajun-
gerile nu însemnau vreo destinație, ci popasuri ca să
testeze piața, adică cererea de oale, de aceea uneori
rămâneau câteva ore, alteori săptămâni în șir încât să-
tenii îl considerau de-al lor. În anii mai răi pentru piața
de oale, Pintea uita că e nomad și prin definiție leneș la
munca pământului, așa că îl vedeam săpând porumbul
sau la fân pe dealuri cu bunicii. Mai ales țin minte
aparițiile lui, felul în care stătea singur pe capră, cu
mustață și pălărie de gabor, învârtind în aer zbiciul fără
să se grăbească vreodată. Uitasem de Pintea, dar după
ce am ascultat povestea ceainicului roșu m-am gândit
cum colinda poalele munților în copilăria tatălui meu,
apoi în copilăria mea. Mi-l închipuiam călătorind cu ceai-
nicul roșu ascuns sub mormanul de fân sub capră,
parcă îl vedeam cum întindea mâna și pipăia fânul fără
să întoarcă privirea de la drum, cum dibuia ceainicul,
lua o dușcă după ce trecea de prima curbă de la intra-
rea în sat, cum...

Între timp am plecat la casa mea, a murit tatăl meu,
iar ceainicul roșu s-a pierdut pe undeva printre alte
obiecte vechi, lăsate o vreme ca rezervă, apoi aruncate
la gunoi. Nu mă gândesc că trebuia să-l păstrez și să-l
prețuiesc mai departe, cum au făcut Pintea, apoi buni-
cul și tatăl meu, pentru că nu mai e nevoie de obiectul
palpabil. Memoria noastră, a urmașilor lor, a transmutat
obiectul într-o imagine care este chiar mai consistentă
decât obiectul, iar imaginea a trecut prin propria alchi-
mie și a rămas din ea o pată colorată atopică și atem-
porală. Mi-o imaginez ca pe un sens rătăcitor care iese
la iveală după propria voință, așa cum ieșea gârliciul
ceainicului roșu din mormanul de fân de sub capra
căruței lui Pintea. Purtăm toți amprenta acelui sens au-
tonom, ca un fel de blazon care nu dă niciun soi de
noblețe, ci este pentru fiecare, deopotrivă, ca un fel de
filtru pentru absurd și derizoriu, dar și ca o urmă, ca o
atingere impalpabilă, dar devastatoare, pe umăr care
aduce spaima că ne pierdem, că următoarea clipă va
aduce dezastre personale irecuperabile. Mi-ar fi plăcut
să mă pot iluziona și să spun că ceainicul roșu a legat
viețile noastre ca un fir invizibil care le dă sens și le
rotunjește în coerența unui destin, dar nu e deloc așa,
nu suntem o familie unită la bine și la rău. Nu declarăm
că sângele nu se face apă, ci fiecare știe în felul lui că
orice se diluează și dispare. Și, totuși, ceainicul roșu
transmutat în blestematul blazon ne aduce împreună
prin așteptarea nedefinită a acelui sens rătăcitor, mereu
pierdut și regăsit, care vine de nicăieri, neanunțat și
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neașteptat, atunci când el crede că e cazul și atât cât e
nevoie ca să nu ne pierdem lumea. Adică, așa cum am
aflat din poveștile bunicului și ale tatălui meu, doar cam
cât să știi în ce sat ți-a ajuns căruța, să știi unde e ușa
de la ieșire sau fereastra casei când totul e gri sau ca
să știi cum să începi și cum să sfârșești o zi sau o viață. 

Ceainicul roșu transmutat în pata colorată care ne
marchează pe toți se infiltrează în țesătura realului ca
să-i amintească precaritatea, fragilitatea. Asta în-
seamnă că ea este doar efigia acelui sens rătăcitor care
poate destrăma realitatea oricât ar fi de consistentă.
Acel sens care ne amintește că nimic nu e definitiv sau
blocat pentru că oricând poate apărea altă dimensiune
a lucrurilor, dar ne amintește și că suntem parte din
aceeași fragilitate amenințată de insignifianță și de
dispariție. Sensul acela a rătăcit, ieșind pe gârliciul ceai-

nicului cu arome înșelătoare, de la Pintea nomadul me-
lancolic la bunicul care a dus ceainicul roșu acasă și de
atunci încolo nu s-a mai despărțit de el de parcă avea
nevoie de un reper; a rătăcit prin viața tatălui meu care
se simțea atât de bătrân și de inutil pe când încă nu era
așa, iar mie îmi face vizite de când mă știu. După fie-
care vizită, văd bordeiul bunicilor micșorându-se în jurul
bunicii muribunde, cu ceainicul pe plită, îl văd pe bunicul
înalt și îmbrăcat în alb toată viața turnându-mi ceai cu
mâinile tremurânde de parcă eram chiar în vizită la
palat, pe tatăl meu stabilind repere ca să poată trece de
la o zi la alta. În sfârșit, mă văd înaintând prin realitatea
fragilă ca aburul fierturii bunicului, iluzionându-mă iar și
iar ca să scap de atingerea de pe umăr care-mi
amintește că oricum voi pierde. 

Ne-am întâlnit ca să ne despărțim. M-am ferit cât am
putut să-i fac reproșuri, dar n-am găsit din partea ei nici
reciprocitate, nici apreciere. Mereu mă împungea cu
câte ceva și mă instiga să formulez clar ce vină are, ce-i
reproșez. Nu te învinovățesc de nimic, nu-ți fac niciun
reproș, vreau doar să ne despărțim, vezi bine că relația
noastră nu mai merge, îi spuneam. Ea nu era de acord
și se ținea de capul meu ca să lămurim lucrurile, parcă
ar fi fost ceva de lămurit.

Ne plimbam pe aleea parcului, era o zi însorită. Pri-
virile mi-au căzut pe cele două umbre ale noastre,
pășeau calm una alături de cealaltă, nu făceau niciun

gest, dacă te-ai fi uitat doar la ele n-ai fi avut cum să
ghicești tensiunea care se acumulase între purtătorii lor.
Nu știu ce mi-a venit să spun așa: m-am săturat de
toate, m-am săturat și de umbra ta, nu vreau s-o mai
văd! Ea a luat un aer răutăcios, chiar malefic, unul pe
care nu-l mai văzusem niciodată pe fața ei și mi-a zis:
ba o s-o mai vezi! Spunând aceste cuvinte, mi-a întors
spatele și a plecat. Am urmărit-o cum se îndepărtează
și cum umbra ei o urmează supusă.

Am rămas un timp pe loc, consternat de ciudatele
cuvinte pe care le rostise și de răutatea zugrăvită pe
chipul ei în acele momente. Cu greu m-am urnit din loc
și am pornit spre casă. Eram cât se poate de nedumerit
și, trebuie să mărturisesc, îngrijorat. Ce-o fi vrut să
spună cu acele cuvinte „ba o s-o mai vezi!”, ce puteau
să însemne? Mă temeam să nu fie amenințarea voalată
a unei răzbunări și căutam să descopăr ce posibilități
avea de a mă lovi. Nu am găsit nici una,  adică nici una
plauzibilă și apoi m-am liniștit cu gândul că în curând
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voi părăsi localitatea, așa mă hotărâsem fără să-i spun
ei nimic. Nici nu va ști unde-mi voi duce viața în conti-
nuare, nu va avea nici o șansă să se răzbune, încercam
eu să-mi fac curaj. Sau poate nu era vorba de o răzbu-
nare. În fond, ce este o umbră, simbolic vorbind? Poate
voise să spună că umbra ei îmi va bântui sufletul pentru
totdeauna, întunecându-mi urmele și amintirile. Sau ar
putea fi…

Aceste gânduri m-au frământat mult timp, dar, încet-
încet, s-au estompat până au dispărut complet. Așa
cum hotărâsem, m-am mutat în alt oraș. M-am îndră-
gostit, m-am căsătorit, am ajuns să am familie, copii,
am legat multe prietenii. Profesional dădusem lovitura,
cel puțin așa mă amăgeam eu, mi se părea că sunt cine
știe cine dacă ajunsesem șef pe undeva. Important este
că mă simțeam bine, fericit, împlinit pe toate planurile.
Viața mea intrase pe cel mai favorabil făgaș, dar lovitura
care a venit mi-a transformat-o într-un coșmar.

S-a întâmplat într-o zi însorită când ne-am dus
într-un parc. Obosiți de atâta joacă, flămânzi, copiii s-au
așezat pe o bancă, iar mama lor le-a scos sandvișurile.
Eu i-am lăsat acolo, voiam să fac câțiva pași de unul
singur. Am luat-o de-a lungul unei alei și deodată am
avut revelația faptului că seamănă foarte mult cu aleea
pe care ne plimbaserăm amândoi în ziua în care ne-am
despărțit. Mi-au revenit cu tărie în minte momentele de
atunci, schimbul nostru de replici și, mai ales, acele cu-
vinte ale ei rostite ca o sentință, „ba o s-o mai vezi!”. Am
fost teribil de tulburat, am avut o presimțire, ceva straniu
urma să se întâmple și m-am uitat la umbra mea: alături
de ea era umbra ei. Nu încăpea nicio îndoială, lângă
mine nu era nimeni și, pe de altă parte, aș fi recunos-
cut-o dintr-o mie de umbre feminine, felul cum îi flutura
părul, rochia, cum pășea, cum își legăna ușor brațele
nu putea fi decât al ei. M-am oprit înmărmurit și am privit
cu stupoare cum umbra ei o îmbrățișează pe a mea,
cum pare să o sărute. M-am întors îngrozit și am luat-o

la fugă sperând să scap de ea, dar când am întors capul
am văzut-o alergând alături de a mea. Ce să fac, cum
să mă descotorosesc de ea? M-am refugiat lângă tul-
pina unui copac cu coroană uriașă, sub el nu ajungea
nicio rază de soare. Desigur, umbrele noastre au dis-
părut amândouă. După un timp am încercat să ies spe-
rând că totul a fost doar o halucinație, dar nici vorbă,
umbra nepoftită se ținea scai de a mea. Ce-i de făcut?,
o să observe soția, copiii. M-am auzit strigat, „tati, tati”,
lipsisem cam mult. Norocul îți iese în cale când te
aștepți mai puțin. Nori negri au acoperit soarele,
amenințau cu ploaie, nu mai era niciun pericol să se
vadă vreo umbră pe pământ până vom fi ajuns acasă.

De atunci viața mea a devenit un coșmar. Nu știam
cum să fac să-mi ascund umbra care era însoțită per-
manent de umbra femeii care mă iubise și pe care o pă-
răsisem. Evitam să ies pe afară în zilele însorite,
inventasem că mi se descoperise o afecțiune a orga-
nismului și că medicii îmi recomandaseră să mă feresc
de lumina soarelui, iar dacă totuși nu aveam încotro și
eram obligat s-o fac, căutam să mă deplasez cât mai
mult prin zonele în care soarele nu ajungea și nu mă
putea face de râs, pe lângă ziduri, pe sub copaci. Dacă
ieșeam împreună cu soția mea – nu puteam să evit
mereu acest lucru – când traversam porțiuni însorite o
țineam strâns lângă mine în așa fel ca umbra ei să se
confunde cu a celeilalte și, chiar și așa, căutam să-i dis-
trag atenția pentru că uneori pletele fostei se vedeau
fluturând – soția mea era tunsă scurt – și tot așa rochia
ei când cea care îmi era alături purta pantaloni. Cu copiii
ieșeam numai atunci când era înnorat, dar nu o dată mi
s-a întâmplat să iasă brusc soarele. Atunci strigam,
copii, plecăm acasă, facem concurs, care ajunge primul
la mașină! Ei alergau fără să se mai întoarcă, fără să
aibă grija umbrei mele, preocupați doar să câștige
cursa, iar eu fugeam în urma lor și săream cât puteam
de repede în mașină ca să-mi ascund rușinea, pe-
deapsa pentru o vină pe care n-o acceptam. Mi s-a în-
tâmplat de câteva ori ca, atunci când eram singur, să
nu pot evita traversarea unor locuri însorite și cineva să
observe acea ciudățenie, să caute cu priviri năuce
sursa celeilalte umbre, însă eu fugeam cât puteam de
repede lăsând persoana respectivă să creadă că a avut
o halucinație. Până și de lumina artificială mi-era frică,
chiar și acolo putea apărea umbra lipitoare, mă așezam
întotdeauna în așa fel față de sursă, încât umbrele mele
– e bine zis, aveam două – să nu se vadă sau să apară
cât mai confuze.

După un timp nu am mai putut suporta acea pre-
siune imensă, grija permanentă de a-mi ascunde cele
două umbre. M-am hotărât să pun capăt într-un fel
acestui chin. M-am întrebat dacă nu cumva ea a rămas
fără umbră, caz în care ar putea trăi într-un coșmar ase-
mănător cu al meu, ferindu-se să iasă în lumina soarelui
pentru a nu stârni rumoare în jurul ei, a nu fi considerată
o ciudățenie și a nu i se cere explicații. Dacă așa stau
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lucrurile, poate ar fi bucuroasă să-și primească umbra
înapoi, îmi ziceam eu cu speranța că astfel coșmarul
meu se va sfârși.

Mi-am luat câteva zile libere, soției i-am spus că plec
într-o deplasare trimis de serviciu și, ca minciuna mea
să fie crezută, am lăsat mașina acasă așa cum făceam
de regulă în astfel de situații. Am luat trenul spre orașul
în care o femeie nespus de frumoasă se îndrăgostise
de mine, unde eu acceptasem să fiu iubit, mândru de
așa o cucerire. Mândrie și atât, de iubit eu n-o iubisem
niciodată, iar dragostea ei începuse să mă agaseze, mă
simțeam captiv, lipsit de libertatea de a-mi căuta femeia
de care să mă îndrăgostesc.

Cu aceste gânduri am coborât din tren și am pornit
spre locuința ei. O doamnă bătrână mi-a deschis ușa.
Nu era ea, n-ar fi putut îmbătrâni atât în doar câțiva ani,
chiar dacă avea multe din trăsăturile ei. I-am spus pe
cine caut și că sunt un vechi prieten al ei.

– Nu știți?, m-a întrebat cu un aer compătimitor. 
– Nu mai știu nimic despre ea de mai mulți ani, i-am

spus.
– Îmi pare rău că trebuie să vă dau o veste atât de

proastă. A făcut o depresie groaznică după ce a fost pă-
răsită de iubit, a suferit câțiva ani. În cele din urmă s-a
sinucis.

– Când s-a întâmplat asta? 
– Acum un an și ceva. Vă pot spune exact, era pe

19 mai. Sunt o mătușă de-a ei, eu m-am ocupat de în-
mormântare. Pe atunci locuiam departe, când am fost
anunțată m-am urcat în primul avion și…

Nu știu ce a mai spus, n-o mai puteam asculta. Mă
simțeam lovit în moalele capului. 19 mai anul trecut,
exact ziua în care umbra ei a apărut nu știu de unde și
s-a lipit de a mea.

– Vă mulțumesc, mă scuzați de deranj, am mai fost
în stare să îngaim și m-am îndepărtat cât am putut de

repede ca să nu-mi pună întrebări și să nu-mi vadă
emoția puternică care mă stăpânea.

Am pornit spre cimitir. În drum am cumpărat un bu-
chet de flori, aveam de gând să-l depun pe mormântul
ei, să-mi cer iertare, s-o conving că fusesem pedepsit
destul. Nu mi-a fost ușor să găsesc locul în care își
făcea odihna de veci, dacă odihnă se putea numi ura
cu care mă urmărise și după moarte. Nu am vrut să în-
treb pe nimeni, ca să nu stârnesc bănuieli sau, cine știe,
să fiu recunoscut. Pe lespede am găsit următorul epi-
taf:

După ce dispărem, umbrele noastre mai dăinuie un
timp ca să împlinească ceea ce noi nu am reușit.

Când m-am aplecat să depun pe mormânt buchetul
de flori, norii care până atunci acoperiseră cerul s-au
destrămat și soarele a apărut în toată strălucirea lui pe
care o uram atât de mult. Umbrele noastre erau acolo,
una lângă alta. Am îngenuncheat și, printre lacrimi, am
rugat-o să mă ierte și să ia paharul acela otrăvit de la
gura mea. Am crezut că m-a auzit și că m-a iertat, căci
umbra ei s-a prelins pe fața mormântului și s-a topit în
el. Îmi venea să urlu de bucurie, îmi vedeam umbra
stând singură la picioarele mele. Bucuria a durat doar
câteva clipe, căci umbra mea s-a desprins de mine, a
alunecat pe lespedea de marmură și, la fel ca cealaltă
umbră, s-a scufundat în mormânt.

Am rămas un timp năuc privind pierdut la marmura
rece care-mi înghițise umbra, până mi-am dat seama
că ea nu va mai reveni niciodată. Am plecat zdrobit, dis-
perat, știind că urma să înfrunt un nou coșmar mai în-
fricoşător decât cel care tocmai încetase, acela de a fi
un om fără umbră. Mai grav decât asta mi se părea fap-
tul că nu voi avea o umbră care să dăinuie după mine
și să împlinească ceea ce eu nu voi reuși în viață.
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preŢuL

Ea este-o monedă.
Trecută de la o persoană la alta.

Murdărită de fiecare vârf de deget
De fiecare palmă.

Coapsele tale o abuzează în buzunarul tău.
Fermoarul portofelului tău îi înăbuşeşte țipetele.

N-are valoare la sfârșitul călătoriei tale
Cu stima de sine distrusă: formă greșită, dimensiune, culoare chiar.

O folosești
Ca să-ți dăruiască visele tale.

Dar ale ei?

n-ai să Te-neci în înTuneric

Sunt lumina
Portocalie, incandescentă

Fluorescentă.
Mergem împreună

De-a lungul potecii ce este a lunii
Peste cea mai neagră apă

Și când îți scufunzi degetele de la picioare
În tristețea sa

Plâng în adâncul ei
Ca tu să n-o faci.

Usuc acele picioare
Și apa mi se stoarce ca lacrimi pe obraji.

Fac asta pentru tine
Lacrimile mele îmi scriu versuri în inimă.

Ceea ce simți
Și doreşti să exprimi

Și nu poți
Îți sunt lumina.

Cu mine nu te vei
Îneca în întuneric.

Eve Stripp
(Anglia)

Versurile scrise de Eve Stripp au fost incluse în revistele-
atelier publicate de OU Poetry Society magazine UK. 

Traducere din limba engleză de Mariana Zavati Gardner
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obsesii

Cu gândul meu
La tine,
Am întâlnit 
Aspecte similare.
Părea că eşti
Chiar tu…
Doar sufletul tău
Mai rămânea
Să difere.
Şi astfel,
Din mersul meu,
Psihologii diverse
Mă-ndepărtau,
În marşul greu
Al străzii.

reFLecŢii

Azi am gândit
Artă
Preocupat
A compune
Un interesant roman.
Pe urmă
Toate sunt tăceri.
Gândeam 
Artă
Un roman…
– Oamenii vorbesc
De-acel erou.

obsessions

With my thought
Of you,
I met
Similar aspects.
It looked like you were
Even you...
Just your soul
Remained
Different.
And so,
From my walk,
Various psychologies
Took me away,
In the hard march
Of the street.

reFLecTions

Today I thought
Art,
Preoccupied
To compose
An interesting novel.
But the clock was heavy...
Afterwards
All are silences.
I was thinking
Art
A novel...
– People talk
Of that hero

George Bacovia

POEZII / POEMS
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resemnare

Ca poet,
Eu ți-aş descri
A tale mândre gesturi, 
Din al meu dor
Ar mai pieri, 
Când te-aş ceti
În versuri…

Ca pictor,
Eu te-aş picta, –
Mi-ai fi icoană-n viață;
Din al meu dor
Aş mai uita
Când te-aş privi
În față…

Ca muzicant,
Eu ți-aş şopti
Cu flaut,
Sau cu struna, –
Din al meu dor
S-ar povesti
De tine-ntotdeauna. 

momenT

Cum gândul stă…
A vieții proză numai
Privind…
Pustiu parcurs
Mai mult cu gemete
De fizice dureri…
Cum au plecat
Speranțe,
Cum au plecat
Dorinți…
Ce mare om erai
Şi câte s-au demers…

submission

As a poet,
I would describe them to you
Your proud gestures,
Of my longing
They would perish,
When I read you
In lyrics

As a painter,
I would paint you, –
You would be my icon in life:
Of my longing
I would forget
When I look at you
At your face...

As a musician,
I would whisper to you
With a flute,
Or with a string, –
Of my longing
It would be told
Of you-always.

momenT

How the thought remains ...
Life’s only prose
Looking...
Crossed desert
More with moans
Of physical pains...
How they left
Hopes,
How they left
Desires...
What a great man you were
And how many went...

Traducere în limba engleză de Mariana Zavati Gardner
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oraș bombardat
cântecul unui copil
printre ruine

pe fundul apei
ochii înecaților
pietre mari și mici

o barcă mică
balene ucigașe
în jur doar ocean

la colț de stradă
un pachet abandonat
anii mei tineri

pisica neagră
la pândă să înhaţe
raza de soare

o porumbiţă
la fereastra deschisă
sufletul mamei

fotografii vechi
cu oameni misterioși
în casa nouă

umbrela neagră
și tânărul ei stăpân
duși de vânt în cer

ajun de Crăciun
în vârful bradului meu
globul pământesc

Victoria Milescu

bombed city
a child's song
among the ruins

on the bottom of water
the eyes of the drowned
big and small stones

a small boat
killer whales
all around just ocean

on the street corner
an abandoned package
my green years

black cat
lurking to grab
a sunbeam

a dove
at the open window
mother's soul

old photos
with unknown people
in the new house

black umbrella
and its young master
take by the wind to sky

Christmas Eve
at the top of my fir
Earth globe

Versiunea în limba engleză aparţine autoarei

HAIKU
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Pr. Ioan C. Teşu

ars expecTanDi – „casTeLuL De nisip” 
aL magDei ursache 

sau
recursul la ficţiune, mijloc de împotrivire 

faţă de golul pandemiei 
şi de platitudinea existenţei

Magda Ursache, Distinsă Doamnă a scrisului româ-
nesc, este bine cunoscută pentru eseurile sale literare,
adevărate radiografii ale societății românești ante și
postdecembriste, în varii domenii, în mod predilect is-
toria recentă și literatura actuală. Critică, acidă, ea se
împotrivește „duhului lumii” acesteia, marcat de super-
ficialitate și frivolitate, de impostură și plagiatură, de ipo-
crizie și alienare psihică, spirituală și națională. Prin
considerațiile ei lucide, avertizează și cheamă la
cunoașterea adevăratei istorii, marcate de jertfă și mar-
tiraj, și la urmarea exemplelor de eroi și sfinți, ca o cale
de supraviețuire în vidul globalizării și al neantizării.

De data aceasta, ea ne propune un altfel de volum,
Ars expectandi, o carte antistres, scrisă la vreme de
pandemie, dar potrivită spre a fi citită oricărui moment.

Povestea de dragoste are, în centrul ei, cele două
personaje: Caterina, Katerina, KT, o femeie la vârsta de
51 de ani, lucrând în „lumea aspră a talk-show-ului”, tre-
cută prin două iubiri „greșite”, și medicul de urgență
Onur Arda, de 53 de ani, născut în Iran, care studiase
un an limba română după cursul profesoarei Magda U.,
și al cărui crez profesional este salvarea vieților
omenești. Iubirea dintre ei se înfiripă după o emisiune
de televiziune, pe care Caterina a moderat-o la „Tele
Next”, un post condus de oameni incompetenți, între
care este parodiat și ironizat Turcitu, om lipsit de cultură
și de caracter. 

Caterina intră în „jocul dragostei și al întâmplării”, în
„scena liftului”, când o criză de lipotimie, în fond de
atașament, o așază cu capul pe pieptul medicului, iar
acesta o veghează cu dragoste întreaga noapte, pentru
că, în concepția și sensibilitatea lui, „bolnavul pri-
mează”. El o găsește pe Caterina informată, sinceră,
spontană, rebelă, nebună. Într-un alt loc, ea este pre-
zentată ca fiind „mândră și modestă, înțepată și îngă-
duitoare, paseistă și realistă, vijelioasă și blândă,
necruțătoare și îngăduitoare, prea sensibilă și prea co-
rozivă, persiflantă cât încape... Peste toate, e fru-
moasă”.

Magia întâlnirii de debut, acele priviri pline de emoție
și conducând la o dragoste de legendă, duc cu gândul
la romanul lui Rebreanu „Adam și Eva”. Iubirea pe care
autoarea ne invită să o descoperim se derulează pe co-
linele Iașului, ca de pe „acoperișul lumii”, pe dealurile
Iașului, Bucium, Breazu, Repedea, Aroneanu, apoi în
București, unde Onur încearcă să o ducă pe iubita sa,
care, însă, inadaptată, se reîntoarce în „dulcele târg al
Ieșilor”, în apartamentul ei; în final, în clinica lui Silver,
unde ajunge din cauza iubirii sale, care o solicită și o
consumă sufletește. Finalul acestei povești de dragoste
este lăsat intenționat deschis (to be continued...), citito-
rului oferindu-i-se libertatea de a-l organiza așa cum
dorește el sau de a aștepta continuarea povestirii – spe-
răm – într-un nou volum al autoarei. Chiar și la finalul
poveștii de dragoste, Magda Ursache este o gene-
roasă. „Vreau alinare pentru cititorii mei, spune ea, pen-
tru că e destulă alienare acum”. Iar personajelor, ca și
cititorilor, le urează „Spor la fericire, până când moartea
nu ne va despărți!”.

Nu puține sunt referirile, pe parcursul paginilor ro-
manului, la puseele de gelozie ale medicului Onur, da-
torate „trecutului” sentimental al iubitei sale, vieții ei
„cam aglomerate”: iubirea față de Silver, o „iubire
greșită, veche și de mult încheiată” și cea pentru Aurel
Savu, fostul soț, bun prieten, ca un pom pe care să te
sprijini. La Aurel, Caterina a ținut, pe Silver l-a iubit. Sil-

CĂRȚILE MAGDEI URSACHE
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ver a fost jumătatea ei de trup, Aurel – jumătatea de su-
flet. Deși sunt „arheologie”, aceste două iubiri provoacă,
episodic, gelozia medicului Onur.

Acum, Caterina este „floaria galbenă” (cum pronunță
el) a „Omului albastru”, elegant în ținută și comporta-
ment. Iubirea descrisă este mai mult platonică, deși nu
lipsesc episoadele de erotism implicit, autoarea fiind o
adversară a literaturii actuale, pline de conotații debor-
dante la senzualitate și sexualitate. O „iubire de le-
gendă”, având ca laitmotiv întrebarea „Ți-am spus azi
că te iubesc?”, iar ceea ce Onur și Caterina fac este să
arate acest lucru, în diferite moduri, specifice fiecăruia.
Însă, până la un punct în care, precum mărturisește au-
toarea, „personajele fac ce vor ele, nu contează ce
vreau eu, ce le doresc eu. Au alegerile lor. Ignoră ne-
săbuit pericolul de a-și da viața peste cap”.

Iubirea descrisă în paginile romanului este o dra-
goste de poveste. Nu este proză fiziologică, lipsită de
etică și redusă la corp, la sex explicit, ci o paradigmă
pentru „iubirea vieții”, pentru ceea ce înseamnă a fi lovit
de săgeata adevăratei iubiri și a te odihni în sufletul per-
soanei iubite. Este despre durere și renaștere prin iu-
bire, despre pierdere vremelnică și câștig veșnic. Iar
pentru Magda Ursache toate acestea au un nume: „Bă-
trânu”.

Lucrarea Ars expectandi are o structură „simetrică”,
capitolele în care este înfățișată iubirea celor doi fiind
precedate de secțiunile intitulate „Jurnal de bord”, unde
autoarea nu se dezice și nu abdică de la statutul ei de
fin intelectual, profund preocupat de destinul culturii
românești. Capitolele în care este descrisă iubirea celor
două personaje au mottouri sugestive, alese din lirica
de dragoste. Secvențele intitulate „Jurnal de bord” sunt
un fel de alter ego, fragmente în care recursul la discer-
nământ, obiectivitate și echilibru (dragostea le
înfrumusețează pe toate, pentru că ea vede cu inima,
nu cu mintea) se face prin dialogurile cu prietenii de su-
flet ai personajului feminin, în mod principal cu Magda
U. Paginile descriind iubirea dintre cele două personaje
sunt sugestiv intitulate „Dragoste cu gust de dragoste”. 

În paginile romanului, nu este vorba doar de o de-
dublare, de o evadare în ficțiune a Caterinei Savu, ve-
cină de apartament cu Magda. De fapt, în roman este
vorba de ipostaze multiple ale autoarei: tânăra stu-
dentă, îndrăgostită nebunește de Silver (Silvestru)
Asan, pe jumătate persan, rezident, iar apoi medic chi-
rurg și prosper om de afaceri, cu o clinică medicală pri-
vată, proprie, dar pentru care femeile sunt „o paranteză
între două operații grele”. După despărțirea de Silver, o
regăsim în ipostaza iubitei profesorului universitar de fi-
lologie Aurel (Aiurel) Savu, al cărui nume de familie îl
poartă în carte, acesta fiind iubirea ei curată, „pomul”
pe a cărui prietenie s-a sprijinit o vreme. O a treia ipos-
tază este cea a Caterinei Savu, prezența feminină a
acestei „veri magice”, chiar dacă a durat între 31 iulie și
1 decembrie 2020. Vocea autoarei, confidentă și sfet-
nică a femeii de 51 de ani, este prezentă ca „Magda U.”,
dar, în spatele acestor ipostaze, cel care o cunoaște pe
Magda Ursache o va descoperi pe aceeași Magda, din
adevărata poveste de dragoste dintre „Bătrânu și

Magda”, iubirea autoarei față de sufletul ei pereche,
omul bun al culturii românești, Profesorul de Frumos,
cum îl numeau studenții de la Teologie, Petru Ursache,
plecat în „cerul de dincolo de cer” în urmă cu mai bine
de șapte ani. Aceste transformări ființiale sunt marcate
și de numele personajului: Dovlecel, pentru tatăl ei, a
cărui influență o va resimți întreaga viață; Pumpkin,
pentru Silver; Caterina sau Katerina, KT, în „iubirea re-
centă”, centru al narării. Prin urmare, nu este vorba doar
de personaj în personaj, ci de personaje și tipologii va-
riate și complexe, în spatele „imunității ficționale”, au-
toarea „lăsându-se locuită” de fiecare dintre aceste
personaje sau, cum mărturisește în alt loc, împrumu-
tându-i Caterinei „eul, ca rană deschisă”.

Îl invităm și îl lăsăm pe cititor să pășească alături de
cele două personaje, în descoperirea iubirii lor, așa cum
o face și autoarea, pentru a ne exprima câteva impresii
declanșate de lectura romanului.

În primul, rând, faptul că Ars expectandi, ca toate ce-
lelalte lucrări ale autoarei au căutat-o. Magda Ursache
nu scrie de urât, pentru a-și umple și consola momen-
tele de durere sufletească, cauzate de pierderea sufle-
tului ei pereche, ci pentru a-l încărca de sens. Magda
Ursache scrie pentru că are ce spune. Cronicile ei
acide, dar și paginile sensibile, precum sunt cele din
prezentul volum, constituie bune ocazii de profundă
meditație asupra sensului și scopului vieții, asupra
frumuseții ei, în ciuda necazurilor sau încercărilor cu
care este presărată. Așadar, cartea aceasta a căutat-o
tainic, dar insistent, la fel ca personajele ei. Prin acest
volum, Magda Ursache ne arată că nu este doar o pa-
seistă, un moralist de serviciu care străjuiește la poarta
culturii, ci un om concret, aplecat și aplicat al zilelor
noastre, atent la fiece derapaj, critic al oricărei tendințe
centrifuge, din istorie și din cultură. Ea ne arată că are
rețeta magică, atât pentru texte de profundă reflecție,
dar și pentru un „instant book”, o carte ancorată în tim-
pul imediat, real, profan.

Chiar și la adăpostul iubirii (sau mai ales acolo), ea
se deconspiră pe sine, ca fiind „dependentă de biblio-
tecă, dar presată și de realitatea imediată”, astfel încât
romanul nu este doar o succesiune de radiografii auto-
biografice, ci o legătură armonioasă între literatura non-
fictivă, non-ficțiune și docu-roman, carte-document. Ea
leagă proza de eseu, de jurnalism, întrucât nici cotidia-
nul, nici evenimentul nu o lasă indiferentă. Întrepătrun-
derea celor două stiluri vădesc bogata cultură a
autoarei, din arii largi: istorie, cinematografie, muzică,
dar în mod predilect, literatură. Scrisul, precum
mărturisește ea, o ține la suprafața pământului, este
modalitatea de a înfrunta „golul vital”, modul ei de a se
autosugestiona că „Eros e mai puternic decât Thana-
tos”, precum spunea Profesorul Petru Ursache, în „Ero-
sofia” sa. 

Ars expectandi este romanul de suflet al Magdei Ur-
sache, „castelul ei de nisip de sub unghia degetului apă-
sând pe pix”. Modalitatea autoarei de a înfrunta
vremurile potrivnice față în față, nicăieri altundeva decât
la masa de scris.

Pentru autoare, opera este realitatea însăși, trecută
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prin suflet și re-dată”. Scrierile sale trebuie înțelese
într-un sens larg, ținând seamă de ce ne recomandă ea:
„Nu mă citiți ad litteram, căutând cheia. Dar ce cheie nu
se pierde, mai ales în literatură?” Publicului căruia i se
adresează sunt „cititorii neapărat cultivați, avertizați”.

Magda Ursache nu se poate citi oricum, ci într-o
stare de pregătire sufletească și într-o conjunctură
aleasă. Mottoul este adevărata cheie a cărții: „LUI
PETRU; MEREUMEREUMEREU; ÎNTR-ADINS”. Ca
vulpea din Micul Prinț al lui Éxupéry, de cărțile Magdei
Ursache trebuie să te apropii precaut, într-o stare de
pregătire. Iar când le-ai parcurs și mai ales le-ai înțeles
dincolo de rânduri, asemenea vulpii domesticite, ai
simțit-o pe autoare, în ceea ce are ea frumos și înalt. 

Pentru Magda Ursache, scrisul nu are doar valoare
cathartică, terapeutică, ci sacră. El se „întâmplă” la
sfânta masă de scris, cuvintele ei sunt morale și mora-
lizatoare. Vor să conducă la Cuvântul cel mai presus de
cuvinte. Din acest motiv, de conținutul scrisului ei tre-
buie să ne împărtășim, nu doar să îl parcurgem pasiv.
Lectura are un caracter anamnetic, de rememorare și
fixare, dar și predictic, de responsabilă sfătuire. 

Magda Ursache poate scrie despre aproape orice
este important: despre viață și moarte, despre lume și
om, despre dragoste și (ne)iertare, pentru a retrezi
conștiințe și a le reîntoarce la adevăratele valori morale,
intelectuale, culturale, spirituale. Cine o cunoaște, însă,
cine îi știe sensibilitatea sufletească, de dincolo de
masca realului, observă foarte ușor că în fiecare cronică
și critică, eseu sau volum ea sparge legile fizice ale pre-
zentului, dialogând, cerând sfatul, motivând, cerând ier-
tare de la autorul prin excelență și destinatarul ultim al
întregului ei efort: Bătrânul iubit. Cine o cunoaște și cine
i-a cunoscut pe cei doi soți, Bătrânu și Magda, cine a
gustat câtuși de puțin din dulceața vieții lor fără com-
promis moral, cine a fost atins, chiar și numai în gând,
de aripa iubirii lor înalte și curate știe că Petru este
veșnic prezent și lucrător în viața, gândurile și trăirile ei.
Mai mult poate decât oricând, acum, în clipele de dure-
roasă absență fizică, este prezent în scrisul și în opera
ei, prin care l-a pus în valoare mai mult decât oricine și
oricând, chiar mai mult decât el însuși. 

În tot ce face și scrie Magda Ursache, simțim strigă-
tul ei de durere. Durerea despărțirii. A răpirii de aici și
de la noi a sufletului ei pereche. O avertizez, însă, pe
autoare că, pentru credința creștină, starea cea mai
în altă a viețuirii, premergătoare îndumnezeirii, este toc-
mai răpirea. Extazul. Sfântul Apostol Pavel și, urmând
lui, sfinții au trăit astfel de clipe de răpire, mai presus de
lume, de trup și de timp, în Împărăția iubirii infinite a
Celui ce este Izvorul supraființial al dragostei. Acolo, în
stare de extaz, de răpire, au gustat din dulceața (fără
de seamăn în această lume) darurilor dumnezeiești, de
care se împărtășește acum și în veci Bătrânul, în Raiul
cărturarilor, iubitori de Dumnezeu și de credință, de
Neam și Istorie, de tripticul Bine-Frumos-Adevăr.

Magda Ursache nu relatează doar, nici nu
ficționează, ci simte, retrăiește, plânge, se bucură curat
în fiecare cuvânt, pe fiece pagină. Scrisul este, pentru
ea, viață. Viață din viața fericită alături de Petru.

Dar și surâde și mângâie, alină și oferă modelul unei
iubiri fără seamăn și fără apus, începută în urmă cu mai
bine de o jumătate de veac, continuată neîntrerupt și
progresiv, pe parcursul anilor fericiți, petrecuți alături de
Bătrân, curmată aparent de „răpirea” lui, de împlinirea
sa în veșnicie. Pentru că – nu-i așa? – Credința noastră
ne învață că nu iubim pentru o clipă, ci pentru veșnicie,
că adevăratele iubiri încep aici, dar se desăvârșesc Din-
colo, contopindu-se în Iubirea cea Mare, Dumnezeu-Iu-
bire. 

Așadar, deși ne-a dăruit nouă din preaplinul inimii
sale, o inimă rănită, dar veșnic iubitoare, deși și-a re-
vărsat o parte a sufletului ei, prezentul volum se adre-
sează, îl caută și îl așteaptă cu adevărat pe cel care
i-a dăruit totul – Petru. El este personajul principal, chiar
dacă ascuns în cerul mai presus de cer. Pe el îl cheamă
autoarea, neîncetat, ca pe o muză ce inspiră. Pe el îl
cercetează și îl interoghează, îl consultă și îi dă glas tai-
nic, la fiecare cuvânt și prin tot gândul, îl caută, îl strigă,
îl „urlă”, sub toate chipurile și cu toate puterile. În tot ce
scrie, Magda Ursache se sfătuiește cu Petru, ca un
reper moral și intelectual infailibil. El și numai el îi
creează deschiderea sufletească și dispoziția lăuntrică,
îi inspiră fiecare cuvânt și gând, îi șterge, nevăzut, ca
Dumnezeu, păcatele noastre, orice gând și cuvânt ne-
deplin, nerotunjit. O îndeamnă și o îndrumă să își adape
setea lăuntrică în Izvorul cuvintelor, cu bucuria revederii,
indiferent de durata așteptării. 

Ars expectandi este, de fapt, o carte despre bucuria
pregătirii reîntâlnirii. Mai întâi în amintire, gând și rugă-
ciune, iar mai apoi în Lumină și Iubire. Lumea Magdei
Ursache este populată animist de spiritul Bătrânului. El
le umple și le împodobește pe toate. Este prezent pre-
tutindeni, veghează, inspiră. Și el așteaptă aceeași în-
tâlnire, la poarta raiului, cu flori de zorele în mâinile
pnevmatizate. 

Dacă e adevărat că lucrurile care ne provoacă
suferință ne educă, Magda Ursache a studiat la acade-
mia încercărilor, s-a edificat și elevat spiritual în „cupto-
rul suferinței”. De aceea, cuvintele ei au puterea de a
pătrunde, zidi și întări. 

Sofocle își învăța ucenicii că „un singur cuvânt ne
poate elibera de întreaga povară și durere a vieții. Acest
cuvânt este: iubire”, iar Gabriel Marcel zicea că „a-i
spune cuiva: «Te iubesc!» înseamnă a-i spune: «Tu nu
vei muri niciodată!»”. În acest volum, Magda Ursache
șoptește, cântă, este rănită, se jertfește prin și pentru
iubirea care i-a făcut viața fericită. Și din acest motiv
este atât de vie, iar iubirea ei, prin frumusețe și sensibi-
litate, e proaspătă și nouă, dătătoare de sens și scop.
În ultimă instanță, Magda Ursache are dreptate: „Ești
ceea ce iubești”. Iubirea este speranța noastră la ne-
murire, la înveșnicire. 

Și, pentru că întreg volumul este împresurat de
franțuzisme și americanisme, timpul predilect al autoa-
rei fiind „once upon a time”, cu toată nostalgia lui, lec-
tura îmi retrezește amintirea lui „Somewhere in time”,
film de colecție, despre iubirea curată, de vis, a doi
îndrăgostiți (Christopher Reeve și Jane Saymour), pe
care îi unește și îi desparte timpul. Sau îi desparte și îi
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unește...

Dacă finalul poveștii de dragoste descrise în volum
este deschis, personal o provoc și o invit pe autoare să
ne ofere cât mai curând, căci este truditoare, și conti-
nuarea, rotunjind astfel nu doar o poveste de iubire, ci
îmbogățindu-și opera literară, bogată și esențială. 

Ionel Necula

o carTe De inTerviuri

Totdeauna mi-au plăcut interviurile. Nu mi-am expli-
cat niciodată de ce, dar, la rigoare mi-aș putea lămuri
că e vorba de spontaneitatea discursului, de sprinte-
neală și diversitatea problematică  imprimată textului de
cei doi actanți ai dialogului.

Un lucru e sigur: valoarea unui interviu este direct
proporțională cu valoarea celor care îl realizează, de
compatibilitatea celui care întreabă cu cel întrebat. Cu-
nosc multe interviuri ratate, tocmai din cauză că
inițiativa aparținea unui anonim, care nu citise nimic din
opera celui intervievat, dar spera că din această com-
panie cu cel interogat se va alege și el cu ceva, că in-
terogatul va transfera și în contul lui ceva din aura
cumulată de invitatul la dialog.

Mi-am dorit mult această carte-interviu, realizată de
Adrian Alui Gheorge împreună cu Magda Ursache.
Amândoi intelectuali de bună calitate, cărturari luminați
și cu o generoasă suprafață spirituală, nu puteau realiza
decât un dialog interesant, provocator și cu multe sco-
tociri prin nebuloasele acestor vremi.

Nu m-am înșelat. Sub genericul Supraviețuirilor în
Post-Moralia (Eikon, 2019), cei doi parteneri de dialog
aduc în discuție o paletă largă de teme, subiecte și
devălmășii care bântuie realitatea românească. La pro-
vocările lui Adrian Alui Gheorghe, Magda Ursache răs-
punde prompt și decomplexat infuzând textului
substanță, temei și noime. Întregul interviu este o radio-
grafie a realității românești, după ieșirea din comunism. 

Dar chiar am ieșit cu adevărat? Chiar am intrat într-o
zodie nouă, aceea a adevăratei democrații? Așa arată
democrația – ca un despotism al maselor, ca o teroare
a mediocrității, cum credea Ghislain Diesbach, sau cum
așa de fericit o definește autoarea, ca o conspirație a
incompetenței? Întreaga devenire românească de după
acel Decembrie nevrotic n-a etalat decât o competiție a
incompetenței, o supralicitare a celor aflați pe treapta
cea mai de jos a Piramidei lui Maslow. Și nici la orizont
nu se întrezăresc semne dătătoare de speranță. De-
geaba scrutăm depărarea că marea e învolburată de
furtuni, iar dinspre Delos nu se zărește nicio corabie.

De unde comunismul cultiva propagandistic năluca
într-un viitor mai bun – amăgire deșartă, menită
eșecului –, partidele politice de azi țin ușile zăvorâte și,
pentru a nu spori competiția internă în partid, se arată
reticente la valoare, la calitate umană, la competență și
meritocrație. Cel care a înțeles cel mai bine că bătrânii
din partidul liberal au pus monopol și barează întărirea

partidului prin apelul la valoare și competență a fost Bră-
tianu, care a trebuit să caute alte mijloace de întărire a
partidului, bunăoară prin absorbția unor formațiuni poli-
tice disponibile – a Fracțiunii libere și independente și,
ulterior a social-democraților. Această abilitate lipsește
liderilor actuali, care de la un Congres la altul ne propun
aceleași fețe acrite și expirate politic și aceleași tentații
de a se înveșnici în funcție. Meteahna rămasă neschim-
bată, dar alte pretexte de absorbție n-au apărut. Cine-a
ajuns într-o funcție de partid sau sindicat are toate
șansele s-o dețină până la pensionare. 

Multe dintre subiectele puse în discuție vizează cli-
matul spiritual ieșean, bântuit și el de mediocritate, de
tot felul de vanități indigeste și de victime, invidiate pen-
tru valoarea și probitatea lor intelectuală. Petru Ursa-
che, Mihai Drăgan, Luca Pițu sunt doar o parte dintre
cei urgisiți într-o vreme marcată de proletcultismul agre-
siv și de șapca proletară ținută în mare grație. Convin-
gerea pe care o induce cititorului este că invidia este
unidirecțională, de la cei cu deficit de cultură spre cei
superiori, că este o formă de manifestare a complexului
pe care aceștia-l resimt, că direcția nu este și nu va fi
niciodată inversată. Omul superior nu-i invidiază nicio-
dată pe cei aflați într-o treaptă de cunoaștere inferioară.
Complexează, dar nu invidiază și nu se manifestă abra-
ziv. Or, Petru Ursache a fost, din acest punct de vedere,
un model și un prototip de cultură, de bunătate și de
înțelegere omenească. Pe cine mai putea invidia un
cărturar de talia lui Petru Ursache?  

M-am lăsat dus de val, dar revin și precizez că
Magda Ursache a fost și a rămas o prezență activă în
viața culturală a Iașului. A cunoscut bine vechea inte-
lectualitate, dar și generațiile mai noi, formate în ulti-
mele decenii. La brațul lui Petru Ursache a participat la
toate evenimentele importante din dulcele târg ieșean
și nu trebuie să ne mire că multe dintre mărturiile sale
au o nuanță pitorească, de cancan, de operă bufă. A
cunoscut bine marile prietenii scriitoricești, rămase ne-
compromise, chiar în vremea când trădarea, vânzarea
aproapelui era considerată virtute și răsplătită generos,
dar și marile rivalități, adversitățile dintre intelectuali de
o bună reputație publică. Iorgu Iordan l-ar fi înghițit de
viu pe Noica, Miron Radu Paraschivescu pe Tonegaru,
pentru Beniuc șarpele de zdrobit era Blaga, pentru
Wald, în proletcultism, Cioran nu era decât filosoful
descompunerii burgheziei occidentale (p. 165). Și
mai reținem, măcar pentru frumusețea gestului, cazul
mărturisit de fiica lui Iordache-Streinu când tatăl său,
operat la un plămân, fără anestezie, își amăgea durerea
recitând, strigat, Corbul lui Poe. 

Mă opresc aici, deși aș putea continua comentariul
cu multe alte relatări interesante de care e plină cartea.
Insist însă, menirea unui comentariu, oricare, este să
surprindă esențialul, dar când într-o carte totul este
esențial comentariul devine prisoselnic, inutil și cartea
trebuie citită din doască-n doască. Este exact ceea ce
propunem și noi cititorilor, mulți-puțini câți au mai rămas,
și pe care îi asigur că au de-a face cu o carte de
referință.
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sTrigă acum...  

Numai combinându-se sau însoțindu-se cu Altul,
Unul devine Doi, dar Unul gonflat prin sine peste pro-
priile sale margini, fetișizat și prototipat artificial, devine
Unicul, devine Autoritate, Tiranul care nu se-ncurcă în
flecăreli parlamentare, ci dictează, hotărăște impune,
devine Stăpânitorul a toate, Macho. Am trecut printr-o
astfel de epocă. I-am cunoscut nesăbuințele,
insanitățile și toate hachițele – afișate ostentativ, dure-
ros și cu tot cortegiul de privațiuni la portativul devenirii
noastre captive. 

A venit apoi acel decembrie de foc, matlasat cu tot
felul de iluzii, și amăgiri, cu speranțe și așteptări catali-
tice, menite să ne înzdrăvenească-n speranță. Mămă-
liga a explodat degeaba, a schimbat mentalități și
destine, nădejde și disperare, dar primii care au înțeles
ce trebuie făcut, pentru a extrage maximum de avantaje
din noua situație au fost tot profitorii vechiului regim.
Orbiți de imaginea luminosului Iliescu, n-am observat
că sub acoperirea zâmbetului său fariseic și lăbărțat
țara era vândută bucată cu bucată, prin tranzacții one-
roase în care comisionul conta mai mult decât prețul.  

Cartea Magdei Ursache, Strigă acum... (Editura
Eikon, București, 2021) se resoarbe din devălmășiile
acestor însângerate vremi postdecembriste, în care
febra unei rostuiri cât mai confortabile antrenase nu
doar rechinii afacerilor, a celor ce proveneau din vechiul
regim și dețineau toate informațiile trebuincioase, dar și
pe cea a intelectualilor, a unora dintre ei, a celor dornici
de o așezare mai comodă în haosul noilor realități.
Brambureala, febra îmbogățirii rapide erau întreținute
cu bună știință, dar ce mai conta, gloata nu avea decât
să scandeze lozinci ofensatoare, să strige, să țipe, mai
abitir chiar decât în tablourile lui Munch. 

Cartea este scrisă la persoana întâi, iar personajul
principal, Lili-Marleen, face parte din rândurile intelec-
tualilor rafinați și cu o gândire salubrizantă, care în-
cearcă să treacă prin această lume decăzută cu cât mai
puține concesii de calitate, de valoare, de competență.
Provenea dintr-o familie veche, cu trecut politic repudiat
de fostul regim comunist. Tatăl său făcuse ani buni de
lagăr și ideea aceasta, a spăimosului Gulag comunist,
revine deseori în economia romanului. Aflăm, bunăoară,
că într-o singură noapte a anului 1958 au fost arestate
patruzeci de mii de persoane – evident, intelectuali și
oameni politici influenți, care dădeau linia de urmat în
teritoriile lor – de-au rămas comunitățile noastre rurale
și orășenești fără fruntașii care să le îndrume, să dea
tonul și să indice trendul de evoluție oportun. Mai aflăm
că puși cap la cap toți anii de detenție executați prin în-
chisori și lagăre de muncă forțată se ridică la cifra de
douăzeci de milioane, ceea ce înseamnă un handicap
imens față de țările occidentale, care au avut un parcurs
de evoluție normal. Cum ar fi să ne imaginăm o Belgie
sau o Suedie, dar chiar și o Franță sau Mare Britanie
cu peste un milion de intelectuali și oameni de vază
excomunicați din viața activă vreme de douăzeci de mi-
lioane de ani? Nu mai spun că pentru a configura un ta-
blou complet al dramei, al prigoanei și al deficitului

cultural produs panteonului spiritual universal ar trebui
să multiplicăm aceste cifre spăimoase cu numărul țărilor
care au trecut prin acest iad gregar – acultural și cu
oroare față de tot ceea ce înseamnă valoare și calitate
umană. 

Sunt aspecte asupra cărora Magda Ursache a atras
deseori atenția deși, bag seama, încă n-a venit timpul
unei analize desfășurate și fără parti-pris-uri la cheie.
Torționarii de altădată au și azi poziții importante în sis-
tem, iar acolo unde s-au reciclat și s-au capitalizat și-au
lăsat progeniturile să umple golurile apărute. N-a venit
timpul, dar eu mă tem că nu va veni vreodată, că male-
fica ideologie marxistă are capacitatea de a se reînnoi,
de a deveni neo-marxistă și de a se rostogoli pe străzi
în ținută de paradă fără să-i putem neutraliza rătăcirile
și fără să-i putem anticipa toate consecințele ubuiești,
pe termen mediu și lung.

Revin însă la carte. Ca și în romanele anterioare –
Bursa de iluzii sau Ars expectandi – și acesta își ex-
trage substanța epică tot din realitatea României post-
decembriste și din devălmășiile politicii noastre corupte,
obediente și devastatoare. E un blestem pentru această
țară să nu-și găsească o conducere pertinentă, care
să-i optimizeze resursele, câte mai sunt, și să-i imprime
o linie de evoluție modernă în deplină sincronizare cu
ceea ce se întâmplă în alte țări. Regăsim și în acest
roman drama intelectualului lucid și cu clarviziune, dis-
confortul resimțit într-o lume rechinică, pusă pe profit și
pe escaladarea scandaloasă și pidosnică a ierarhiilor
pentru care nu are nici pe departe competența cerută
imperativ de fișa postului ocupat cu anasâna. Cum ar fi
putut, această lume gregară și mediocră, plină de ifose
și de ipocrizie, să recunoască autoritatea reputatului
profesor M.D. care dăduse atâtea semne de
competență și de impecabilă ținută intelectuală? Inca-
pabili de a purta o polemică doctă și aplicată cu el,
furioșii noului val de veleitari, mulți dintre ei au fost
cadre de nădejde ale vechiului partid comunist îl sapă
histrionic, pervers și cu o recuzită falsă, improvizată.
Muierea asta, spune un personaj, atrage răul spre ea
ca apa sarea. Lil. Ce vrei! A fost coșcogea secretara de
partid. Să valorificăm experiența comunistă în
delațiune. Pe Vesa l-a dat gata; se pregătește M.D. Și
cei mai duri sunt septembriștii. Restanțierii, adică. Ro-
gojan îi întărâtă ca pe buldogi contra profesorului
(p.  180).

Surclasați de netrebnici și farsori gălăgioși, cele câ-
teva spirite harice, doxate și cu bune intenții, conștienți
că n-au nicio șansă de afirmare se retrag gasteropodic
în propriile lor interioare și acceptă proverbiala terapeu-
tică a resemnării românești. Doctorul Oscar, bunăoară,
care a candidat pentru primăria Iașului a primit înfrân-
gerea cu ironie consolatoare. Mulțimea nu va alege ni-
ciodată pe cel mai bun, ci pe cel sugerat subteran sau
direct de propaganda deșănțată a agenților electorali.
Ori de câte ori va trebui să aleagă între Iisus și Baraba
îl va prefera pe acesta din urmă. Totdeauna gloata va
prefera pe unul care să le semene. Competență? Va-
loare? Calitate umană? Aceștia nu sunt din stirpea
noastră, a turmei, și n-avem nicio garanție că ne vom
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putea înțelege cu ei.
Este o carte împlinită în care cititorul găsește de

toate: găsește descrieri, portrete, găsește tipologii în
act, în mișcare și-n active dinamice. E drept că unele
biografii par din supraelastic, dar ele există aievea și
nu-i vina autoarei că le-a descoperit și le-a adus în pa-
gini de roman. Căci dincolo de orice melanj încifrat sau
devoalat autoarea este o bună cunoscătoare a dulcelui
târg ieșean și a oamenilor care îl populează.

Aceasta e cartea. Serioasă, laborioasă, plină de sa-
gacitate și de reflecții aferate. Autoarea ne propune un
roman-eseu despre haosul postdecembrist, pe care îl

traversăm îmbufnați și cu toată povara dezamăgirilor la
portativul lecturii. Când am dat ultima pagină, am avut
impresia c-am tras capacul la o bombonieră, doar că
crisalida dulce mi s-a părut prea subțire în raport cu
conținutul amar. Probabil c-așa e viața. De la o epocă
la alta, dozele își pierd echilibrul. Se vede treaba că noi,
cititorii, contemporanii autoarei, care-i urmărim cu înfri-
gurare prestațiile epice și eseistice, am avut ghinion.
Ne-a fost dat să traversăm un interval de spațiu și timp
cu mai puține dispuneri la bucurii.  

Să trăiești, Magda, și dacă tot am epuizat bombo-
niera, așteptăm și cutia cu fondante.

PRIGORIILE DIANEI DOBRIȚA BÎLEA

Ion Fercu

„Două înseTaTe prigorii în arŞiŢa Lumii”
sau Despre avenTuriLe spiriTuLui  

FascinaT De absoLuT

„Personaje excepționale în situații excepționale”,
acesta a fost primul gând care m-a curtat după ce-am
citit ultima frază a cuceritorului roman al Dianei Dobrița
Bîlea, „Însetatele prigorii” (Constanța, Editura Ex Ponto,
2021). Pavelina Deleanu și Andrei Istrian, eroii care
poartă povara seducătoarei arhitecturi narative, sunt
asemenea personaje. Pavelina este profesoară de
matematică, pictoriță și jurnalistă. Istrian, medic și poet.
Situații excepționale: Istrian, un Don Juan cu principii...
morale; Pavelina, aventuroasă, căsătorită, are un copil
și... cultul familiei; fiica Pavelinei se căsătorește cu af-
ganul înfiat de mama ei; Pavelina se refugiază pe insula
Bucuriei din Atlantic, unde-și găsește celebritatea ca
pictoriță. Etc. În acest registru… clasic al percepției ești
tentat să trimiți romanul pe raftul romantismului. Prima-
tul subiectivismului, al pasiunii și al fanteziei, chemările
către lirism, individualism și miracolele lumii, transfor-
marea iubirii în sens major al vieții, obsesia idealului,
aspirația către desăvârșire, victoria pasiunii asupra
rațiunii sunt doar câteva dintre elementele scriiturii
ace stui roman care te pot tenta să-l etichetezi ca fiind

unul al romantismului. Dar poți risca așa ceva, știind că
prin 1850 ființarea romantismului a intrat în regim de re-
flux? Prin explorarea pătimașă a subiectivismului,
renunțarea la realitatea exterioară prin „dizolvarea” ace-
steia în pictură și poezie, prin examinarea stărilor inte-
rioare de conștiință, romanul poate fi trimis în teritoriul
postmodernismului, cu înrudiri de nuanțe prezente în di-
scursul unor creatori precum John Fowels, Giannina
Braschi, Kathy Acker sau John Barth, dar îl putem înrudi
și cu modernismul, întrucât prezența „fluxului
conștiinței” ne amintește uneori și de Virginia Woolf, de
pildă. 

Pavelina și Istrian, exemplare umane hărăzite și cu
frumusețe fizică, trăiesc în capcana seducătoare a unei
povești de dragoste. Pavelina este cea în ochii căreia
s-ar fi putut odihni cerul și pământul și tot ar mai fi rămas
loc pentru niște munți de dragoste și iertare. La începu-
tul poveștii, ea avertizează: „Îți amintesc că am 33 de
ani, sunt mamă, nu mai sunt o fătucă”. Tomnaticul An-
drei Istrian, care „fascina cu privirea, cu tonalitatea
confesivă a vocii, cu gesturile naturale, nestudiate”, este
surprins de plăcuta povară pe care trebuie s-o poarte
sufletul lor, se întreabă ce vor face cu o iubire atât de
mare și dacă o vor și merita... El, pârjolitorul de inimi fe-
minine, ne-cheie de biserică, ajunge la o încheiere
surprinzătoare: ,,Spun mai degrabă ca apostolul Pavel:
«Și acum rămân acestea trei: credința, nădejdea și dra-
gostea»”. Parcă auzi vocea Soniei, atunci când îl
însoțește pe Raskolnikov pe Golgota sa. Prețul pe
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care-l plătesc Pavelina și Istrian va fi cuantificat în
suferință; una pe care eroii o vor experimenta călătorind
printr-un infern din care vor putea evada doar pentru
a-și sărbători, câteva clipe, izbânda cea mare a inimilor.
Dar ce clipe!

Diana Dobrița Bîlea este îndrăgostită de simboluri și
etimologii. Pavelina are chemări către tăcerile explozive
și solitudinea Sf. Pavel. Supraviețuirea sa are multe din-
tre virtuțile către care ne trimite acesta: „Rodul Duhului
este: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoinţa, bu-
nătatea, fidelitatea, blândeţea, cumpătarea. Împotriva
unor asemenea lucruri nu există lege” (Sf. Pavel,
Galateni, 5: 22-23). Și Istrian sesizează… etimologia:
„Ca Apostolul Pavel. Îmi place. Mă inspiră și numele
tău”. Simți că Istrian poartă în el ceva din istoria și tu-
multul Histriei, dacă știi că Hister (lat.) înseamnă Du-
năre, Dunăre, drum fără pulbere, dar atitudinea sa față
de Pavelina și pacienți te trimite și la spiritul sfântului
Andrei, cel considerat (și) ocrotitorul românilor. Prigoria,
fragila pasăre cu încântătorul ei penaj, ființă solară,
mereu înfometată de insectele care dăruiesc mierea,
dulceața lumii, este aruncată metaforic în joc pentru a
ne sugera pofta de viață a îndrăgostiților din „Însetatele
prigorii”. Cu tușe grave care amintesc de ființarea sub-
teranistului dostoievskian, ne este oferită și o altă su-
gestie: protagoniștii sunt locuiți chiar de acea superbă
жажда жизни, setea de viață, oblojitorul cel mai grozav
al supraviețuirii noastre. 

Pavelina și Istrian („două însetate prigorii în arșița
lumii”) trăiesc în craterul unui vulcan existențialist. Acest
El-Ea mă trimite către drama bucuriei din „Muntele vră-
jit”. Hans Castrop și Clavdia Chauchat fac schimb de
radiografii, vă amintiți? De radiografii, nu de fotografii.
Îndrăgostit de Clavdia, Hans nu vrea să o admire… cla-
sic. Vrea să ştie totul despre corp: „Mă interesează
foarte mult. Ce este trupul! izbucni el deodată cu impe-
tuozitate bruscă. Ce este carnea! Ce este trupul ome-
nesc! Din ce este alcătuit!” („Muntele vrăjit”, București,
Editura RAO, 1999, p. 294). Dar nu vrea să știe despre
corp în general, ci despre corpul ei. Mai târziu va păstra
radiografia Clavdiei ca pe o amuletă. O fotografie a in-
teriorului, la fel de preţioasă ca un portret, zice Thomas
Mann. Clavdia Chauchat, rusoaica, seducătoarea su-
premă, ispita permanentă, pârjolește și reînvie toate oa-
zele sufletului lui Hans Castrop. Pavelina și Istrian își
pârjolesc și-și reînvie cel puțin la fel de acut aceste
oaze. Istrian nu vorbește cu radiografiile, precum Hans
Castrop, ci cu inimile pe care le operează și cu inima
Pavelinei. Operând, în vreme ce efectua „o incizie me-
diană” pe inima unui pacient, gândurile-i aleargă către
inima ei: „…văzu cu alți ochi inima Pavelinei. Știa că o
iubire neîmpărtășită, dosită într-o firidă oricât creând
uneori impresia că nici nu mai e acolo, că locul s-a vin-
decat complet, nu este întotdeauna inofensivă”. 

Discursul narativ al romanului – care nu trebuie po-
vestit, ci simțit – are o aură cvasi-ficțională. Eul-narator
își joacă propria-i credibilitate chiar și atunci când dea-
pănă cele mai greu de crezut evenimente. Prins de
vraja unui veritabil imperiu al candorii inofensive, uneori
ai impresia că adevărul este atât de neverosimil, încât
ți se pare cu totul neplauzibil să-l iei în calcul. Jocul ve-

rosimil-neverosimil al scriiturii este un risc pe care Diana
Dobrița Bîlea îl trimite ca să-și încerce norocul la ruleta
rusească; un risc gestionat fericit. În „Poetica”, Aristotel
sublinia că „datoria poetului este nu să povestească lu-
cruri întâmplate cu adevărat, ci lucruri putând să se în-
tâmple în marginile verosimilului și ale necesarului”
(Aristotel, „Poetica”, București, Editura Științifică, 1957,
p. 121). Marginile verosimilului antrenau/magnetizau
marginile sacrului, raportul dintre realitate și verosimil
fiind inversat în favoarea ultimului. Filosoful elen con-
chide că „e verosimil ca multe să se întâmple chiar îm-
potriva verosimilului” (ib., p. 61). Dar, mai ales, jocul
Dianei Dobrița Bîlea ne poate trimite către „Kybalion”,
studiu asupra filosofiei ermetice a vechiului Egipt și a
vechii Elade, carte publicată prin 1908, care pretinde că
transmite învățăturile lui Hermes Trismegistus, alchimis-
tul legendar al Alexandriei. Între cele șapte principii ale
adevărului, în raportul dintre verosimil-neverosimil, prin-
cipiul polarității este foarte interesant: „Totul este dual,
totul are poli; totul își are perechea de opuși; verosimilul
și neverosimilul sunt unul și același lucru; opușii sunt
identici în esență, dar diferă ca formă; extremele se în-
tâlnesc; toate adevărurile sunt doar pe jumătate
adevărate; toate paradoxurile pot fi împăcate”
(https://www. evolutiespirituala.ro/kybalion-legile-univer-
sale-hermes-trismegistos/). Alchimist modern al sufle-
tului, Diana Dobrița Bîlea parcă rafinează gândurile lui
Hermes Trismegistus, căci pentru personajele sale
boala și sănătatea nu par diferite. Ele vibrează, cu
nuanțe specifice, la capetele aceleiași axe. Fiecare epi-
sod semnificativ al ființării are o asemenea axă. Impor-
tant este însă că accentele doldora de negativitate ale
supraviețuirii pot să devină, prin schimbarea vibrației
către polul cel mai înalt al fiecărei axe, pozitive. Dar
truda sufletului celor care trăiesc în această grilă a do-
rului de absolut are accente sisifice. Istrian și Pavelina
locuiesc în această zonă: a „însetatelor prigorii”. O sete
de absolut. Cei doi îmi amintesc și de Camus: „Lupta
contra înălțimilor e de ajuns spre a umple un suflet ome-
nesc. Trebuie să ni-l închipuim pe Sisif fericit” („Mitul lui
Sisif”, în „Fața și reversul…”, București, Editura RAO,
1994, p. 194). 

În literatura noastră, între alții, Cezar Petrescu a ex-
perimentat acest joc al verosimilului-neverosimilului.
Al.  A. Philippide („Cezar Petrescu: «Aranca știma
lacurilor»...”, în Adevărul literar și artistic, seria a II-a,
anul IX, nr. 475, 12 ianuarie 1930, p. 7) scria despre
această experiență camilpetresciană: „Limita între ve-
rosimil și neverosimil tinde să se estompeze, iar întâm-
plările relatate au un caracter echivoc”. În Postfața („În
apropierea fantasticului”) la volumul lui Cezar Petrescu,
„Proza fantastică” (Iași, Editura Junimea, 1986, p. 154),
Constantin Ciopraga nota și un gând care n-ar fi străin
de scriitura Dianei Dobrița Bîlea (mai ales acea trimitere
către „excrescența neașteptată a realului”…): „Privit mai
atent, fantasticul lui Cezar Petrescu vrea să spună că
irealul e o excrescență neașteptată a realului, lunecare
lentă în superstițios și oniric, de unde succesiunea de
forme combinatorii frizând o iraționalitate frapantă sau
discretă”.

Personajele prigoriene sfarmă toți algoritmii lumii.
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Între statutul lor aparent de deșeuri umane („Suntem
doi ratați sentimental, două eșecuri ale aceleiași iubiri,
doi rătăciți unul de altul…”, cum zice Pavelina, pustiul
absurd al depărtărilor (dacă-l ascultăm pe Istrian) – „Tu,
jumătate din mine, umbli într-o parte a lumii, eu, jumă-
tate din tine, mă petrec în cealaltă parte a ei” – și bucu-
ria care-și întinde orizonturile până dincolo de posibilul
banal („Să mă iubești chiar dacă-ți fac rău, Pavelină” nu
există granițe. Nici între încercarea de a stinge din fașă
scânteia („Cum să crezi un bărbat căruia îi plac toate
femeile? […] E un fel de zeu al dragostei, care se lasă
iubit de toate femeile venite să-l adore. Dacă l-aș fi iubit,
mi-aș fi dorit să mă iubească numai pe mine. Ori el nu
e capabil de o asemenea iubire. Iubește pe toată lumea
la grămadă” și spectacolul incendierii sufletului
(„Cere-mă de nevastă!”) nu există decât o linie foarte fi-
ravă a împotrivirilor. Împotrivirile mari au altă țintă: „Nici
tu, Doamne, n-ai să mi-l iei, n-ai să poți! Mi l-ai adus ca
să mi-l iei? Nu vrei să fii absurd, Doamne, nu-i așa?”.
Cultul pentru rațiune pălește. „Bogăția minții
emoționale” devine vedetă. „Vezi cu sufletul, draga
mea”, îi spune Pavelinei un iubitor de artă. „Cei care au
înțeles că trebuie să se adreseze inteligenței
emoționale – așa cum o face de exemplu Biblia, care a
influențat viața a milioane de oameni, – reușesc să-și
atingă scopurile, să conducă lumea”. În fapt, Pavelina,
cea care-i spune soțului ei, Matei, că a obosit să-l iu-
bească de parcă n-ar iubi, abandonează o lume a algo-
ritmilor, căci acesta judecă dihotomic: viață-moarte,
căsătorie-divorț, alb-negru. Universul în care evadează
Pavelina este locuit de alte repere: viațămoarte,
căsătoriedivorț,  albnegru, binerău…

„Însetatele prigorii” nu este (doar) un roman de dra-
goste, ci mai ales o poveste despre tragediile inimii,
despre sensul durerii care înnobilează. Neputința de a
respecta/iubi este hărțuită mereu, elevat. Protagoniștii
romanului nu sunt niște rumegătoare ale memoriei, ci
niște spirite care îmbogățesc mereu tezaurul mnezic al
supraviețuirii lor. Nu vor să fie doar iubiți, adăpați,
hrăniți, mângâiați, adormiți; ei sunt niște vânători instinc-
tuali de absolut. Developându-și conștiințele, Pavelina
și Istrian, mai ales, mă trimit către Zarathustra și Diony-
sos. Istrian are chipul unui Zarathustra monden; încalcă
toate convențiile moralei clasice. El transmută greul în
ușor (nu doar ca poet și chirurg), suferința în bucurie,
jocul zarurilor în triumf. Pentru Pavelina, jocul, beția
speranței, riscul sunt, în ordine dionisiacă, puterile afir-
mative ale vieții. Cei doi, cu toate prăpăstiile care există
între conștiințele lor, întemeiază o nouă morală a inimii.
O morală pe care, dintr-un amvon clasic, puțini ar în-
drăzni s-o experimenteze/disemineze. 

Hazardul și necesitatea duc greul arhitecturii lumii
(un hibrid de primejdii) „însetatelor prigorii”. Necesitatea
însă scâncește des. Este aruncat în dezbatere un nou
joc, un alt mod de a sfida obosita normalitate. Existența
nu mai este percepută ca fiind vinovată. Ea este ceea
ce devine prin jocul vânătorilor de idealuri care n-au mai
fost experimentate. Troienii, în persoana Elenei, își ad-
mirau și respectau propriile lor nenorociri. Însetatele pri-
gorii ale Dianei Dobrița Bîlea, Pavelina și Andrei, au un
respect aristocratic pentru aceste nenorociri din ruinele

cărora așteaptă să răsară curcubeul care se va adăpa
din bucuriile ființării fără cătușe pentru spirit. În sanc-
tuarul intim al voinței de a deveni are loc o schimbare a
calității. Negativul însuși își schimbă calitatea și-și
strigă/revendică virtuțile. Unii vor face cruci repezite în
fața acestui spectacol al chimismului plămădit din suflet,
dar nu vor lipsi cei care vor zămisli și reflecții nie-
tzscheene de tipul celor care au fost trimise în lume de
Zarathustra: nu întrebarea cine este omul? trebuie să
ne obsedeze, ci interogația cum se poate autodepăși
omul? trebuie să ne acapareze.

„Însetatele prigorii” este o carte despre sensul vieții
evocat de înțeleptul Solomon. Înțelegem de la prigorie-
nii Dianei Dobrița Bîlea că viața este un drum, un scop
și o victorie, un dans al iubirii, că misiunea insului care
a primit darul de a fi este aceea de a transforma
ființarea sa într-o sărbătoare, sensul prezentului fiind
acela de a trăi aici și acum. Prin ei, parcă auzim mereu
glasul regelui Solomon: „Fericiți sunt cei care iubesc
[… ]. Fericiții văd adevărata frumusețe a lumii. Fericiții
se bucură de soare. Fericiții sunt gata să primească
soarele în brațe. Fericiții sunt liberi. Fericiții iartă”.

Ion Roşioru

pe canavaua unui miT FunDamenTaL

Noul roman al Dianei Dobriţa Bîlea, Însetatele prigo-
rii (Ex Ponto, Constanţa, 2021), este unul de maturitate.
Experienţa scriiturală de până acum, ca şi faptul că în
anii din urmă autoarea a abordat şi critica literară, îşi
spun în chip benefic cuvântul asupra perspectivei de
ansamblu a cărţii care se bucură de-o acţiune alertă,
unde arta suspansului este la ea acasă, toate gesturile
şi demersurile sufleteşti ale personajelor fiind temeinic
motivate şi, prin urmare, cât se poate de convingătoare
şi de plauzibile.

Cartea, de o mare densitate faptică şi ideatică, ono-
rează pe deplin canonul estetic al colecţiei romanului
de dragoste şi ea se citeşte cu sufletul la gură de la un
capăt la altul. Perspectiva abordativă este una prin ex-
celenţă feministă, încercând să aducă cu sinceritate în
prim plan dreptul oricărei femei de a se îndrăgosti şi de
a sfida toate ipocriziile constrictive referitoare la morala
matrimonială şi la instituţiile care o consfinţesc nu o dată
în chip abuziv şi traumatizant.

Este o carte filmică, aşa cum sunt, de altfel, toate ro-
manele acestei prozatoare formate la o şcoală de jur-
nalism de la care a rămas cu obişnuinţa proprietăţii
termenilor şi a evitării îngreunării discursului cu artificii
poetice inutile, folosite doar de dragul de a încărca pa-
gina cu zorzoane stilistice.

Pavelina, protagonista romanului, este învestită,
cum era şi firesc, cu multe trăsături şi trăiri din recuzita
sufletească şi autobiografică a autoarei, fapt ce-i con-
feră şi mai multă credibilitate şi autenticitate personaju-
lui atât de încercat de destin în setea ei de puritate şi în
fermitatea de care dă dovadă atunci când simte nevoia
să încalce convenţiile sociale, de tot felul, ale lumii ex-
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celând, de regulă, prin rigidităţi absurde imuabile de
veacuri întregi. Majoritatea eroilor cărţii Dianei Dobriţa
Bîlea trăiesc, la modul existenţialist, drama unei opţiuni,
adică viaţa le pune  mereu în situaţia de  a alege între
raţional şi afectiv, între a se minţi spre a fi pe placul celor
din jur şi a fi sinceri cu dorinţele lor pătimaşe, între su-
punerea la normele familiale/sociale, şi sfidarea aces-
tora. Astfel, profesoara de matematică, Pavelina,
devenită ceva mai târziu doamna Deleanu, participă la
o lansare de carte, într-un centru de lectură şi ia un au-
tograf de la poetul-medic sau medicul poet Andrei Is-
trian care-i dă o întâlnire la care domnişoara află că
scriitorul o cunoscuse încă din copilărie, într-un sat ri-
veran de pe malul Dunării, şi că-i urmărise din umbră
devenirea intelectuală şi nu numai. Peste alţi şapte ani,
doamna Deleanu se pomeneşte, la şcoala unde preda,
cu o carte de poezii care-i era dedicată. Cei doi încep
să se întâlnească în separeul unui restaurant de încre-
dere. De la această confruntare, între femeia de 40 de
ani şi bărbatul de 51, ambii căsătoriţi cu altcineva cu
care nu comunică în niciun fel (altă notă pertinentă a li-
teraturii de tip existenţialist), nu mai este niciun pas, tru-
purile şi sufletele lor contopindu-se într-un tot androginic
de nezdruncinat. Femeia are, subit, revelaţia că uitase
până atunci să mai fie femeie. Soţul ei, militar de ca-
rieră, mai mult plecat în misiuni în Kosovo sau Afganis-
tan se mulţumea doar s-o posede fizic, ceea ce aducea
mai mult a viol decât a tandreţe, este un om dur şi gelos
cât cuprinde, venirile sale în permisie rimând cu tot atâ-
tea interogatorii şi percheziţii suspicioase la domiciliul
conjugal. Nici situaţia medicului-poet nu este mai roz.
Acesta este căsătorit cu o femeie mult mai tânără decât
el, astenică şi care ţine cu orice preţ să dea naştere unui
copil, neştiind că soţul devenise, între timp, infertil.
Voind cu orice preţ să-şi păstreze statutul social de soţie
de doctor, această domniţă ambiţioasă şi neclintită în
visurile ei va recurge la o stratagemă: va rămâne însăr-
cinată cu tânărul amant, şi nu o dată, ci de două ori. Pa-
velina află că soţul ei, ofiţerul Matei Deleanu, a fost
rănit. Folosindu-se de o legitimaţie de absolventă când-
va a unei facultăţi de jurnalistică, tânăra soţie care între
timp se iniţiase, spre a-şi consuma cumva prinosul su-
fletesc şi a evada din vicisitudinile existenţei monotone
din jurul şi din sufletul ei, în pictură, pleacă în Afganistan
unde e implicată în tot felul de întâmplări imprevizibile,
unele de-a dreptul picareşti, din care doar pronia ce-
rească o mai scoate teafără. O băştinaşă se sinucide,
nu însă înainte de a i-l încredinţa pe fiul ei, Mehran, cu
rugămintea de a-l înfia, ceea ce românca, miloasă şi
mare la suflet, va şi face, după îndelungi şi chinuitoare
insistenţe birocratice, pe postul de tată adoptiv figurând,
însă, nu Matei, ci chirurgul Istrian, specialist în boli şi
operaţii cardio-vasculare dintre cele mai complicate.

Traiectoria acestei iubiri, vinovate în ochii opiniei pu-
blice pudibonde, dar nu şi în ai celor doi actanţi, este
destul de sinuoasă, învrâstată de amânări şi gelozii, de
scrupule că fericirea lor nu e deplină dacă se bazează
pe nefericirea pe care le-o provoacă partenerilor de
cuplu conjugal şi aşa mai departe. Norocul lor e că apar
şi o serie de personaje satelit care, de pe poziţii de Iago,
îi ajută să-şi rezolve, chit că de multe ori doar pentru

câteva momente, crizele dilematice. Astfel, Pavelina pri-
meşte aceste impulsuri de la bona fetiţei ei, Liana, stu-
denta libertină, care o sfătuieşte  să facă lucruri pe care
„nu le-a mai făcut”. Un rol mai mult diabolic decât bine-
voitor este jucat în viaţa şovăielnică a bovaricei Pave-
lina de pictoriţa boemă Ionela Grozavu care-o primeşte
în atelierul ei s-o iniţieze în această artă pe fosta colegă
de gimnaziu, dar care, atunci când alumna dă semne
că-şi va depăşi profesoara, începe s-o şicaneze în fel
şi chip şi n-are niciun fel de reţinere în tentativa ei de
a-i „sufla” iubitul, tot aşa nu are  atunci când, respinsă
şi umilită de Istrian, caută să se răzbune şi s-o lovească
pe rivala ei. Nici patronul atelierului, un proprietar de
abatoare, Damian Florescu, erijat în impresar, n-are o
conştiinţă altruistă neprihănită, el nescăpând prilejul de
a-şi abuza protejata. Aceasta acceptă, parcă hipnoti-
zată, să-l picteze, gol puşcă, pe bărbatul hirsut care-i
va organiza, graţie influenţelor sale vaste de om de afa-
ceri în lumea criticilor de artă, două expoziţii: una în
Constanţa, alta la Bucureşti. Romanciera cunoaşte bine
toate dedesubturile şi toate cancanurile din lumea ar-
tistică tomitană şi nu numai.

Succesul talentatei Pavelina în domeniul picturii este
în creştere. Ajunsă cu cei doi copii ai ei, Victoria şi
Me hran, pe Insula Bucuriei (truvabilă în Oceanul Atlan-
tic), unde continuă să lucreze la modul cel mai paroxis-
tic posibil, românca este remarcată de un cuplu de
septuagenari americani bogaţi, Helen şi George James,
şi prezentată unui critic de artă din Miami, Michael
Moore, care-i devine impresar oficial, calitate cu care
vine şi în România s-o susţină. Ascensiunea ei artistică
pe plan internaţional nu-i privită cu ochi buni de toţi con-
fraţii de breaslă. Aşa se face că o pictoriţă mediocră din
Bucureşti angajează trei zdrahoni s-o maltrateze, even-
tual s-o elimine fizic, pe pictoriţa pe care talentul o pro-
pulsase norocos deasupra multora mai şcoliţi decât ea.
În urma violului în grup şi a loviturilor încasate, fragila
profesoară de matematică a zăcut mai multe săptă-
mâni, în comă, pe un pat de spital. Îşi revine, miraculos,
din paralizie ca şi din depresia cu gânduri suicidare,
doar în urma unui maslu la care se adună 49 de preoţi
în frunte cu duhovnicul Spiridon care o spovedise şi o
încurajase în momentele cele mai critice.

După această experienţă crucială nefericită, Pave-
lina Deleanu se mută definitiv pe Insula Bucuriei unde,
după mulţi ani, apare şi Andrei Istrian. Cei doi se căsă-
toresc, în sfârşit, după o viaţă în care s-au gândit doar
la fericirea altora şi mai puţin, sau chiar deloc, la a lor.
Din păcate, fericirea nu durează mult, poetul-medic
aflându-şi sfârşitul, nu altfel decât Balzac după ce de-
venise oficial soţul contesei poloneze care-l iubise toată
viaţa şi care, bogată fiind, l-ar fi scutit pe marele proza-
tor de grijile zilnice prilejuite de lipsa acută a banilor da-
toraţi cămătarilor hăituitori.

Acest roman modern dezvoltă, în trama lui cotidiană,
unul dintre miturile fundamentale ale românilor şi
anume cel al sacrificiului. Protagoniştii, Andrei şi Pave-
lina, se zidesc reciproc în operele lor dăinuitoare (verbul
a zidi apare de mai multe ori de-a lungul incitantei na-
raţiuni): el în poezie, ea în pictură.
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Nu, fraţii mei albi, nu vă lăsaţi păcăliţi-amăgiţi – nu
aveţi în faţă o carte* despre micul Paris, despre „oraşul
cel mare tolănit/ în marginea Bărăganului vechi”, „oraş
sudist/ balcanic, turcit, franţuzit,/ grecizat, nemţit, apoi/
învăţat să cânte în pipa lui Stalin”, „oraş pedepsit/ Să
fie fanariot şi sărac”, „minunat şi abject”, „chisnovat şi
elegant/ suferind ca o romanţă/ cu aromă de Levant”,
oraş „fugit din Cartea Leviticului/ Dăruit cu un loc la
masa nimicului/ Turcit, grecit, ţigănit câteodată/ Ferme-
catul meu, şmecherit, dar perdant”, „întristatul şi neîn-
ţelesul meu Bucureşti”.

Oricât l-ar asemui Poetul cu un „şarpe fantastic, zeu
scitic, soare get/ într-o istorie renegată”, oricât l-ar fixa
la „kilometrul zero al tuturor jertfelor”, acel „kilometru
zero/ al sângelui care face/ un altar din păcătosul, bal-
canicul,/ turcitul, rusitul, nemţitul oraş,/ Bucureşti…”

Oricât v-ar aţâţa Poetul toate simţurile, evocând ol-
factiv-auditiv-vizual oraşul înecat în miresme de vin fiert
cu gutui, Bucurescii mirosind „a toamnă/ a ploaie şi-a
periferie de veac”, oraşul în care, în zori, năvăleau olte-
nii, întâmpinaţi de „cocoanele excitate/ de pofta smân-
tânii proaspete,/ a verdeţurilor înmiresmate de vară/ şi
chiar a prazului dulce ca păcatul”, oraşul cu „mirosul
grădinilor de vară/ ciorbă de burtă, mici cu mujdei,/ cân-
tece de ţigani parşivi,/ sclipiri de femei galeşe…”, cu
„zahanaua Bran”, „raiul momiţelor, al tuslamalei calde,/
al căruţaşilor bolnavi de melancolie/ şi de pierderile la
barbut”… 

Oricât s-ar şi v-ar întoarce în timp în „oraşul zănatic”,
cocoţat „în caleaşca vremii”, cu „un lăutar pe capră/ şi-
un moscal de bicigaş”, catagrafiindu-i cârciumile, scrip-
carii şi guriştii, „căruţaşii, precupeţii, cărămidarii/ şuţii
/…/ şi poeţii”, zgândărindu-vă amintirile, reînviindu-l pe
Fane, „ţambalagiul ştirb” ţambalagind despre Gran Pan-
telimon, oricât ar hălădui prin Planeta Colentina, de la
„Focşanii” din Tei, „la Brotăcei, la Cavaleru’” ori „la câr-
ciuma din faţa pieţei”, sau spre mai mărginaşa mahala
Andronache, „unde, într-un cântec cinstit,/ lăutăresc,
negru până-n cerul gurii/ Lina Malina, amanta verii/ se

vinde tuturor păcatelor noastre”, oricât s-ar aventura
mai spre centru, la „«Pui de urs» alături de piaţa G. Coş-
buc” sau ar cuteza să bea „un vin târziu/ la cârciuma din
strada Doamnei” ori chiar la Poarta Albă „pierdută/ În
Dorobanţi”…

Nu, fratele meu alb, oraşul acela din „veacul/ Cu bi-
serici şi grădine”, „oraşul trecutului meu”, nu mai există,
„colentinele, ferentarii, cociocul/ căţelul, chibritul, gran-
tul” au murit de mult ori s-au mutat în cer, precum
crâşma Focşani strivită de buldozere, „colentinele
mamii lor de golani”. 

A rămas pe aici numai neamul ce şi-a vândut „harta,/
Caii, puşca şi nevasta/ Pe-un destin de slugă tristă”,
încă există ţara în care „se pierd istorii şi chiar limba…
”, ţara ce s-a lepădat de Eminescu, ţara care nu mai are
„nici dreptul la eroi” şi „nici dreptul la credinţă”, ţara unde
colcăie o lume „plină de golani”, „de şmecheri câştigă-
tori la barbutul/ istoriei, oarbă ca şi justiţia oarbă”, o ţară
„a trădătorilor contemporani îmbuibaţi”, „unde proştii au
/…/ guvernul lor”, o Patrie ce nu-şi mai ştie nici Voievozii
nici Poeţii, „nu mai ştiţi, domnilor, nu mai citiţi/ veţi muri
fericiţi şi uitaţi”…

Dar, mai ales, nu vă lăsaţi păcăliţi-amăgiţi de artificiul
bălăciţeanului coborâtor din neam de panduri – nu ur-
maţi traseul lecturii celor 70 de poeme (adunate în acest
prag de toamnă şi de vreo 15 luştri de viaţă sub titlul
Baladele micului Paris) pe care vi-l propune Nicolae
Dan Fruntelată! Chisnovat, mehedinţeanul a încurcat
ordinea logică şi cronologică a celor două cicluri – Pla-
neta Colentina (poezii inedite, scrise recent, când „mă
calcă vremea în picioare”) şi Moartea bătrânelor cartiere
(scrise şi publicate mai de mult, „la şaptezeci de ani”,
când încă nu avea „culoarea toamnei”).  

Nu, fraţii mei albi, nu vă lăsaţi păcăliţi-amăgiţi de
această carte despre „armata de amintiri ce năvăleşte/
în patria tinereţii mele” – nici nu e carte – e melopee,
tânguire, jelanie, bocet… „azi-noapte/ a venit toamna în
Sudul meu…”. Dar nu „toamna dulce din Obor” de odi-
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nioară, care îneca oraşul în miresme de crizanteme, de
vin fiert şi scorţişoară, ci Toamna ce vine „cu paşi de
fiară”, n-ar mai fi venit!, „când de trăit n-a mai rămas
nimic/ decât o clipă şi câteva zile”. În această toamnă
„bucureşteanul venetic”, străstrănepot de pandur din
oastea domnului Tudor, psalmodiază o poezie zămislită
„pe pragul zilei de astăzi”, când „culorile verii /…/ se văd
tot mai palid,/ mai tulbure, însă, tot mai rar”, când pe
„Dâmboviţa cea fără de maluri/ nu mai pluteşte nici un
vis târziu”, când şi lăutarul admite că „se face noapte în
carteriu”, iar „noaptea trage a iarnă”… O elegie „despre
sensul orb şi interzis”, despre „viaţa în care/ începe să
nu mai încapă nimic altceva/ nici iubire măcar, nici cre-
dinţa măcar/ că mai poate să fie ziua de mâine” –  „E
ora închiderii, e-atât de târziu/ kaneţ, the end, fine, sfâr-
şit”.

E trăirea aceea ca un film, revederea preţ de o se-
cundă a vieţii, proiectată pe fundalul „micului Paris al
amintirii mele…”, cu cartierele lui mărginaşe, cu pitores-
cul Obor, „ce mişto pe lume”, cu cârciumile cu „romuri
de trei lei”, cu redacţia de „pe strada Brezoianu, numă-
rul treişpe”, cu Labiş, cu „blondul Nichita”, cu „Micu, ple-
catul în Aradul durerii”, cu „marele Pâcă” şi cu toate
„iubitele mele poete din Nord”.

Prin oraşul acela, cotropit de toamnă, de tristeţe, de
trădare, de uitare, „singur, nebun, Poetul mai umblă /…
/ singur, poetul, însinguratul,/ cu o amintire a voastră,
cu un gând/ care v-a născut din iubire şi teamă/ Poetul
plângând”. Poetul care, asemenea Bucureştiului său,
„ştie ca nimeni să facă/ Din moarte o artă”.

* Nicolae Dan Fruntelată, Baladele micului Paris, Hoffman,
Caracal, 2021

Prahovean prin naştere, teleormănean prin adopţie,
prozator prin vocaţie, Gheorghe Filip ţine să dea cu tifla
pandemiei şi vremurilor pe care le trăim cu două noi
apariţii editoriale: Orgiile de la Glimboca (Tipo Moldova,
Iaşi, 2021) şi Trâmbiţa primului înger (Hoffman, Caracal,
2021). Cu permisiunea domniilor voastre, în cele ce ur-
mează voi specula cu „materialul clientului”, făcând de
la bun început precizarea că habar n-am în ce ordine
temporală şi-a scris Gheorghe Filip romanele! Dar…
vorba lui Giordano Bruno: Se non è vero è ben trovato!

Glimboca e un orăşel de provincie (pe harta reală îl
găsim prin Caraş-Severin, dar autorul se jură că habar
nu a avut de existenţa lui), „mohorât şi adâncit” în tris-
teţe, în aerul căruia plutea „un fel de neputinţă şi de re-
semnare, aşternute ca o pecete şi pe feţele oamenilor”.
Părea „un leu bătrân, plin de răni, care se stingea ne-
ştiut în larma indiferenţei din jur”. O aşezare prin a cărei
gară, „o hardughie” unde îşi mai făcea de lucru un sin-
gur ceferist, nu mai trecea decât un tren pe zi, tras de o
locomotivă ce „scotea un ţipăt ca un junghi de durere”.
Singura librărie glimboceană dispăruse, Casa de cul-
tură ajunsese restaurant, iar biblioteca, golită de cărţile
duse nu se ştie unde, discotecă. Aşa cum oceanul se
regăseşte într-o picătură, în Glimboca trăiesc, se con-
fruntă, se luptă pentru bani şi pentru putere câteva pro-
totipuri postdecembriste: Dodel Găvănici, patru clase,
nu-i plăcuse cartea, încăpăţânat şi viclean înţelege re-
pede oportunităţile oferite de politică, intră sub protecţia
senatorului Titi Răceală, într-o lună absolvă şcoala ge-
nerală şi liceul, cu facultatea se descurcă singur, la ale-
geri e trecut în capul listei la Camera Deputaţilor, ajunge

deputat fluturând sloganul „Alături de voi, împreună cu
voi”; Ariton (Hary) Sotirescu, acum mare patron, aface-
rist fără scrupule, în tinereţe traficant de blugi şi bacla-
vale din Turcia, posesorul unei diplome de inginer de la
facultatea nou înfiinţată în oraş; Marinaş, primarul ora-
şului, amintind ca un iz de un politician malefic (şi prin
funcţie, şi prin numele marinăresc, şi prin vorbă: „aşa
ne ducem toţi, /…/, dar pân-atunci să trăim bine!” şi
prin apucături – a se vedea mai jos!), dintre ale cărui
realizări cea mai de seamă se leagă de „cultura” pan-
seluţelor şi muşcatelor, înjgheabă un adăpost pentru
victimele violenţei domestice unde ajunge propria-i ne-
vastă; pempanta Vera, soţia lui Mugurel, secretara şi
amanta lui Ariton, care le era naş de căsătorie ş.a.m.d. 

Firul epic e simplu, în centru se află bătălia electo-
rală. Se spun adevăruri de toţi ştiute, oamenii nu vo-
tează candidatul, „ci promisiunile mincinoase şi, mai
ales, berea, micii şi punga de mălai”, aşadar campania
electorală se face cu sacoşe de mâncare pentru „să-
răntoci”, cu „chermeze cu muzică, bere şi mici” pentru
„gloată”, cu şantajarea „obrazelor subţiri” ale oraşului
filmate în timpul orgiilor, cu controale financiare la ad-
versarii politici, cu carnavalul cătuşelor şi ameninţările
cu DNA… Eternul carusel – puterea aduce bani, iar
banul aduce mai multă putere – se învârteşte şi la Glim-
boca.

Deşi cărţile nu mai interesează pe nimeni („între do-
vleac şi carte, oamenii preferă dovleacul”), şi în Glim-
boca se găseşte un ins ce se vrea scriitor!

Mugurel Găvănici (fratele deputatului Dodel) e zia-
rist, conduce cotidianul local şi proiectează să scrie „un
roman total”, al cărui Plan se împleteşte/intercalează în

DE LA GLIMBOCA LA MĂZGĂOANI



lector

156 SAECULUM 5-6/2021PR
O

firul epic al romanului propriu-zis. Aşadar, acţiunea vii-
torului/proiectatului său roman se va petrece într-un
oraş „văzut ca un centru al lumii”, situat într-o zonă care,
cu mii de ani în urmă, a fost un fund de mare, transfor-
mat apoi într-un munte, spulberat şi acesta de-a lungul
erelor geologice. 

În acest oraş se întâmplă „un lucru ciudat şi primej-
dios” (intriga, adicătelea), şi anume mulţi localnici se
transformă în câini agresivi, îi mănâncă de vii pe cei cu
care fuseseră până atunci, se instaurează frica, oamenii
se izolează, totuşi „viaţa oraşului continuă netulburată
în aceleaşi tipare mocirloase – se fură, se minte şi se
preacurveşte, iar câinii fac aceleaşi ravagii”. Un preot
descoperă cauza: pierderea credinţei în Dumnezeu, oa-
menii închinându-se la un alt Dumnezeu, cel al tehno-
logiei. Au loc proteste, se propune internaţionalizarea
situaţiei, se cere intervenţia armatei şi a poliţiei… Scri-
ind planul, Mugurel constată că în relaţiile personajelor
sale „lipseşte ceva, domnule autor: Iubirea. Dragostea
aceea caldă, statornică, duioasă…” Deci trebuie intro-
dus un cuplu, „care să fugă din iad în căutarea paradi-
sului pierdut”. 

Apoi oraşul e invadat de nişte vietăţi minuscule, lo-
calnicii nu se mai cunosc între ei, se petrec lucruri ce
„ţin de absurd şi de tragic”, copiii îşi căsăpesc părinţii şi
invers, soţii îşi omoară nevestele şi invers, oamenii
încep să înghită micile vietăţi, ce se dovedesc a nu fi
insecte, ci omuleţi care seamănă cu primarul, se pro-
pune izolarea celor afectaţi în nişte „stabilimente”, se
ajunge la concluzia că singurele leacuri sunt dragostea
şi credinţa.

Penultima secvenţă din Planul romanului e ca o con-
cluzie (sau o morală) în puncte, unele formulate apof-
tegmatic, a romanului („Nu te grăbi să-ţi faci prieteni.
Mai întâi încearcă să vezi ce culoare are cerul gurii lor.”;
„Nu-i poţi cere unei bâte să aibă remuşcări”; „Şi Patrocle
şi-a pus armura lui Achile, dar asta nu l-a ajutat să-l în-
vingă pe Hector”; „trăim ca în Caragiale şi de aceea nu
trebuie să ne facem nicio iluzie: vor învinge totdeauna
canaliile” etc.). E o radiografie în rezumat a societăţii şi
a perioadei postdecembriste, a promisiunilor politicieni-
lor, a liderilor sindicali atraşi de politică, a posturile de
televiziune cântând, la ordin, pe aceeaşi voce, a politi-
cienilor care nu se pun în slujba poporului, ci pun po-
porul în slujba lor.    

În fine, Planul e şi un fel de ars poetica – pentru Mu-
gurel Găvănici, romancierul e un demiurg, „care nu are
la îndemână decât haosul, pe care se străduieşte să-l
ordoneze şi să îl lumineze cu idei”. Dar, „pe măsură ce
înaintează, el scapă materia de sub control”, iar perso-
najele, „nemulţumite de destinul haotic, care le-a fost
hărăzit”, „îşi condamnă creatorul”, astfel încât roman-
cierul e „un demiurg care eşuează, – «ghilotinat» de
propria-i creaţie”. În ultima secvenţă Planul romanului,
personajul Mugurel notează că scriitorul este un „om in-
util, care n-a construit cetăţi, n-a sfredelit munţi, n-a de-
viat cursul niciunei ape, n-a cultivat grădini, n-a
descoperit penicilina”. Şi totuşi, ce e scriitorul? Răspun-
sul, amplu, e o adevărată odă închinată Scriitorului: „un
băgător de seamă, un cronicar al vremurilor, un martor
atent al Timpului, care şi-a asumat riscurile şi rigorile
memoriei şi adesea ale conştiinţei colective”. El urmă-
reşte „nu eterna mişcare a astrelor, ci nesfârşitul cer

lăuntric”, e un „alt Noe”, singurul om salvat de Dumne-
zeu după un alt potop şi adus la ţărm: „în faţă se ridică
maiestuos muntele pe care trebuie să îl urce. O fi Ara-
ratul? se întreabă el. O fi Olimpul?”.

Urbea din planul romanesc al lui Mugurel Găvănici
(alias Gheorghe Filip) e Măzgăoani (din Trâmbiţa pri-
mului înger), orăşel de câmpie ce „nu voia să se des-
partă definitiv de satul care fusese cândva”, urât ca şi
numele lui, „încurcat ca un ghem”, întortocheat, cu
străzi „total imprevizibile”, „făcute numai din linii curbe”,
cu numeroase service-uri, farmacii, filiale de bănci, dar,
mai ales, cu multe cârciumi, „un oraş făcut din paran-
teze”, în care însă „viaţa era veselă”, iar pe lângă mu-
zica săltăreaţă împrăştiată zi şi noapte de difuzoarele
agăţate prin copaci ori prinse de stâlpii de iluminat, „ră-
suna câte o sudalmă, o înjurătură” în care „era invocat
în gura mare numele organului masculin”. Timpul „tre-
cea pe lângă oraş, pe deasupra lui”, „fără să-l conec-
teze la schimbările, care se petreceau pretutindeni”.
(Marin Preda ar fi zis că avea răbdare cu oamenii.) Un
orăşel care „abia îşi duce zilele”, unde nu se fabrică
nimic, nici chibrituri, nici dopuri de plastic, „vai de capul
lui de oraş”, fără case memoriale, fără nicio librărie, bi-
blioteca se închisese şi ea, cărţile sunt scoase şi din
case, căci „adună o mare cantitate de praf” şi praful e
un focar de microbi, în schimb e în proiect să se des-
chidă o sală de păcănele, chiar şi un cazinou, până
atunci descurcăreţul Mitruş, profesorul de sport, orga-
nizează un „club de table”. O localitate fără tineri, cei
mai mulţi plecaseră prin ţară, dar mai ales prin străină-
tate, puţinii rămaşi se distrează prin baruri. O Românie
în miniatură…

Iar acel „lucru ciudat şi primejdios” începe să se ma-
nifeste într-o şcoală din urbe: Ion Călineaţă, „băiat de
ţară” ajuns profesor în oraşul cu „aer vetust”, constată
că orice întrebare adresată elevilor le declanşează
acestora o hemoragie nazală. Ciudăţenia se întinde,
sunt anunţate autorităţile, inspectoratul şcolar şi direcţia
sanitară, boala (dacă boală o fi) se instalează în toată
localitatea, totul devine pentru cititor un déjà-vu: începe
isteria, oraşul se umple de sirene care urlă într-un „cor
anapoda al groazei şi disperării”, apar oamenii „în com-
binezoane albe, cu faţa acoperită cu ceva din plastic”,
cetăţenii sunt ridicaţi de pe stradă şi duşi cu forţa la spi-
tal, se cere „imperios să purtaţi mască”, se fac reco-
mandări privind igiena, care de care mai
absurdă/inutilă/ilară („bateţi covoarele afară, având grijă
ca în acest timp ferestrele să fie închise”), se instau-
rează o serie de interdicţii („evitaţi pe cât posibil efortul
de a gândi”), se închide şcoala, se propune strângerea
cărţilor şi arderea lor cât mai departe, să nu ajungă
fumul în oraş, căci ele par a fi depozitarele virusului, tre-
buie evitată nu numai cartea, ci şi carnea de porc, se
recomandă înlocuirea dulciurilor cu dovleac copt pentru
întărirea sistemului imunitar, se cere introducerea în
şcoli a educaţiei sexuale, curg ipotezele, reportajele,
schimbările din funcţie, protestele, preoţii vestesc apo-
calipsa, „oraşul devenise o junglă în care de pretutin-
deni pândeau primejdiile”, se vorbeşte şi de încălzirea
globală, de necesitatea colonizării altor planete ş.a.m.d.
Toţi se întreabă „Cum vom trăi? Cum vom fi?”, li se su-
gerează: „ca să fiţi fericiţi trebuie să nu vă doriţi nimic”…
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Într-un cuvânt, „nimic nu mai e cum a fost”, chiar dacă
la un moment dat se precizează că: „Aici a fost un ex-
periment”. Adică deocamdată, la Măzgăoani, îngerul
doar şi-a încercat trâmbiţa. 

Şi pentru că autorul Gheorghe Filip ţine cont de Pla-
nul personajului său (vă amintiţi? trebuie introdus un
cuplu, „care să fugă din iad în căutarea paradisului pier-

dut”), în finalul romanului reface perechea Călineaţă-
Ileana (Cosânzeana?!), însă acum punând iubirea la te-
melia relaţiei, fiind de presupus că vor pleca să vadă
Napoli împreună!

Nu-i aşa că è ben trovato? La cele două romane mă
refer, nu la cronica de mai sus!

„Ia stai dumneata colea pe scaun, să schimbăm o
vorbă, trage-l mai aproape de pat, să te aud şi să te văd
mai bine, că la etatea avută m-au lăsat toate, gura ce
mă mai ţine, mulţi zic că am o gură cât o şură, apoi dacă
mi-a dat-o mama, mi-a dat-o ca să mă folosesc de
ea… ”, şi se foloseşte, chiar dacă „posesorul” e o spe-
rietoare uitată „la răscruce de drumuri” ce glosează des-
pre singurătate („…trăiesc ca şi cum nu aş trăi, sunt ca
şi cum nu aş fi, nimeni şi nimic, nu mă poate salva din
acest pustiu întins în jur […], vieţuiesc într-o singurătate
neîmpărtăşită cu nimeni, căci a împărtăşi singurătatea
presupune nu doar prezenţa, ci şi dragostea cuiva, iu-
birea care compensează durerea izolării”), un covoraş
uzat, „pus la colţ”, „supărat, amărât” de indiferenţa stă-
pânilor şi tare îngrijorat de soarta lui viitoare („Vă daţi
seama unde şi pe ce mâini voi ajunge…?!”), un cal tre-
cut prin multe, ajuns să mediteze asupra ideii de liber-
tate („Libertatea e înşelătoare, trăim cu gândul […] că
suntem liberi, nimic mai greşit, toţi avem de-a lungul vie-
ţii pe cineva deasupra noastră, care ne conduce care
ne ia la rost, ne împovărează, ne obligă prin vorbe
spuse sau scrise la o anumită conduită, ne dictează
mişcarea şi acţiunile…”), o ţintă din poligon cugetând la
absurditatea războiului în aşteptarea „clipei deloc aş-
teptată”, când va trebui să înfrunte inamicul („sunt in-
amici deşi nu se cunosc, nu s-au văzut şi nu s-au întâlnit
niciodată”), întrebându-se cum e posibil ca „doi oameni
care nu se cunosc să se duşmănească de moarte”, aşa
încât, „ca să trăiască, trebuie ca adversarul să
moară… ”, ori un papagal ce nu-şi poate face numele
de râs („de vorbele mele nu scăpaţi, ştiu ce credeţi, că
sunt bun de gură, că am papagal, păi cum altfel, nu-mi
pot dezminţi numele”), panoramând, din balconul în
care şade, „clădirea de peste drum” şi vorbind despre
vecinii pe care a ajuns să-i cunoască „după acţiunile şi
lucrurile lor din balcon”…, dar de identitatea fiecărui na-
rator (din tagma celor care nu cuvântă) tu, cititor, îţi dai
seama abia la final, uneori chiar din ultimul cuvânt, aşa
te duce şi te întoarce Scriitorul* – cuvintele şi propoziţiile
se prăvălesc într-un iureş de neoprit, precum puhoaiele
când se desprimăvărează şi iau cu ele tot ce întâlnesc
în cale, fără a se împiedica în punctele ce le-ar stăvili

sau măcar tempera năvala, o năvală însă deloc înspăi-
mântătoare, ci plină de farmec şi captivantă, frazele se
întind chiar şi pe câteva pagini, mixând realitatea cu fic-
ţiunea, povestind despre oameni şi fapte „pe care uşor
vi le puteţi imagina aşa cum le-am imaginat eu”, plim-
bându-ne prin vremuri de mult trecute, când fetele co-
seau cămaşa mirelui, flăcăii mergeau la seceriş să fie
văzuţi ce oameni harnici sunt, când nunţile erau precum
cea a Zamfirei, urmând un scenariu bine pus la punct
şi cu stricteţe respectat, sau chiar mai adânc în timp, în
vremea când s-a strigat Vivat România Mare până şi în
aşezarea de „la margine de lume”, dar şi prin zilele
noastre, când „mă uit la voi şi nu pricep, tineri sunteţi,
faini sunteţi, voi altceva nu ştiţi să faceţi decât să staţi
cât îi ziua de lungă cu ochii băgaţi în telefon”, când
stâna are aspectul unei pensiuni, cu ferestre de termo-
pan, iar ciobanii nu te mai îmbie cu „un balmoş făcut de
baci”, ci cu mici la grătar ori cu mâncare comandată prin
telefon, când „chişleagul” se vinde la cutie în magazin,
fără „groştior”, când lâna se aruncă, „nici statul nu mai
pune preţ pe ea, nimeni nu mai poartă cioareci ori
căput”, fetele nu ştiu a folosi o „cujeică”, nici cum se
trece suveica prin „teară”, mai rău e că oamenii au în-
ceput să uite chiar şi cuvintele, „unele se regăsesc în
dicţionare, altele nu”, pe multe le mai auzi pe la bătrâni,
ţie-i Alduitu’, hâtri şi cu chef de vorbă, zic „să stăm la ta-
clale, ia ascultaţi voi la mine, la făgădău vii să bei un
gais şi să schimbi o vorbă” despre lumea asta care „a
bolunzit amu, vezi câte o babă că mere la boldă ori la
biserică având mobilul în trăistuţă ori în buzunarul şur-
ţului”, despre „drăgosteala” ce „e cu plăcere, dar şi cu
griji şi bătăi de cap, prima oară te fereşti de părinţi, apoi,
de copii şi, mai târziu, de nevastă, no, hai noroc”, aşa
cum tot de la ei auzim „cântecele de veselie şi de voie
bună” cu „foaie verde de trifoi, a fost badea pe la noi”,
uneori cu rime „indecente”, precum cea pentru „foaie
verde de cucută” ş.a.m.d., pe care Scriitorul, nu doar fi-
indcă sunt frumoase, ci, „mai ales, pentru a nu se
pierde”, „le face cunoscute şi altora”, reţinându-le în căr-
ţile sale, că d-aia poveştile lui sunt cu tâlc şi te poartă
în acel loc al desfătărilor, dar care e locul, mă veţi în-
treba (nuuu, nu-i grădina lui Bosch), ei, chiar dacă v-am

DESFĂTĂRILE LOCULUI



Am tot scris despre cărțile dnei Lina Codreanu, care
a devenit așa de prolifică, de parcă și-ar propune să
intre în competiție cu soțul său – a cărui hărnicie i-a
complexat deja pe mulți dintre confrații săi. Se spune
că prolificitatea unui scriitor este invers proporțională cu
valoarea, cu competența demersului său, ceea ce
poate exprima un adevăr atunci când devine un scop
în sine, dar nu se potrivește și soților Codreanu care
n-au ieșit niciodată din paradigma lui Boileau, aceea de
a scrie numai despre subiectele pe care le stăpânesc
foarte bine. Nici Theo, nici Lina Codreanu nu fac din
prolificitate un scop în sine și nu țin neapărat să-și
burdușească bibliografia, ci scriu pentru că au, într-ade-
văr, ceva de comunicat cititorilor. Altfel, nu s-ar explica
de ce cărțile lor sunt așa de căutate de cititori.

Îmi propusesem să mă abțin de la comentarea is-
prăvilor literare semnate de Lina Codreanu, din dorința
de a evita eventualele suspiciuni privind o posibilă
înțelegere între autoare și umilul său comentator. Nu
știu să fi existat asemenea opinii, dar mă gândesc că
dacă chiar i-ar fi dat cuiva prin minte să creadă că există
totuși ceva care mă ține în receptare directă și neîntre-
ruptă a autoarei de la Huși ar trebui să-i dau dreptate și
să recunosc că chiar există ceva. În primul rând că
aparținem aceluiași spațiu spiritual al fostului județ Te-
cuci, iar nevolnicul de mine și-a propus să-și asume
rolul de martor umil și comentator despre tot ce se în-
tâmplă în acest areal de istorie și cultură. 

Mai este ceva: cum aș fi putut să rămân impasibil la

recenta propunere livrescă a dnei Codreanu care dez-
văluie o ipostază nouă și necunoscută până în prezent.
Volumul său, Vremea de sub gene (Opera omnia, Tipo
Moldova, Iași, 2021) nu doar că reprezintă o schimbare
de registru, dar e și o imagine de scriitor total, pentru
că doar registrul liric și dramatic rămăsese neabordate
de autoare.

Cartea este prefațată de soțul său și nu se poate
spune că reputatul cărturar și-a reprimat obiectivitatea
vorbind despre creația jumătății sale. Într-adevăr, ideea
dominantă în lirica dnei Codreanu e timpul, cum indică
și titlul volumului, dar nu vremea indefinită și goală de
conținut este vizată de autoare, ci vremuirea cu vraiștile
ei ostensibile, ceea ce vremuiește, ceea ce o leagă de
empirie, de ipseitate, de disconfortul realului și gene-
rează viața în toată complexitatea ei – toate acestea
dând sensul exact al dispunerii lirice. 

Luna seceră neghina-ndoielii
Una câte una înfloresc stelele (Și tare mi-e bine)
Predomină sentimentul de dragoste, dar e vorba de

o dragoste plină, pozitivă, ce-și ia substanța din arderea
jumătăților care rătăcesc buimace prin lume și nu înce-
tează să se caute, să se dorească și să refacă unitatea
inițială. 

Niciun mijloc nu este prohibit când trebuie să recon-
stituie emoția genuină, necompromisă de adjuvante
aleatorii sau artificii improvizate. Balada tatălui meu ne-
dormit, ajuns acasă după ani lungi de prizonierat prin
stepele vecinului de la Răsărit, este un fel de Ana Sne-

Ionel Necula

LINA CODREANU ÎNTR-O IPOSTAZĂ
LIRICĂ

lector

158 SAECULUM 5-6/2021PR
O

făcut capul calendar până amu, asta nu v-oi mai spune-
o, ştiu că „finalul nu vă mulţumeşte, n-avem de ales, un
mister trebuie să rămână, altfel viaţa e monotonă…”, şi
cu siguranţă n-aţi mai pune mâna pe carte să vă lămuriţi
singuri, aşa că „mă uit la voi şi mai c-aş crede că aţi mai
cliposit când şi când, nu v-o fi fost pe plac povestea [… ],
mă, dragii moşului, după cum vă văd de hepleşiţi, cred

că-i vremea de mers acasă […] iar voi, când aveţi
vreme şi chef de-o poveste, daţi-mi de ştire”, evident,
nu mie, cronicarul, ci Scriitorului!

* Leon-Iosif Grapini, Locul desfătărilor. Povestiri cu tâlc,
Editura Şcoala Ardeleană, 2021, 189 p.
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ghina eseniană, dar mai plină de dramatism, de
suferință, de tragic.

După trei ani
O carte poștală...
Douăzeci și cinci de cuvinte
Legate, scâlciate, răs-numărate
Spuneau toată povestea captivului
Pradă de război, prizonier
Uitat de legi

Ajuns în ogradă
Tatăl meu
Stătea mai mult pe-afară
În libertate
Somnolea  (Balada tatălui meu nedormit)
De multe ori, realul este subiectivizat, autoarea re-

fuzând ochiului bucuria privelișții din afară pentru a sco-
toci prin tectonica subiectivă, după un procedeu activat
cândva și de Eminescu (Iară ochiu-nchis afară, înlăun-
tru se deschide) și pentru a da seama de ceea ce
întâlnește acolo, în subteranele Sinelui

Mă strecor în mine
Plutindu-mă în
Apa amintirilor
Înfășurată-n arămiu
Zbor în frunze
Mă topesc în brume,
Sub carapacea firii...

De sub gene
Peivesc vremea.
Vine toamna, dragule 
Iat-o!
Vine, vine! (Autumnală)
Cartea îmbuchetează în cuprinsul ei două florilegii –

Rotiri și Umbre – de parc-ar vrea să aducă în partitură
lirică eseul lui Noica despre Rotitor și Rostitor. Ca
ființe muritoare, efemere și duale ne rotim, bătătorim
firea, lutul cercului strâmt ce ni s-a dat, iar ca ființe ros-
titoare suntem bântuiți de dorința evadării într-un din-
colo de circumferință, în suprafire. Rotirea reclamă
senzorialul, viețuirea în empirie, în imanență, rostirea
presupune actul rațional, gândul înalt și adânc, singurul
care găsește fisura din cerc prin care să adulmecăm
transcendența. Cel de al doilea florilegiu al volumului –
Umbre, dă seama de dorința omului de a se rosti, de a
evada din real, din cotidianitatea sublunară într-o altă
ordine existențială, cea a reprezentărilor. Una este rea-
lul și cu totul altceva este reprezentarea lui schopen-
haueriană. 

Împreună, cele două diviziuni al cărții recompun dua-
litatea umană – cea rotitoare și cea rostitoare – și refac
universul uman în dubla lui ipostază. Acolo unde stra-
tegic, simțurile/ mi-au pitit nemărginirea/ după o piatră
intervine rațiunea gândul subțire și ager/ a dat roată
creștetului/ cum barza cuibului de vară (Ca un conce-
diu la mare). Până la urmă, rațiunea (mintea, gândul)
este cea care ne îndrumă și ne călăuzește. În absența
ei, în eventualitatea intrării ei în concediu, omul devine
un naufragiat pe întinderea oceanului planetar.

Un salvamar... Un salvamar!
Nu știu înota! – țipau
Un fluierat a sfâșiat apa-n două
și golul din mintea mea
pe cărarea cu scoici și nisip.
– Unde ți-e gândul, nesăbuito
– M-a părăsit, nu-l mai am...
Implicit,
l-am zărit
cum se-ntoarce
din concediu la mare
în găoace
gândul subțire și ager
Tot mai vioaie
Se lățea lumina sub pleoape (Ca un concediu la

mare) 
Se-nțelege că reintrată în găoace, la locul ei,

rațiunea își reia funcția ordonatoare și totul reintră în
normalitate. 

O remarcă specială merită poezia Descântec de
lună, una din cele mai frumoase poezii de dragoste din
literatura noastră. Aș putea să redau un fragment, dar
ea trebuie reprodusă în întregime și renunț în speranța
că, măcar pentru această poezie, cititorii îi vor căuta și
citi cartea

Cum spuneam, ipostaza lirică a scriitoarei Lina Co-
dreanu este o surpriză plăcută și neașteptată. Nu știu
cum va continua, dar autoarea are ceva din calitățile re-
gelui Midas – ceea ce procesează capătă trăinicie și du-
ritate de diamant.
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Deși autorul își caracterizează dialogurile ca fiind
confortabile, adică neiritante și în limitele cumsecăde-
niei, cred că Șerban Cionoff, în rândurile sale
prefațatorii, l-a înțeles mai bine când a constatat că
numai confortabile nu sunt!

Nu ascund că sunt un mare cititor de interviuri și nu
cred că din lecturile mele lipsesc prea multe lucrări de
acest gen. Cât privește cartea lui Marian Nencescu,
Dialoguri confortabile (UZP, București, 2021), pot
spune că m-a găsit într-o perioadă aridă, când chiar
simțeam nevoia unei lecturi consistente și bine dozată
epistemic. Or, cele 15 dialoguri realizate de Marian Nen-
cescu chiar au venit în întâmpinarea acestei opțiuni su-
biective. În paginile ei regăsim liniile de sens și de
zbatere a vieții noastre spirituale în această lungă pe-
rioadă de pandemie nefericită, care a schimbat multe
dintre tabuurile noastre habituale.

Pe cine provoacă și cu cine dialoghează autorul în
această carte, menită să răscolească mediul cultural ro-
mânesc?

N-aș vrea să intru într-un dezacord radical cu cei
care consideră că partea activă a unui interviu, cea
care-i conferă substanță și conținut, este aceea care
răspunde la întrebări, pentru că și partea celui care pro-
voacă și formulează întrebările este la fel de importantă.
Un interviu presupune o fază pregătitoare, de documen-
tare și de adâncire în universul celui intervievat, pentru
că nu poți realiza un dialog cu cineva căruia nu-i cunoști
opera sau opiniile. Rolul celui ce interoghează, rela-
xează și problematizează dialogul și-l provoacă pe in-
tervievat nu este deloc unul minor și neînsemnat. El
incită, el conduce discuția și el știe unde trebuie să
ajungă mergând dintr-o întrebare în alta. Cu știință sau
fără știință, autorul intră în rolul lui Socrate și scoate de
la interlocutor ceea ce probabil acesta n-ar fi mărturisit
niciodată prin voie vegheată.

Am citit atâtea interviuri în care autorul nu știa nimic
despre viața interlocutorului și nu citise nimic din opera
lui, cumulasem o dezamăgire așa de îmbufnată, încât
îmi propusesem, la un moment dat, să evit acest gen
de lecturi. Cunosc mulți animatori ai acestui gen literar
care îl promovează nu pentru că vor să lămurească as-
pecte din viața sau creația celui intervievat, din care n-a
citit niciun rând, ci pentru că speră ca, sub autoritatea

comilitonului, să-și găsească și el un loc, o minimă
recunoaștere.  

Revin însă la carte. Regăsim în acest volum 15 in-
terviuri, realizate cu publiciști, scriitori și gânditori cu
reputație, cu notorietate – care vitaminizează discursul
filosofic românesc și-l ține în competiție cu ceea ce se
procesează în gândirea europeană. Pe mulți dintre
intervievații lui Marian Nencescu îi cunosc, îi prețuiesc
și-i citesc cu interes și plăcere, ori de câte ori mi se
oferă ocazia. Pe Ștefan Mitroi, bunăoară, a cărui carte,
Dulce ca pelinul, n-am putut-o epuiza printr-o simplă
lectură și-a rămas mereu prezentă pe masa mea de
lucru pentru recitire și relectură în speranța că-i voi
epuiza până la urmă multitudinea de sensuri implicate. 

Este scriitorul un Demiurg care, sub formă narativă
sau poetică, redă oamenilor viața înapoi? Cred că se
poate spune și așa, dacă-i avem în vedere pe Emi-
nescu, pe Blaga, pe Nichita și pe alți dăruiți actului de
creație, deși noțiunea de scriitor este așa de generoasă,
că-i primește în cadrele ei și pe cei ridiculizați de Alex
Ștefănescu în efemera lui emisiune televizată Tichia de
mărgăritar.

În două dintre interviuri, Marian Nencescu i-a avut
ca parteneri de dialog pe filosofii Al. Surdu și pe
Gh.  Vlăduțescu – amândouă dialogurile mustind de idei
euristice, de adâncime metafizică și de spirit vizionar.
Se poate vorbi de o filosofie națională? Nu cred prea
mult în ideea naționalității în filosofie, spune
Gh.  Vlăduțescu, și ideea poate fi comentată, de vreme
ce majoritatea gânditorilor români și-au decontat
speculațiile metafizice din cercetarea specificului
național și a identității românești. Sigur, obiectul filoso-
fiei rămâne universalul, existența ca totalitate, dar poate
nu este lipsit de interes metafizic felul în care universalul
se particularizează, capătă determinații etnice și confi-
gurează imaginea nației cu care face simbioză. Nu mai
spun că același raționament operează și în cazul reli-
giei. Pliată pe nevoia de credință a unui popor, o religie
capătă, volens nolens, și câte ceva din particularitățile
lui identitare, se particularizează și
consubstanțializează cu el. Că o filosofie a specificului
etnic răspunde și unei aroganțe și alimentează un or-
goliu național e o altă problemă de care nu ne ocupăm
în aceste rânduri ocazionale. 

MARIAN NENCESCU 
ÎNTR-O MAIEUTICĂ NECONFORTABILĂ
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Nu putem trece cu vederea schița de profil creionată
lumii contemporane, dominate de manele și kitsch care
o urâțesc și o deturnează din normalitatea ei genuină.
Privind lucrurile dialectic putem admite că problema nu
este a existenței răului și urâtului, ci a acceptării lor pu-
blice, a capacității de care dispune o comunitate pentru
neutralizarea lor. Aici se încurcă lucrurile, dacă răul, urâ-
tul, kitsch-ul, mediocritatea au devenit noime de viață și
conduită pentru majoritatea populației îndreptarea de-
vine greu de înfăptuit. Cioran aducea în discuție con-
ceptul de mijlocie, adică ceea ce constituie majoritatea
unei societăți, cea care dă trendul de evoluție, impune
modul de viață și modelele de urmat într-o societate.
Când această mijlocie este constituită din ceea ce re-
prezintă negativitatea unei societăți – răul, urâtul, sub-
mediocritatea, kitsch-ul – atunci terapeutica devine
anevoioasă, poate chiar imposibilă. 

Un interviu mai desfășurat îl are de comiliton pe filo-
soful Al. Surdu, autorul unui mod de gândire original,
sistemul pentadic, luminat de duhul vechilor înțelepți
(sophoi) a traco-geților menționați de Pitagora. Dialogul
insistă mai mult pe lucrarea Pentamorfoza artei –
esențială în articularea sistemului pentadic, elaborat de
Al. Surdu într-un elan constructiv decomplexat și de glo-
rie apusă. Căci autorul a refuzat să creadă că vremea
marilor sinteze filosofice a apus și că în prezent nu se
mai pot face decât comentarii filosofice.

Realizat în condiții de pandemie, dialogul nu putea
ignora momentul nefericit, mai ales că în lucrarea sa
mai sus amintită, filosoful Al. Surdu acordase un loc pri-
vilegiat romanului Ciuma al lui Camus. Virusul, spune
Al. Surdu, nu este inamicul, el este arma. Așa cum era
gazul în Primul Război Mondial, după care arma chi-
mică a fost interzisă. Arma bacteriologică n-a fost încă
interzisă. Nu s-a gândit nimeni s-o facă. Motivul ar fi
acela că epidemiile bacteriologice ar fi naturale. Dar și
gazele sunt naturale. Artificială este însă aruncarea lor
în tranșeele militarilor.

Întregul interviu este o radiografie a evoluției pande-
miei și a consecințelor ei nefaste. Lumea este guver-
nată defectuos, după voința unor forțe obscure, care
stau în spatele acestor fenomene. Starea de izolare, de
ascundere, nu este total străină românilor. Românii s-au
tot ascuns, ba de goți, ba de unguri, ba de tătari. Și cine
s-a ascuns bine a scăpat. Am avut, ce-i drept, munții și
pădurile. Mulți au scăpat prin păduri și de ciumă, și de
holeră. Și unii, cei cu vile răzlețe prin pădurile patriei,
scapă și de coronavirus. 

Există în interviul luat acad. Al. Surdu multe idei,
observații și constatări care ar trebui să dea de gândit
guvernanților, dar nu cred că interesează pe cineva. Ro-
mânia, spune filosoful, are cele mai multe farmacii din
lume, raportate la numărul de locuitori. Oricum, per-
spectiva este apocaliptică. Va trebui să ne obișnuim cu
coronavirusul, așa cum conviețuim cu cel gripal,
Aceasta va fi de acum încolo viața noastră, că botnițele
numite măști vor fi înlocuite treptat cu măștile de gaze,
căci întreaga atmosferă va fi bombardată cu viruși, cu
bacili și bacterii ucigașe. Că vor fi săpate găuri în pă-
mânt și oamenii vor trăi în caverne.

Firește, va fi revoluționată știința, numai că orice
descoperire științifică și orice invenție poate fi folosită
ca armă. Și până acum așa s-au petrecut lucrurile. Și
mai este ceva: toate științele ajung la un moment dat la
un punct de maximă extensiune, astfel încât dezvolta-
rea lor în continuare devine primejdioasă pentru
existența omului, pentru sănătatea și pentru viața lui.

Cum se vede, tabloul e sumbru, iar consecințele
acestei evoluții ubuiești vor fi, în plan politic, alunecarea
spre regimurile autoritare. Deja cenzura este un feno-
men curent, chiar dacă momentan se impune oarecum
subtil și discret, ca fiind în folosul omului. 

Interviul are și un post-scriptum: n-aș fi crezut vreo-
dată, la vremea când purtam acest dialog, că el se va
transforma într-un fel de testament spiritual al profeso-
rului Alexandru Surdu. Poate că dacă aș fi bănuit măcar
ceva, nici nu l-aș mai fi provocat. Trei luni mai târziu
inima marelui Om și prieten care m-a onorat cu intimi-
tatea sa creatoare înceta să mai bată. Asta nu în-
seamnă că trebuie să ne resemnăm, căci ne spunea
chiar profesorul Alexandru Surdu obișnuința înseamnă
moarte.

Un alt interviu, plin de substanță, de conținut și de
idei rezolubile este realizat în parteneriat colocvial cu
Doru Dinu Glăvan, președintele UZPR, cel căruia i se
datorează recunoaşterea rolului de creator al ziaristului,
cu toate consecințele derivate. Sub președinția sa a fost
înființat Institutul Cultural „Mihai Eminescu” și, aflăm din
dialogul celor doi, are în proiect construcția unei Case
a jurnalistului cu toate dotările necesare.

Și mai amintim, măcar telegrafic și fugos, de interviul
luat președintelui Academiei Române, Ioan-Aurel Pop,
din care aflăm despre participarea celui mai înalt for al
intelectualității românești la sărbătorirea Centenarului
Marii Uniri și despre lucrările editate sau în curs de ela-
borare consacrate acestui moment istoric. Ca insulă de
latinitate la porțile Orientului, românii au supraviețuit
numai pentru că s-au constituit într-o organizare statală.
Nu supraviețuiesc decât popoarele capabile să-și fău-
rească state, adică organisme capabile să le ocro-
tească, să le organizeze, să le ferească de agresiuni și
care să le dea măsura potrivită a vieții în comunitate.
Absolvent, ca șef de promoție, al Liceului „Andrei
Șaguna” din Brașov, școală de prestigiu prin cancelaria
căreia trecuse, efemer, și nonconformistul Cioran, ac-
tualul președinte al Academiei Române este unul dintre
cei 49 de academicieni „furnizați” de această școală cul-
turii naționale și panteonului național de valori. 

Alte interviuri interesante sunt realizate în parteneriat
cu Horea Mihai Bădău, cu Virgil Șerbu Cisteianu, cu Du-
mitru Copilu-Copillin, cu Horea Cucerzan, cu Teodor
Damian, cu acad. Gheorghe Păun, cu Ion C. Rogojan,
cu Petru Solomon și cu Radu Voinescu. Toate și fiecare
în parte ar fi meritat un tratament mai desfășurat și doar
spațiul limitat ne-a obligat la restricții. Îl felicit sincer pe
autor pentru această culegere de interviuri – toate la un
loc având menirea de a reconstitui câte ceva din zbate-
rea noastră spirituală într-un moment în care paideea a
fost dublată de o cumplită pandemie.
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O obsesie a memoriei, memoria, „o tăcere agre-
sivă”, care „se sustrage timpului”, a urmelor lăsate în
carnea timpului, acea memorie care „este o formă de
pervertire”, care „mă învață să mint”, traversează poe-
zia și, poate, destinul Carmeliei Leonte, iar antologia
Ani de piatră* o relevă și o revelează.

Din 1996, când debuta cu volumul Procesiunea de
păpuși, căruia i-au urmat Melancolia pietrei (2003,
2005), Grația viespilor (2009) și Fiul sunetului (2010),
până la această antologie din 2021, Carmelia Leonte a
parcurs un drum în viață și în literatură, în cunoaștere
– a lumii, a sinelui, învățând să privească și să vadă
spectacolul lumii și al eului și, dincolo de acestea, în
metafizica inefabilelor spiritului, să contemple și să se
autocontemple. Povara anilor se corporalizează în me-
tafora anilor de piatră, povară și noroc, căci reprezintă
șansa creatorului de a-și săpa în piatra cuvântului do-
ruri, angoase, melancolii, așteptări, speranțe.

În evantaiul caleidoscopic al lumii, cu
evanescențele, inefabilele și imponderabilele ei, jocul
aparențelor și al esențelor ascunde, camuflează, dar și
revelează, determinând eliberarea de circumstanțe,
ieșirea prin cer, eliberarea prin spirit. Omul poate fi,
atunci, asemenea zeilor: „Dușmanul măștilor și al iluzii-
lor/ Își caută, cu buricele degetelor, chipul./ Buzele lui
vii se lipesc de buzele lui de piatră./ Din umbră, venirea
lui și sărutul/ Se întipăresc în piatră./ Dușmanul măștilor
și al iluziilor râde./ Solzi luminoși foșnesc pe chipul său./
Asemenea zeilor,/ El poate învinge”.

De aici, predominanța temei de meditație asupra
condiției umane în complexa relație a fizicii și metafizicii
lumii – cu sine și cu ceilalți, cu destinul. Viața și moartea
sunt polii acestei reflecții, în care melancolia trecerii e
dată de sentimentul fragilității, fragilitatea celui care nu
aude ploaia, plânsul materiei: „...eu nu aud niciodată
cum plouă,/ Eu sunt cea rămasă-n afară sau înăuntru
de tot”, al precarității tuturor realizărilor sale, aflate sub

povara timpului, un timp de piatră, greutatea căruia este
resimțită acut. 

Interogația pare a fi starea poetică naturală a Car-
meliei Leonte, iar desenele lirice o materializează în di-
mensiunea motivului iubirii ca thanatos: „Mă iubești,
moarte?/ Așa cum stăm alături și te lipești de trupul
meu,/ Pare a fi dragoste”. Repetăm, reluăm la infinit
experiențe care au sfârtecat, cândva, și alte conștiințe.
Moartea este inexorabilă, prezență permanentă de-a
lungul evoluției speciei umane, consecință a izgonirii
din paradis: „Alcătuiesc un desen/ Descoperit cândva
într-o piramidă./ Chipul tău și al meu, asemenea și
albe,/ Par să-și transmită un mesaj cifrat./ Doar vocea
te trădează,/ Cum tremură lângă urechea mea:/ Cera-
mică vei fi și mâna morții te va căuta a doua oară!” În
concurență cu moartea, viața exprimă modul de a fi al
iubirii. Prin iubire, doar prin iubire, tragismul condiției
umane poate fi surmontat, ființa putând fi „mai înaltă
decât strigătul”, lăsând sentimentul plenar al transcen-
derii: „Eram dansatoarea oarbă și surdă și mută,/ Dan-
sam pe o altă scenă, dintr-o altă lume căzută.// Și nici
mâna lipsă nici piciorul lipsă nu mă opreau din dans,/
Eram limba moartă a unui clopot în balans”. În povestea
unui plop, poeta descifrează parabola proprie omului,
care „Se îndoia, se contorsiona,/ Cu spaima nebună că
nu-i va ajunge timpul/ Să se devoreze”, așa cum în Ig-
nacio Sànchez Mejías (Incendiu, Ignacio, Baladă spa-
niolă, I, II) recunoaște un alter ego: „Suntem același
sânge, tu și eu”.

Căutarea adevărului este căutarea intermitentă a
Carmeliei Leonte, în aspirația depășirii limitelor, a eli-
berării spiritului de condiționările circumstanței: „Și dacă
vrei să scrii un cuvânt,/ Tu însuți trebuie să fii cuvântul”.
La marginea lumii, „dincolo de orbirea nopții”, ispitele
copleșesc, dialogul dintre Părintele Serghi și Maria
(„...cunoașterea mea/ E orbire./ Sunt cel care a plecat/
În căutarea lui Dumnezeu/ Și iată-mă rătăcind pe tărâ-

Ana Dobre

TĂCERILE ŞI REVELAȚIILE PIETREI,
ALE MEMORIEI 
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mul Morții și-al necunoașterii./ Sunt cel care a plecat în
căutarea lui Dumnezeu/ Și iată că Adevărul are nevoie
de aer și apă, ca mine.// (...) Sunt cel care a plecat în
căutarea lui Dumnezeu/ Și tot praful drumurilor îmi aco-
peră căutarea.”) răsfrângând, în cutremurări ale sufle-
tului, sfârtecările interioare ale celui care imploră
divinitatea să se reveleze. Binele și răul ce confundă
sacrul și profanul sunt permanente în eterna accedere
a omului spre absolut, sângerările nu încetează – „îl
simți sângerând alături, în întuneric”. De aceea, dincolo
de posibila blasfemie (Maria – Părintelui Serghi: În-
crede-te-n mine. Sunt Diavolul./ Nu-ți fac niciun rău./ În-
crede-te./ Alungă teama./ Dincolo de mine sunt tot eu,/
Răsfrântă dureros în afară.), revelația binelui camuflat
în rău devine calea spre „ziua care așteaptă”, răbdă-
toare, trezvia. 

Efortul de descifrare a lumii, a adevărului/adevăruri-
lor este permanent, dominant, povara anilor de piatră,
un recviem care ține memoria conectată la sensul ultim,
un real care i se dezvăluie în clipă și dincolo de clipă:
„Realul e dincolo de ceea ce văd./ Dincolo de ceea ce
gândesc”.

Lumea pe care o creează liric Carmelia Leonte,
transpunând-o în imaginarul său, este o lume în care
spiritul a fost învins, zborul nu mai este posibil, chiar
zborul cocorilor s-a pietrificat, realul a cotropit și supus
orice fărâmă de ideal, „zăpezi imaginare și de neînvins”
acoperă „trupuri în ruină”, proclamând instaurarea pus-
tiului/singurătății. Totul este eșec, „până și clipele”, „cea-
sul, spaima, alienarea”, „obiectele, cuvintele, gândurile
tale”, „totul încearcă să te tragă înapoi”, „întreg pămân-
tul se surpă în noi”, viața însăși stă sub acest semn, iar
oamenii, depersonalizați, simple păpuși mânuite de un
păpușar abscons, defilează într-o procesiune de
păpuși. Mișcările se produc în virtutea inerției: „El își
spărsese ochii de sticlă și mișcarea/ Rămăsese singurul
său mod de a plânge”. 

Viziunile poetei scot la iveală imagini apocaliptice ale
unui haos generalizat, perceput, patetic și tragic, la li-
mita realului cu irealul: „Ceea ce se desfășura în jurul
meu era o procesiune de păpuși. O groază de păpuși
marionete și paiațe și manechine, toate de o frumusețe
mai mult decât omenească, mai mult decât frumusețe.
Stigmatizantă. Am știut imediat că toată viața va trebui
să port povara viziunii acelei frumuseți”; „...nu erau reali,
nu erau înzestrați cu calitatea de a vedea, de a trans-
mite imagini creierului, ci erau pur și simplu pictați. Da.
Pictați. Cred că păpușile, înainte de a orândui în proce-
siunea lor, și-au pictat ochii reciproc”. Fantasticul Car-
meliei Leonte este atins/contaminat de realul
fantasticului: „Casele, străzile, arborii păreau atât de
singuri. Procesiunea de păpuși trecea printre casele
care-și ascundeau ușile, geamurile, străbătea străzile
circulare, concentrice, rotindu-se în jurul a ceea ce cre-
deau a fi noaptea, bucuria. Și capetele lor creșteau, bă-
lăngănindu-se deasupra umerilor!”, dublat de
sentimentul necuprinsului, al neînțelesului: „Am înțeles
că numai o deznădejde uriașă poate mâna înainte
păpușile, procesiunea. (...) În obscuritatea de nepătruns
trebuie să fi existat niște femei de o frumusețe trans-

cendentală, al căror chip se proiecta pe chipul de altfel
fad al marionetelor. Probabil că niște sfori nevăzute con-
duceau procesiunea”. 

Lumea, circulară, concentrică, este o ierarhie de
sfere: „În interiorul lucrului se află osul lucrului./ În inte-
riorul osului – alt os,/ Schelet de pește auriu”. Melanco-
lia o poartă spre un dincolo, unde privirea „învață să
vadă”, iar „țipătul văzului” se întoarce spre sine, într-un
raccourci revelatoriu: „Ochi urmărind creșterea/ ca o
floare a soarelui,/ Coloana vertebrală asemenea timpu-
lui în mișcare,/ Osul mai lung apleacă ochiul peste lu-
cruri,/ Osul mai văzător întunecă imaginea”.

În Grația viespilor, arhetipurile – Oreste, Elektra,
Agamemnon, Iphigenia, Clitemnestra, devin simboluri
ale condiției umane, ipostaze în care poeta vede, la
modul tragic, condiția omului în labirintul de
circumstanțe, supus unui fatum pe care nu-l poate nici
învinge, nici domina, nici supune: Iphigenia, Agamem-
non, Clitemnestra, cu mânie, Iphigenia, în așteptare,
Ip higenia, despre mâinile ucigașe, Oreste, hăituit, Elek-
tra povestește, Iphigenia, în contemplație, Clitemnestra,
despre naștere și moarte, Oreste, despre simplitate etc.
Mitologia este sursă de meditație existențială. 

Meditația se transcende în Fiul sunetului. Carmelia
Leonte ascultă atent și aude sunetele inefabile ale me-
tafizicului, comunică în profunzime cu ele. Starea lirică
este rugăciunea, care o pune în contact/armonie cu sa-
crul: „Sângele are cadența rugăciunii./ Îl aud cum curge
prin artere:/ Iisus se roagă./ Am știut că va fi așa./ Fac
semnul crucii și-mi apropii urechea încet,/ Cu sfială:/
Curge sângele prin lemnul acestei cruci”.

În lumină, totul este alb, perfect – „oul are forma ru-
găciunii”. Ochiul se dimensionează pentru a cuprinde,
într-o amplă privire, totul – fizic și metafizic, profan și
sacru. În acest ochi, speră să se poată resorbi: „Ochiul
luminii să mă absoarbă./ Maica să vină prin cerul ab-
stract,/ Să îl culeagă,/ Să îl lepede, repede, repede,/
Pentru că eu/ Sunt/ Ca o viespe/ Prinsă/ În cămașa su-
fletului meu”. Urechea prinde sunete și ultrasunete:
„Urechile mele se deschid asupra sunetului”. Scrierea
înseamnă creație, reconstrucție a unei lumi visate:
„Sângele verde, ierbos/ Acoperă pagina scrisă pentru
tine./ Iubirea ei: această magmă apatică/ În care pal-
mele se afundă./ Litera seamănă cu plânsul măicuței/
Căzând în genunchi la vederea Mirelui./ De o parte viii,/
De cealaltă parte urmașii viilor./ Și trecutul/ Care aco-
peră totul”. În viziunile poetei, Dumnezeu este poet:
„Dumnezeu e Poet./ În nesfârșita Lui stare de grație,
scrie”. „Scrisul este interior, invers Luminii”, așadar.

Creația anulează moartea, este șansa de a sur-
monta timpul, prin capacitatea privirii de a pune în sens:
„Nu există moarte/ Mai înaltă decât privirea”. Regăsirea
înseamnă și presupune afirmarea viului: „E vie viața./
Mai vie decât pasărea, mai vie decât/ Zborul,/ Mai vie
decât mâna care scrie...”. La capătul acestui șir de
revelații – iluminarea”, care face totul transparent, inte-
ligibil în ordinea eternă a lucrurilor: „Să crezi că pielea
omului se albește în lumină/ Așa cum sufletul curbează
adâncurile/ În forma ideală a unei lacrimi.

Imaginea morții (Moartea este prea  evidentă, Poem
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dintr-un orfelinat) încheie această călătorie la capătul
poeziei. Nu doar moartea este copleșitoare, ci singură-
tatea, sentimentul pierderii rădăcinilor, sugestii ce vin
din motivul orfanului, dimensionat la întrega umanitate,
al spațiului împovărător al pământului-orfelinat. Lumea
întreagă pare un orfelinat; toți oamenii sunt orfani, în
absența lui Dumnezeu Tatăl.

Poezie reflexivă, concentrând, simultan, ideea și
emoția, poezia Carmeliei Leonte ajunge la fibra intimă

a conștiinței, scoate din indiferență și apatie, obligând
la confruntarea cu propriii ani de piatră. Poeta Carmelia
Leonte este, într-adevăr, o voce lirică autentică, verbul
ei poetic are forța ideii, emoția ei transcende particula-
rul, încât fiecare se poate recunoaște, odată cu ea, în
incertitudine și vis.

* Carmelia Leonte, Ani de piatră, Prefață de Emanuela Ilie,
Editura Ideea Europeană, București, 2021

***

DESPRE LOCURILE NATALE, 
CU DRAGOSTE, ÎN SPIRITUL

ADEVĂRULUI

Vasile Ghica este cunoscut, mai ales, ca aforist și
promotor al aforismului. O dovedesc operele sale: Su-
râsuri migdalate (1989), Cristale de fum (1991), SOS
Iubirea (1995), Recviem pentru mileniul doi (1997),
Răscruce de milenii (1997), Chef pe Titanic (2008), Per-
dafuri (2009), În ghearele râsului (2009), Rezervație gri
(2011). Nu trebuie omise celelalte creații, volumul de
proză umoristică La balamuc, birjar! (2008), nici
contribuțiile sale de istorie culturală: Nasc și la Tecuci
oameni (2008), căreia îi adaugă acum, în 2021, lucra-
rea Tecuciul în ipostaze ilustre (Editura Studis, Iași,
2021).

Cele două lucrări de istorie culturală, Nasc și la Te-
cuci oameni și Tecuciul în ipostaze ilustre, izvorăsc
dintr-o mare iubire pentru aceste locuri ale Moldovei su-
dice, dar și din amărăciunea unei constatări dureroase
legate de receptarea națională a realizărilor oamenilor
dăruiți, iviți pe aceste locuri, necunoaștere care lipsește
Tecuciul de locul bine meritat, la care are tot dreptul, în
istoria culturii naționale. Acest gol îl umple Vasile Ghica
prin lucrările sale, efortului său adăugându-i-se cele ale
lui Ionel Necula și Daniel Bradea. Nu de personalități
notabile, de anvergură națională, duce lipsă Tecuciul, ci
de o defectuoasă promovare a lor.

Vasile Ghica își concepe noua carte, o mică istorie
locală, la purtător, Tecuciul în ipostaze ilustre, ca un
divan, o gâlceavă a scriitorului cu lumea, într-un dialog
antrenant, structurat pe șapte capitole: Oraș al Unirii
Principatelor, Oraș erou, Nasc și la Tecuci oameni!, Su-
fletul cercetășiei românești, Tecuciul areopag al
aforiștilor români de pretutindeni, Mica Vienă, Leagănul
aviației române, precedate de un prolog, cu titlu omo-
nim, un fel de argument al demersului cultural recupe-
rator, finalizat cu un epilog, Gânduri spre mai bine, o
provocare adresată viitorului, o invitație la continuitate.

O valoare permanentă, adevărat laitmotiv al dialo-
gului cu sine și cu lumea, este patriotismul, în înțelesul

lui nobil, ca dragoste pentru locurile în care ai văzut lu-
mina zilei, ca prețuire și respect pentru înaintașii care
au construit o țară, o limbă, o istorie, o cultură. 

Cartea afirmă și polemizează cu toți cei mefienți față
de personalitatea locului și/sau față de personalități pre-
cum Cocuța Conachi, de exemplu, cea care a schimbat,
prin alegerea pe care a făcut-o, între familie și țară, des-
tinul poporului român în anii premergători Unirii Princi-
patelor din 24 ianuarie 1859; cu cei care neagă
adevăruri evidente, dar pe care Vasile Ghica nu le lasă
să se neantizeze. În demersul său cultural, el punc-
tează principalele merite culturale, anume că Tecuciul
este un oraș erou, întrucât, în vara anului 1917, în tim-
pul Primului Război Mondial, aici a funcționat frontul
celei mai mari bătălii din istoria modernă a României.
De asemenea, Tecuciul este sufletul cercetășiei
românești, aici ridicându-se, în 1925, prima statuie din
Europa în onoarea copiilor cercetași morți pe frontul Pri-
mului Război Mondial. Tot la Tecuci, susține cu argu-
mente Vasile Ghica, a fost leagănul aviației românești,
înainte ca școala de pilotaj să se mute la Bobocu, în
județul Buzău. Se adaugă la acestea, mândria de a fi
dat țării, în prima jumătate a secolului al XX-lea, 17 aca-
demicieni. Păcat că nu-i enumeră pentru buna ținere de
minte. Poate la o ediție viitoare.

În contemporaneitate, Tecuciul este locul cu o bo-
gată, activă și meritorie activitate culturală. O dovedesc
festivalurile de literatură, cel de poezie „Costache Cona-
chi” și cel internațional al aforismului, care a implicat in-
telectuali de pretutindeni, proiect ambițios, care a pus
Tecuciul pe harta culturală a lumii. În cadrul acestui fes-
tival al aforismului, s-a născut și s-a materializat cartea
Gânduri desenate, editată la Beirut, în șase limbi, tipă-
rită în 3000 de exemplare și distribuită în multe țări. Te-
cuciul tinde la apelativul Mica Vienă, întrucât, prin
Fundația Pelin, aici au loc, aproape săptămânal, con-
certe de muzică clasică, susținute de valoroși artiști
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Toate aceste întâmplări cu oameni, susținute și bine
argumentate în dragostea pentru adevăr, și nu doar mo-
nedă calpă, efect al unui orgoliu inflamat nejustificat în
realitate, și-au avut impulsul în atașamentul lui Vasile
Ghica pentru aceste locuri. Istoria atestă orașul Tecuci
(a cărui etimologie se explică fie prin slavul teci, teciot
„a curge, apă curgătoare”, fie prin uralo-altaicul
tehek„târg”) la 1 septembrie 1435, în timpul lui Iliaș
Vodă, fiul lui Alexandru cel Bun, așadar, cu 20 de ani
înainte de atestarea orașului București. Gândul a biruit
asupra tuturor obstacolelor și, din comparația cu alte lo-
curi, a prins acest contur pentru a demonstra încă o
dată că Nasc și la Tecuci oameni, personalități. În Ger-
mania, mărturisește Vasile Ghica, a văzut că elevii au
ca obiect de studiu istoria și cultura localității în care tră-
iesc, un meritoriu mod de a-l lega pe copil de zona lui,
dar și o formă subtilă de a face educație patriotică. De-
viza lui este: „Să ne cunoaștem valorile și să defilăm cu
ele!” În acest fel, doar prin cultură, se poate recrea
limba pe care semidocții o stâlcesc astăzi, se poate ieși
din amorțeală. Așadar, „Să redescoperim virtuțile
meritocrației!”

Personalitățile care au însuflețit prin idealurile și va-
loarea lor acest loc (Costache Conachi, Costache

Negri, Dimitrie Olănescu-Ascanio, Hortensia Papadat-
Bengescu, D. Hârlescu, Constantin Botez, Eremia Gri-
gorescu, V. Pârvan, Tudor Pamfile, Anghel Saligny,
I.M.  Rașcu, Ștefan Petică, I. Valerian, I.D. Mușat, Ga-
briel Drăgan, Anghel Rugină, Clara Cantemir, Dănăilă
Negoiță, C.Z. Buzdugan, Pamfil Șeicaru, Smaranda
Brăescu, Constantin Solomon, G.G. Ursu, Ion Petrovici,
Iorgu Iordan, George Apostu, Sorana Țopa, Ernest Ber-
nea, George Ivașcu, Ovid Caledoniu, Brăduț Covaliu,
C.D. Zeletin, Tamara Buciuceanu-Botez ș.a.) pot fi un
exemplu și astăzi, un start pentru resetarea țării, pentru
redescoperirea meritocrației.

Cu plusuri și minusuri inerente, se poate spune
acum că la Tecuci există o viață culturală și oameni care
însuflețesc, prin dăruirea lor, proiecte, manifestări care,
altfel, ar rămâne nematerializate în cuvânt și faptă.
Există, așadar, argumente pentru ca Vasile Ghica să fie
optimist și să exprime gânduri spre mai bine. 

Tecuciul în ipostaze ilustre îl onorează, ca intelectual
de aleasă cultură, pe Vasile Ghica, după cum înnobi-
lează înseși locurile ale căror valori intră în lume pe
această poartă deschisă generos și meritoriu de un iu-
bitor al culturii. Tecuciul în ipostaze ilustre este statuia
pe care Vasile Ghica o înalță spre neuitare, în speranța
revigorării virtuților meritocrației. Să-i urăm succes!

Poezia lui Teodor Dună, de frapantă libertate lexical-
stilistică, este epică şi modernă. E conform(ă) unui
motto: „Soarele e un vânt aproape negru”. Cu gravităţi,
ironii şi paradoxuri, cu asiduă proliferare imagistică,
poetul, încă tânăr, şi-a strâns, preferenţial, textele din
vreo cinci producţii, în 2019, la Editura Cartier. Aşadar,
culegerea antologică „minunata lume” ne oferă
101  texte „alese” din: „obiecte umane”, „de-a viul”, „ca-
tafazii”; debutul „cu trenul de treizecişiunu februarie”,
te ribilist şi îndatorat unor Mircea Ivănescu, Traian T. Co-
şovei, nu putea lipsi. Dar şi cea mai recentă producţie,
„Kirilă”. Totul însoţit de fotografiile lui E. Vuţescu, abu-

roase, în ton cu lirica, de o anume plasticitate. 
Oscilând între obiecte (cu suflet) şi absurd, între

aglomerări de fluvii şi blocuri, cu o punctuaţie inedită,
în perpetuă raportare la sine, poetul visează, adoră hi-
meric, îşi caută locul, se abandonează zilelor şi lucruri-
lor sale, repere de ostentat periplu fantezist. Loc comun
este punctul, demonstrând fermitatea depoziţiei lirice.
Solitudinea transpare chiar şi din pseudo-cinico-roman-
tice alcătuiri, unele de perspectivă selenară (vezi „cu
unghiile-n lună”). Teodor Dună e confesiv şi intimist. Se
depersonalizează (ca în „două degete”), aducând aso-
cieri şocante („limpezirea absurdă” ori „din nară în

Ştefan Vida Marinescu

O LUME „MINUNATĂ”
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nară”), şi, consistent, urban şi senzorial. 
Poetul bucureştean e, uneori, sorescian, ironist, bate

monedă pe obsesia sa „minunata” seară şi „minunata”
lume. Lirismul său a poposit pe tărâmul parabolic
„Kauf”, ofertant şi grotesc în mii de senzaţii metaforice.
Dar „sfârşitul lumii” a fost „frumos”, deloc convenţional,
în elan nonconformist, delirul senzorial, de imagini şi de
stări, atestă o „criză” continuă şi lehamitea unui ins „ce
se fereşte de ploaie”. Pornind de la un „câine bătrân”
caleidoscopic, poetul trăind „înfricări” beckettiene (în
9  ipostaze), cerşind „puţină iertare”. 

Oricum, poemele sunt nişte „vieţi fericite”, în melanj
amintitor de un eseu romanesc al lui Saramago. Cu
7  depoziţii infra-corporale. Ciclurile cărţii impun o istorie
„a mâinilor”, obsesiile relevante devin impersonale sti-
lizând ezitări, naufragii, linişti şi gesturi, în 13 excese,
în „degete”. Iar „viul”, obsesiv, deşi abia urmează, se
complică improvizatoriu, cu învierea..., una „potrivnică”,
de încheiere a unei etape lirice. Ironic şi baladesc, ca
joc şi aparenţă, ludic, antiromanţios. Împăcat cu Sine,
în 25  de secvenţe, relativ narcisiace. 

A doua selecţie (cu 26 de „rumori”) acordă trupului
mai mult teren şi o atenţie sporită, zgomotul cărnii com-
plicându-se cu cel al ierbii dar, şoc: un trup e „învelit în
cianuri”!?

Patul şi zborul zmeului (cu sfoară) sunt noi motive
şi repere marca Teodor Dună. 

Virtutea întâia a lirismului său pare a fi ubicuitatea
imaginii şi a stărilor, lexicul enorm, rabelaisian, mobili-
tatea privirii metaforice, cu senzaţii şi inedite formulări
(„oasele câinelui scot la plimbare blana câinelui”), trimit,
iarăşi, la Coşovei. Solitar, în camera-i „foarte lungă”,
sub „aerul alb”, liricul e gata pentru „ierni interminabile”,
accesând fantast noi expuneri şi ieşiri din Sine. 

Poemul se complică, demersul intrând în „cămaşa
de primăvară”. E asumată starea de angoasă, autorul
acestei „lumi” cochetând cu „viul”, introspectiv, proiec-
tând şi vălmăşagul exterior. Noaptea lâncezeşte, cerul
e ca o „folie de celofan”, căderea (în lume şi în Sine)

fiind iremediabilă. Umorile lirice s-au convertit în maca-
bru, căci „putrezitul” e marca revelatorie. Dincolo de o
linişte erotică, echivocă, de nişte îmbrăţişări din „oraşul
de sare”. Îndrăgostitul cel evaziv pluteşte într-o „seară
argintie”, într-o casă cu mesteceni dar şi în iad, versul
devenind mai suplu. Mai ales la vederea unor ochi verzi
şi sub ploi centenare. 

Din a treia producţie lirică, Teodor Dună a reţinut
23  de compoziţii unde noutăţile sunt: un mascat dialog,
autocitarea, simulările metaforice şi din nou abunden-
ţele imagistice, de stări şi senzaţii. Vorbind cu Ea (îi
auzim vocea), în-scenarea epuizându-se la vederea
unui „păianjen”, poetul făcând autobiografia în ralenti. 

Un ’84 e de virtuozitate prozodică, de la surâsul
„crud” şi de la genunchii ei „plutitori”, până la uitare şi
la o „agrafă”, boala compozită fiind expusă epistolar, la
’87 şi la ’93, într-un confesiv acerb (cu „mama îşi iu-
beşte crinii mai mult decât pe tata”), dar şi al ideii de ex-
tincţie, cu o „linişte îngheţată”. Urmează urcarea în alt
tren, cel din 2002, cu staţii faste de parcurs - debutul
marcant al poetului. În care se aglomerează apă şi
peşti, un păianjen şi alte cifre, acum în patru secvenţe,
dar şi cu un alt tren de 3:23, rafinând cromatice articu-
lări. 

Teodor Dună va confecţiona un „Kirilă”, un fel de
alter ego, în 23 de incitante transfiguraţii ale parabolei.
K e un fel de năpârstoc, de spiriduş - scamă becket-
tiană, zenobiană, motiv al unui veritabil „cerc de frig” şi
punct dintr-o serie infinită de puncte. Cifra 37 coincide
cu vârsta autorului, de atunci. „Eroul” este un fel de apo-
caliptician (dacă ni se permite!), cu unghii cu tot. Kirilă
levitează extraterestric, terorizând Realul. Pluriform, ca
nor şi abur, ca buric teluric. Epistolar, poetul e melan-
colic şi îşi ia adio... 

Aluzivă, bogată în reflexe şi în spirit, poezia lui Teo-
dor Dună a fost dintru debut susţinută (inclusiv acum)
de poetul-traducător M. Ivănescu. Apologetic dar stimu-
lativ. Oricum: o poezie de excepţie, de o tensiune me-
taforică indubitabilă. 

lector



lector

167SAECULUM 5-6/2021PR
O

Dora Lazăr

MINICRONICĂ MIMETICĂ

Miezoase, magnifice metafore murmură Mihaela
Malea* (menţionând modelul Munteanu), mixând mo-
tive, multiplicând mirifice momente, mirosind mimoze,
magnolii, maci, mângâind mătăsos memoria Maicii
Maria, mediind mesajul magilor, miresmele Mioriţei, mi-
racolul Meşterului Manole, miturile, mărturisind mântui-
tor martiriul mucenicilor, măritând miracole, mistere,
minuni.

Moara-i metaforică macină mistificările, minciunile,
mâncătoriile, momelile, mondo-manelizarea, mizeria
morală, mineriadele, matrapazlâcurile mârlanilor ma-
fioţi, miliardarilor, miniştrilor mânjiţi, michiduţilor mo-

derni, mangafalelor, mizantropilor, Mihaela Malea mi-
nând murdăria mundanului,  mitraliind maimuţărelile
madamelor, măturând mancurtizarea manualelor mişe-
leşti, mortificarea magiei maternităţii, muţenia maselor
manipulate manifestând moliciune.

Meditaţi, memoraţi, mediatizaţi migăloasa muncă
modelatoare, meşteşugul mixării motivelor, melanjul mi-
resmelor, muniţia metaforelor, magia mirărilor Mihaelei
Malea! Merită!

* Mihaela Malea Stroe, Alfabestiar, Editura Eikon, Bucu-
reşti, 2020

OMUL LUI DUMNEZEU

Într-o vreme când se vorbeşte aproape numai şi
numai de un încoronat (sau încornorat?) virus, îmi iau
libertatea să spun câteva cuvinte despre o carte şi un…
om! Cartea se numeşte Clopot mângâiat de vânt (Edi-
tura Semne, Bucureşti, 2021), iar omul – părintele Dan
Toader, parohul Bisericii Costeasca dintr-un capăt al
şoselei Chitila. Căci da, „Preotul este şi el om”, „dar nu
orice om – ci omul lui Dumnezeu”, aşa cum citim în
aceste pagini. În cazul nostru, omul şi apostolul e şi un
intelectual, sub acest generic adunându-se mai multe
faţete ale părintelui Toader – cărturar, pedagog, poet. 

În întreita sa calitate – om, preot, poet – îl aflăm pe

părintele Toader în aceste pagini într-un continuu dialog
– cu Satul/Tradiţia, cu Divinitatea, cu Cartea.

Dialoghează părintele cu satul natal, cel de acum,
cu „porţi şubrede, garduri invalide, ferestre oarbe”, de-
populat, căci stăpânii sunt „plecaţi: unii în deal, la cimitir;
alţii în cele străinătăţi, după un trai mai bun”, dar, mai
ales, dialoghează cu satul de demult, din vremea miri-
fică a copilăriei, satul acela cu fântâna „cu apă din
soare” – „şi capăt, şi început de drum”, „loc de vorbă
bună şi înţeleaptă”, „reper esenţial şi existenţial”, în faţa
căreia oamenii îşi făceau cruce. Un cald elogiu e adus
prispei, locul de unde ţăranul ia primul contact cu
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lumea, „spaţiul unde totul se petrecea la vedere”, ex-
presie a ospitalităţii, a „bunătăţii sufletului ţăranului
român”: „Din prispă vegheau îngerii pe cei dinăuntru”,
însuşi Dumnezeu, „călătorind pe pământ, oprea pe
prispa casei /…/ pentru a se adăpa din cofele cu apă
proaspătă sau a se hrăni din pâinea caldă frământată
cu trudă şi rugăciune”.

Desigur, e vorba de natalul Cătiaşu din ţinutul buzo-
ian al Chiojdului, unde „viaţa pulsa într-o atmosferă de
mănăstire, animată de duhul bunătăţii, ascultării, slujirii
lui Dumnezeu şi semenilor, de duhul rugăciunii neînce-
tate”. Şi el supus pustiirii, astfel încât clopotul bate acum
din ce în ce mai rar, „mai ales când moare câte cineva”,
dar, de cele mai multe ori, bate doar „mângâiat de vânt”.
În fond, e vorba de oricare aşezare de pe pământul nos-
tru strămoşesc – Satul însemnând tradiţie, fiind păstră-
torul „valorilor nepieritoare ce ne ţin verticali, ca neam,
prin limba pe care o vorbim, prin credinţa pe care o măr-
turisim, prin pământul în care trăim”, ca „o nedespărţită
treime”.

Şi fiindcă „Dumnezeu cheamă la dialog”, „vorbeşte
cu toţi oamenii – şi cu cei buni, şi cu cei răi”, „coboară
prin dialog la noi şi ne înalţă pe noi la El”, părintele Toa-
der se află într-o continuă tăifăsuire şi cu divinitatea. „În
Hristos, totul capătă sens adevărat şi înţeles profund”,
„legătura cu Hristos” fiind „mai puternică decât orice
răutate, jignire şi suferinţă nedreaptă”. 

Exemplele sunt multe, amintesc aici numai acel
emoţionant elogiu adus Crucii, în jurul căreia „s-au făurit
idealurile neamului nostru”, elogiu prilejuit de evocarea
crucilor de la Universitate, despre care aflăm lucruri mai
puţin ştiute (de una, ridicată în 1741, în faţa căreia s-a
închinat cândva şi regele Carol I, ba chiar a poruncit, în
1867, să fie restaurată, îşi leagă numele Mitropolitul
Ţării Româneşti, trăitor în al 18-lea veac, Neofit Critea-
nul, care a aşezat-o mai întâi la Puţul Calicilor, spre a

marca hotarul moşiei Mitropoliei. Exilată după 1948 la
Mogoşoaia, „crucea Mitropolitului Neofit Criteanul a fost
aşezată în Piaţa Universităţii, după 1989, în memoria
celor jertfiţi în acel decembrie sângeros).

În fine, părintele Toader se află într-un continuu dia-
log cu cărţile, implicit cu personalităţi de seamă, mireni
şi laici, dialog metaforizat atât de sugestiv sub denumi-
rea „împărtăşirea prin lectură”. Numeroase trimiteri la
autori şi la titluri dau seamă despre vasta cultură şi lar-
gile-i preocupări – de la Sadoveanu, Blaga, Eliade,
Mihai Antonescu, la cuvioasele feţe bisericeşti precum
Preasfinţitul Timotei Prahoveanul, Nectarie Şofelea, pă-
rintele Arhimandrit Timotei Aioanei şi mulţi alţii.

Om, poet şi preot, părintele Dan Toader susţine şi
prin fapte afirmaţia conform căreia preoţia este „dar şi
chemare. Ea nu se obţine, ci se primeşte. Este darul lui
Hristos făcut întregii lumi…” Nouă, enoriaşi, cititori, oa-
meni în fond, nu ne rămâne decât să-I mulţumim bunu-
lui Dumnezeu pentru darul Său!

Iar cronicarului să-i amintească aici pe cei doi artişti
vizuali cărora li se datorează, doamnei Lia Maria An-
dreiţă, ilustraţiile de pe coperta IV şi din interior, şi dom-
nului Tudor Meiloiu, grafica de pe coperta 1, lucrări ce
subliniază şi înnobilează mesajul cărţii. 
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haLucinaŢie

Parcă e o fată care cântă la pianul meu
pe care nu l-am avut
niciodată
și nici nu-l voi avea.
E poate doar halucinația mea.

Parcă e vântul care cutremură
corolele ofilite ale anilor
oare vă mai aduceți aminte,
contemporanilor?

Pe câmpul înflorit cu pipirig
începe Doamne să se facă frig
și nu mai am nici glas,
nici nu mai vreau să strig...

pesTe iLuziiLe noasTre creŞTe iarba

Cea mai anostă poveste de viață
este însăși Viața:
Ce stupidă înfășurare de întâmplări,
ce caraghios desfășurător al hazardului.
Trăim într-o lume bolnavă, atât de bolnavă
că ne-a îmbolnăvit și pe noi.

Peste iluziile noastre crește iarba...

Drum Lin

Sunt prea bătrân ca să mai pot crede
că sunt tânăr.
noaptea mă culc foarte târziu
pentru că mi-e greu să mă despart
de spaima tulburătoare a realității
ca să intru în spaima liniștitoare
a visului.

Mi-e foarte greu să adorm și să visez că se-întâmplă

Paul Spirescu lucruri care n-au cum să fie vreodată
cai albaștri diavoli travestiți în îngeri
întuneric în flăcări
tăcere în zgomot.

Mi-e foarte greu...

noroc De ochii noŞTri

Încep să dispară, unul câte unul,
lucrurile din jur
și rămân numai ochii noștri
cu care le vedem:
ca un monument al aducerii aminte.

Ochii albaștri, pentru izvoarele neliniștite,
limpezi și zglobii;
ochii verzi, pentru ramurile arborilor
căzuți sub securea post-modernității;
ochii tulburi și sângerânzi, pentru falsele noastre bu-
curii,
ochii temători și timizi, pentru iubirile noastre
secrete
și neîmplinite vreodată,
ochii evadați din orbite, revoltați de vedere,
pentru trecutul perpetuu invadat de prezent...

vai, ochii noștri, ochii noștri:
noroc de ei...!

sus, pe acoperiŞuL Lumii

Voi vă sărbătoriți victoriile voastre în fiecare zi:
cu multă veselie și cu mult fast;
cu șampanie franțuzească și cu premii atrăgătoare
pe care vi le împărțiți, pe sub mână,
unii altora.

Mie îmi este frică să mă mai trezesc din somn
în fiecare dimineață.
Deschid ochii din ce în ce mai greu
să mă uit la ceasornicul din perete:
ceasornicul universului e în altă parte.

Eu, în fiecare dimineață, îmi sărbătoresc înfrângerile,
cu o cană de cafea amară și un pahar de vin acru.
Și, în fiecare dimineață parcă mă trezește
o voce tunătoare de acolo de sus,
de pe acoperișul cerului:
„Saule, Saule, de ce mă prigonești”
cu gândurile tale rebele
în fiecare zi
și în fiecare clipă...

DespărŢire

E foarte trist: de multă vreme nu mi-e nici rău nici bine
vântoasele amurgului au glas strident de cucuvea
şi parcă mi-au murit prietenii şi parcă de ruşine
s-a descotorosit de mine până şi umbra mea...
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1. Gazul de sensibilitate
La borna kilometrică ce indica 2 paşi de intrarea în

oraşul Fantasia, s-a petrecut un accident. Un camion
ce transporta un bidon cu gaz de sensibilitate, coman-
dat de Mr. Vrăji, farmacistul-vrăjitor al orașului, a dera-
pat şi conținutul bidonului s-a răsturnat peste conducta
de gaz încălzitor ce alimenta Cartierul Nemulţumirii. 

Cartierul acesta se afla la nord de gară şi era locuit
de niște fiinţe lunguieţe ce semănau cu boabele de fa-
sole care se supărau mereu din te miri ce şi, în final,
ajungeau ca nişte vinete, de necaz. Mr. Vrăji îl coman-
dase pentru preşedintele asociaţiei de locatari din ce-
lălalt cartier, Cartierul Satisfacţiei, aflat la sud de gară,
dar peste care se abătuse o epidemie. Boala asta se-
măna foarte bine cu nepăsarea și de asta, cred, a auzit
toată lumea. Să vă dau exemplu de un simptom al bolii:
treci pe lângă un coş cu gunoi şi, deşi este gol, deşi nu
bate vântul să-ți bage praf în ochi, se pare că nu mai
vezi bine şi arunci hârtia de la guma de mestecat exact
lângă el, fără să faci temperatură. Clar, nu? Ei, tocmai
bidonul cu sensibilitate, pe care se baza preşedintele
asociaţiei de cartier (să-i mai responsabilizeze pe locui-
torii cartierului său), s-a răsturnat în conducta cu gaz în-
călzitor a celuilalt cartier: Cartierul Nemulțumirii. Na, s-a
zis cu vindecarea bolii din asociaţia cealaltă!

Dar de ce se supărau locuitorii din cartierul de nord
şi erau ei aşa de nemulţumiţi? Ei, aveau ei nenumărate
motive, de exemplu: de ce vântul bătea aiurea şi nu
bătea şi el covoarele, de ce poştăriţa aducea scrisori şi
nu aducea şi morcov, căci tot trecea prin piaţă, de ce
norii erau mai mereu ca nişte berbeci sau oiţe creţe şi
nu aveau şi ei o formă geometrică mai bine definită, ca
de exemplu un dreptunghi un triunghi sau o piramidă
ceva să poată fi calculată suprafaţa lor şi volumul de
apă la care să se aştepte omul când plouă peste gră-
dina lui sau, și mai bine, de ce nu au și ei niște fer-
moare, să poată fi închiși când trebuie,  de ce girafele
au gâtul lung şi le trebuie o grămadă de lână pentru fu-
lare de iarnă, de ce zebrele nu sunt amendate că umblă
în pijamale pe stradă ș.a.m.d., adică şi aşa mai departe.
Aveau, săracii de ei, suficiente motive de supărare.

Dacă la asta mai adăugăm şi sensibilitatea din gazul în-
călzitor am obţinut nişte fiinţe Nemulţumite, dar nemul-
ţumite cu N mare.

2. Cuvinte cu miros de țâfnă
Încetul cu încetul cartierul a devenit un ghem de su-

părări şi când omul este supărat şi furios se lasă
pradă... se lasă pradă... cuvintelor urâte, cu teribil miros
de țâfnă. Este vorba de aşa-zisa agresivitate verbală,
despre care ştiţi cu toţii că nu e bine nici să vă apropiaţi,
darămite să o folosiţi cumva. Zburau cuvintele urâte prin
cartier ca frunzele de toamnă, dar ce spun eu ca frun-
zele, că astea mai cădeau pe jos se mai odihneau, ca
SMS-urile de colo-colo sau ca discuţiile pe facebook.

Ieşea Biţi-Codiţe cu bicicleta pe trotuar, imediat pe
trotuarul celălalt gemenii Dodonei se urcau pe poartă şi
strigau cât îi ţinea gura la ea (spuneau ceva despre îm-
piedicare, căci fetiţa avea genunchii juliţi mereu, ceva
despre pieptănare, căci şi la capitolul codiţe stătea cam
prost). Vă spun eu că strigau nu pentru că o urau pe
Biţi, ci pentru că voiau să fie remarcaţi, adică se luau
singuri în seamă. Nu rămânea nici Biţi mai prejos şi-i
gratula şi ea la rândul ei cu ceva în legătură cu nişte
purcei, căci gemenii erau cam dolofani şi mereu cu
urme de frişcă și ciocolată pe la gură. Mama lor lucra la
cofetăria lui Tortuleţ. Tortuleț era cofetarul renumit al
orașului.

Nu vreau să vă reţin atenţia prea mult, dar şi persoa-
nele mari se comportau cam la fel: ieşea doamna Co-
culeţ la piaţă, hop şi bunica Andreluţe la poartă. Zburau
nişte cuvinte ce se refereau la lipsa de maniere a unor
doamne care nu-şi educă pisicile şi le lasă aiurea prin
curţile oamenilor, de sperie vrăbiile. De partea cealaltă
se auzeau nişte reproşuri referitoare la educarea papa-
galilor în mod intenționat să arunce  cuvinte urâte la
adresa vecinilor.

Nu pot să spun că au trecut mai mult de patru-cinci
ore şi în cartier şi-a făcut apariţia Miss Vévé, reporteriţa
de la ziarul central. N-a intrat bine că şi pe ea a atacat-o
simptomul gazelor combinate. Şi-a ieşit din fire că
lumea a asaltat-o efectiv cu întrebări de genul: ce face

Fevronia Spirescu

CARTIERUL NEMULȚUMIRII
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primăria de sector pentru a contracara efectele nocive
ale situaţiei, de ce ziarul local nu relatează problemele
cu care se confruntă locuitorii, de ce s-a scumpit apa,
că doar a plouat acum trei luni, de era să înece cartierul,
de ce bate vântul de la vest și contracarează soarele,
care vine din cealaltă parte și merele, merele de ce cad
pe pământ, că doar fiecare familie are și beci  etc. Miss
Vévé nu era la curent cu toate aceste probleme. Ea ve-
nise la faţa locului să constate ce s-a întâmplat. Când
a aflat câte ceva, i s-au ridicat sprâncenele în vârful
frunții și i-a cam sărit şi ei muştarul. A trecut  la atac. I-a
întrebat la rândul ei pe cei care-o asaltau cu întrebări şi
relatări care mai de care mai bizare cam așa: 

– Regretaţi că vă certaţi toată ziua? Sunteți vinovați?
Vă pare rău că nu vă respectaţi vecinii? Ce cuvinte sunt
astea? Nu vă este ruşine? 

La aceste întrebări toţi cei de faţă au căscat ochii
mari şi gura la fel. Puţin a lipsit ca reporteriţa să nu se
aleagă cu o ciufuleală pe cinste. Bine că maşina era
aproape! A făcut stânga-mprejur şi pe-aici ţi-e drumul!
A demarat în trombă, cum se spune de obicei şi dusă a
fost. Ajunsă în siguranţă, şi-a jurat să nu mai calce în
cartierul cu pricina niciodată. Şi pentru asta în ziar a
apărut un articol de toată frumuseţea în care erau luaţi
la rost atât locatarii, cât şi autorităţile, pisicile, papagalii,
bicicletele, merele, cocurile şi chiar andrelele. Nimic nu
era uitat. Un articol foarte documentat, cum s-ar zice. 

3. Vânătoarea de cuvinte
Primarul de cartier a citit articolul. A închis ochii câ-

teva minute, a adormit sau a reflectat, nu se știe cu cer-
titudine, apoi și-a trimis subalternii să vadă la faţa locului
ce şi cum. Aceştia i-au adus la cunoştinţă situaţia rela-
tându-i că oriunde te uitai zburau cuvinte rele, jignitoare,
urât-mirositoare şi, după ce a analizat situația
pestilențială pe toate feţele, i-a venit ideea să înfiinţeze
o secţie separată de poliţie pentru confiscarea cuvinte-
lor urâte, jignitoare, ofensatoare, ironice, aluzive etc. De
aici, de la cuvinte venea totul. Toţi aruncau cu ele în
dreapta şi-n stânga cum voiau şi cum se nimerea, deci
ele erau vinovate.

Zis şi făcut. A ales mai întâi şeful. S-a oprit la Exig
cel Dur, evident. Acesta, mândru de îndatorirea care l-a
lovit, şi-a selectat agenții, le-a făcut un instructaj drastic,
a întocmit o listă de cuvinte ce ar trebui confiscate și la
final a plasat un etc. I-a dotat cu câte un caiet şi un pix
şi i-a trimis pe teren. La întrebarea unui agent ce ar în-
semna etc., le-a sugerat să aleagă ei încă vreo trei-
patru cuvinte care s-ar încadra în infracţiune. Chestiune
foarte complicată, deoarece, de exemplu: Te calc în pi-
cioare, vechitură! – expresie surprinsă la un puşti cu pis-
trui care se răstea la o trotinetă fără o roată, agentul a
arestat mai întâi substantivul vechitură, apoi verbul a
călca şi picioare care i s-au părut periculoase. N-a ştiut
cum să procedeze cu te şi în drept pentru care le-a lăsat
în folosinţă, deocamdată. 

La sfârşitul zilei, la şedinţa de bilanţ, Exig cel Dur a
constatat că agenţii săi au fost foarte harnici. Caietele
erau pline de cuvinte preluate din mediul lor, adică din
familiile care le foloseau de ani de zile şi aduse la sec-
ţie. Se umpluse jumătate din subsolul arhivei. Şi asta
numai în jumătate de zi. A doua zi s-a găsit o suplimen-
tare de spaţiu prin preluarea depozitului unde femeia
de serviciu îşi ţinea măturile, aspiratorul şi detergenţii,

iar pentru a treia zi au constatat că nu prea mai era ni-
ciun spaţiu disponibil, dar nici locuitorii nu prea mai
aveau cuvinte pentru a se exprima. Foloseau din ce în
ce mai mult semnele cu ochiul, cu mâinile, cu capul. Se
făcuse aglomeraţie la doctorul din cartier, pentru că ma-
joritatea pacienţilor acuzau dureri de mâini, de ochi, de
gât.  

4. Cuvinte reciclate
Așa nu se mai putea! Au intrat în scenă ecologiștii.

La sugestia acestor, care s-au mobilizat pe Facebook
imediat, oficialităţile au demarat lucrările la o uzină de
reciclare a cuvintelor. Zeci de cuvinte ajungeau zilnic la
specialiştii înarmaţi cu stilouri, creioane, gume de şters,
dicţionare de sinonime, antonime şi alte ime de la uzina
de reciclare. Cuvintele erau spălate, șterse, decolorate,
împrospătate, atârnate la uscat călcate, apretate şi re-
puse în circulaţie, evident, după ce primeau un aviz de
calitate însoţitor. 

Toate bune şi frumoase, numai că, odată repuse în
circulaţie, erau ele folosite cu noul lor înveliş sau sens,
cam două-trei zile apoi îşi reluau forma de altădată. Şi
totul era ca înainte. Ce-i de făcut? Se pare că efortul cu
secţia de poliţie și cu uzina de reciclare, construită cu
fonduri nerambursabile, nu dădeau randamentul scon-
tat. Toate laudele şi medaliile pe care le primise prima-
rul, şeful de secţie – Exig cel Dur, chiar şi câţiva agenţi
de teren mai vigilenţi, toate apariţiile televizate şi artico-
lele din presa scrisă se pare că erau zadarnice. 

La numărul 10 bis, locuia un profesor universitar,
specialist mare, într-o problemă ecologică: „Pericolul
dispariției Lăcustei Weta din Insula Stephen”. Cum el
nu prea ieşea din casă, fiind ocupat cu studiul, nu ştia
ce se petrece sub nasul lui, pe strada lui, în cartierul lui. 

Primarul trimise o delegaţie la poarta savantului.
Acesta îi ascultă cu atenţie şi, după ce se documentă
în câteva probleme, apelând la un confrate lingvist și la
un profesor de chimie renumit, veni cu o soluție: un di-
luant pentru gazul sensibil. Prea erau toți țepoși, super-
sensibili și irascibili. Au preparat diluantul. Au făcut un
experiment în laborator. A funcționat! A doua zi diluantul
turnat în conducta de gaz și-a făcut treaba, lucrurile s-
au potolit oarecum și totul părea să fi revenit la normal.

Cum se-ntâmplă de cele mai multe ori, la retroceda-
rea bunurilor, unii dintre locuitori nu și-au recuperat în
întregime arsenalul de cuvinte. Ca să nu mai vorbim de
unele care, de atâta balsam, deveniseră de nerecunos-
cut prea erau dulci, moi și parfumate. Drept pentru care
s-au format imediat cozi la librării, la chioșcurile de
ziare, la biblioteci și la comerțul on-line cu cărți. Toți ci-
teau cu pasiune și sete de îmbogățire. Și nu era rău
deloc. În cartier era liniște, locatarii se vindecau de
mâini, de ochi, de gât, de ură, de țâfnă. Lectura deve-
nise medicament contra ignoranței și agresivității și asta
nu era deloc rău. Își rotunjeau bagajele de cuvinte și de-
veneau mai înțelepți. Nimeni nu mai folosea cuvinte
urâte, jignitoare, dizgrațioase, nicăieri. 

Zăuuuu??!! O să mă întrebați cu sprâncenele tocmai
în vârful frunții! Zău, vă spun eu! Deocamdată! Adică...
pentru moment, dacă locuiți cumva în cartierul prin care
tocmai am trecut cu povestea. Dar găseați voi cuvântul
și într-un dicționar, mai mult ca sigur!
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– Stimate domnule Radu Ulmeanu, permiteţi-mi,
rogu-vă, să intru în acest dialog pe sub arcul de triumf
al versurilor domniei voastre: „De vină cine e, al cui e
meritul,/ poate că acum câţiva ani am creat universul/
şi sufăr de-o amnezie cumplită”. Şi să vă rog totuşi să
stabiliţi „vina” şi „meritul” existenţei uneia dintre publi-
caţiile culturale de top – micul „univers” numit Acolada.
Să începem cu numele! De ce Acolada? Să fie trimitere
la semnul grafic prin care se arată că mai multe cuvinte,
formule, portative muzicale
etc. sunt legate între ele? Să
fie o sugestie a formei de
boltă specifică stilului gotic şi
arhitecturii de la începutul Re-
naşterii? Sau – asta e prefe-
rata mea! – să fie ceea ce
numeşte verbul franţuzesc
accoler, „a îmbrăţişa după gât”, şi de aici legătura di-
rectă cu ceremonialul de învestire a unui cavaler, suge-
rând că Acolada este un ordin aparte, în care sunt
admişi numai cei cu anume calităţi, cu merite deosebite
ş.a.?

– Așa e, stimată doamnă Dora Lazăr, cu mențiunea
că dincolo de amneziile poeziei, fiecare dintre noi e res-
ponsabil pentru propriul univers. Al meu cuprinde și uni-
versul Acoladei, o revistă născută dintr-o înclinație,
firească pentru mine, manifestată încă înainte ca acest
lucru să fie posibil. O primă tentativă a fost în anii 80,
pe vremea lui Ceaușescu, atunci când m-am zbătut, îm-
preună cu alți scriitori sătmăreni, să reînviem revista li-
terară interbelică Afirmarea, apărută la Satu Mare. Cu
toate că existau pentru așa ceva forțe pe plan local, no-
menclatura de partid s-a speriat de o asemenea idee și
cum, fără aprobarea ei lucrul a fost imposibil, ne-am
mulțumit cu un supliment literar de patru pagini în cadrul
revistei clujene Tribuna. În primele zile ale lui ianuarie

1990 am publicat numărul 1 al revistei literare Pleiade,
care și-a suspendat apariția după câțiva ani din cauza
lipsei resurselor financiare. M-am mulțumit atunci cu
înființarea televiziunii prin cablu și a primelor posturi de
radio și TV pe meleagurile sătmărene, iar în octombrie
2007 a apărut Acolada, cu largul concurs al domnului
Gheorghe Grigurcu, care încercase, de asemenea, câ-
teva reviste care se izbiseră de aceeași problemă a
finanțării. De ce Acolada? A fost ideea mea, pentru că,

în bună înțelegere cu domnul Gri-
gurcu, am stabilit că va întruni
semnăturile unor literați de pres-
tigiu de pe întreg cuprinsul țării,
lucru pe care nu l-am reușit la
Pleiade. 

– Aşadar, în octombrie 2007 a
apărut, şi de atunci cu o exem-

plară regularitate apare de unsprezece ori pe an, revista
Acolada. Scriaţi pe coperta primului număr: „revista
Acolada e un proiect, dacă nu cumva e un vis. De-
ocamdată e o realitate”. Ce anume, din interiorul sau
din exteriorul dumneavoastră, v-a făcut să visaţi o pu-
blicaţie culturală?

– Am anticipat deja, parțial, acest lucru în răspunsul
de mai sus. Pe de altă parte, înaintașii din familia mea,
mi-au transmis, pe linie paternă, această genă, aș
spune, de întemeietor în planul culturii. Mai întâi a fost
preotul profesor greco-catolic Petru Bran, care a înființat
prima catedră de limba română în Satu Mare, tocmai la
liceul maghiar din oraș, în condițiile în care întregul
învățământ se desfășura în limba stăpânitorilor de
atunci. A fost, de asemenea, cel care a introdus limba
strămoșească în biserica la care oficia, lucru care i-a
atras dușmănia necruțătoare a autorităților, urmată de
măsuri drastice care i-au grăbit sfârșitul. A publicat și un
volum de poezii, fiind primul din familie în domeniu. I-a

Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR
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urmat Petre Dulfu, unchiul bunicii mele, prezent în Isto-
ria literaturii a lui G. Călinescu, dar și în casele mai tu-
turor țăranilor de pe vremuri, lucru cu totul bizar pentru
zilele noastre. 

– Cât era de necesară o astfel de revistă? Vă amin-
tesc „întâmplarea” de acum vreo 2-3 ani în urmă, când
un distins istoric şi critic literar orădean declara ritos că
la ora actuală în România nu există decât trei reviste,
restul – finanţate din bani publici şi conduse de „poeţi
pensionari”, trebuind „să moară” cât mai iute. 

– Acolada, deși s-a bucurat, sporadic, de mici
finanțări din partea autorităților locale, uneori, mai de-
mult, și de la Uniunea Scriitorilor, dovedește tocmai
acest lucru, anume că pentru a exista și rezista, nu con-
tează cine le conduce. Contează cum sunt conduse și
mai ales grupul stabil de colaboratori valoroși, ale căror
contribuții le garantează perenitatea. Desigur, important
este și aportul material, bănesc, mai bine zis, de care
sunt, din păcate, singurul responsabil. De aici și spiritul
independent al revistei. Aș adăuga, mai ales, pentru ul-
timii ani, contribuția valoroasă a tinerilor scriitori care ni
s-au alăturat, pe care îi salut și cu această ocazie. 

– Revenind la caseta-program din primul număr, tot
acolo atenţionaţi cititorii că i-aţi pus „la întâmplare” în
paginile revistei pe Laszlo Alexandru lângă Ovidiu Pe-
cican, pe Gheorghe Grigurcu lângă Petre Got, pe Pavel
Şuşară lângă Luca Piţu, pe Ana Blandiana lângă dom-
nia voastră! Şi vă exprimaţi speranţa de a rămâne
mereu împreună în paginile Acoladei. Exceptându-i pe
cei mutaţi în redacţia altor ceruri, vi s-au împlinit spe-
ranţele?

– Ați atins un punct dureros. O mare parte s-au afiliat
deja la redacții celeste, iar alți câțiva scriitori importanți,
ajunși la vârste înaintate, se află în imposibilitate de a-și
continua colaborarea. Pe de altă parte, o anume
independență editorială i-a făcut pe unii să se retragă.
Mergem însă mai departe și sunt convins că pierderile
suferite sunt compensate de numele noi care ni s-au
alăturat. Da, speranțele ni s-au împlinit, Acolada este în
continuare o revistă de luat în seamă, ca să nu spun
mai mult.

– Dar speranţele legate de mulţimea cititorilor? Vin
ei către dumneavoastră sau invers? (V-aş întreba de
distribuţie, dar ce să vă mai necăjesc…)

– Să începem cu distribuția, totuși. La început, pe
vremea Rodipetului, distribuiam în țară, fără probleme,
cam 1.000 de exemplare. Apoi, revistele literare au în-
ceput să se vândă din ce în ce mai puțin. Astăzi însă
aceasta nu mai e o problemă, internetul ne-a întins o
mână de ajutor și cititorii ne urmăresc în continuare. Fie
pe site-ul revistei, fie pe Facebook, unde apare în mod
regulat fiecare număr, bifat cu multe aprecieri de fiecare
dată.

– Prezentaţi-ne, vă rog, redacţia, colaboratorii, struc-
tura publicaţiei.

– Redacția a pornit cu trei nume, Gheorghe Gri-
gurcu, Petre Got, Radu Ulmeanu. Am rămas doi oameni
la conducere, dar îmi place să-i consider ca membri ai

redacției pe cei mai stabili colaboratori: Florica Bud,
Constantin Călin, Zenovie Cârlugea, Dumitru Augustin
Doman, Ștefan Ion Ghilimescu, Olimpia Iacob, Lucia
Negoiță, Lucian Perța, Mircea Popa, Adrian Dinu Ra-
chieru, Isabela Vasiliu-Scraba, Pavel Șușară, Constan-
tin Trandafir, Tudorel Urian, Magda Ursache. 

– Cât de necesară este prezenţa unei voci critice au-
torizate în existenţa unei reviste literare?

– Absolut necesară.
– Fiindcă ziceam mai înainte de cei mutaţi prin re-

dacţiile celeste, v-aş ruga să le aduceţi un foarte scurt
omagiu, să le schiţaţi un portret în zece cuvinte, lui
Petre Got, Nicolae Florescu, Luca Piţu, Mircea Horia Si-
mionescu, Adei Brumaru…

– Petre Got, poet maramureșean, din Desești, sta-
bilit prin anii 60 la Satu Mare, unde l-am cunoscut. Apoi
redactor la Editura Eminescu, la Viața Românească.
Mereu în relații prietenești și având un cuvânt bun. A
îmbrățișat cu căldură ideea unei reviste la Satu Mare.
L-am rugat să mă pună în contact cu dl Gheorghe Gri-
gurcu, acesta arătându-se la fel de entuziast. Nicolae
Florescu, istoric literar de prestigiu și conducător al unei
valoroase reviste de profil. Mircea Horia Simionescu,
neașteptat de apropiat sufletește, în ciuda faptului că
nu ne-am întâlnit niciodată fizic, cum se spune acum,
decât la telefon. Ada Brumaru, prima care ne-a părăsit
pentru o redacție stelară. Caldă și doctă...

– Dumnezeu să-i odihnească în pace… 
Într-un tablou al presei culturale actuale, ce poziţie
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ocupă Acolada? Caracterizaţi-vă revista în trei cuvinte!

– Una dintre cele mai dinamice reviste, neafiliată ni-
ciunei grupări literare sau politice. Aș pune-o în primele
trei locuri...

– În vremuri normale (nu e cazul!), în jurul unei re-
viste se dezvoltă o întreagă mişcare culturală (cenaclu,
editură, zile aniversare ş.a.m.d.) – ce activităţi se adună
în jurul revistei dumneavoastră? 

– Aș aminti aici manifestările legate de Zilele Aco-
lada. Au loc o dată la doi, trei ani, prilej de întâlnire cu
principalii colaboratori ai revistei, la Satu Mare. Și, de-
sigur, cu cititorii ei.

– O particularitate a Acoladei (cel puţin aşa o per-
cep eu) este predilecţia redactorului-şef pentru edito-
riale (pe diverse tonalităţi, de la analiză la pamflet) pe
teme din zona politicii – realitatea fiind, recunosc, ex-
trem de ofertantă, cu personaje (că nu le-aş zice per-
sonalităţi) de calibru greu, de la Băsescu la Câţu, de la
Emil Boc la „ciuma roşie”, Şoşoacă et alii. Să fie
această opţiune un gest de răzbunare (cu uneltele spe-
cifice!) al „obiectivului Poetul”, să fie un semnal de
alarmă al omului cetăţii care sunteţi…? Cum justificaţi
pata aceasta de politică într-o gazetă literară? 

– Da, obiectivul „Poetul” a fost în atenția Secu, care
a fost cât pe-aci să-l bage la mititica, pentru că ar fi vrut
– țineți-vă bine – să incendieze Teatrul Național din
București!!! Totul pornind de la poezia Spectacol din vo-

lumul Patinoar (1979), un fel de parabolă a Cenaclului
Flacăra la care, în timp ce poeții recită pe scene „înflă-
cărate” poezii patriotice, izbucnește într-adevăr un in-
cendiu. Am constatat că odraslele acestei Securități
conduc în continuare, de pe diferite poziții civile, Româ-
nia. „Pata” aceasta nu are nevoie de nicio justificare, ca
semnal de alarmă al unui fenomen cât se poate de real,
pe care mulți nu-l bagă în seamă, sau se prefac. 

– Rămânând în aceeaşi zonă a atitudinii (cura-
joase!), daţi-mi voie să vă mai citez o dată: „În fiecare
dimineaţă îmi cântă la fereastră pasărea lui Dumnezeu,
/ şi îmi spune să mă trezesc din somnul meu greu/ ca
să văd cum toate ale lumii o iau la vale/ cum totul se
destramă şi se prăvale.” Dintre toate aceste „ale lumii”
care au cam luat-o la vale şi par a nu se opri, ce-i de
făcut, stimate domnule Radu Ulmeanu, cu nebunia nu-
mită culture cancel?

– Nu e singurul fenomen îngrijorător. Oricum, cul-
tura, mai ales la noi, rămâne tot a cincea roată la căruță.
Ce-i de făcut? Stârpirea răului de la rădăcină. Și iarăși
ne întoarcem la același „spectacol”.

– Aş încheia, nu înainte de a vă mulţumi pentru ama-
bilitatea acestui „taifas” şi de a vă dori viaţă lungă şi
multe numere, cu rugămintea de a vă adresa singur în-
trebarea pe care nu v-am pus-o eu!

– OK. Încotro, Radu Ulmeanu?
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Îmi zicea deunăzi o prietenă că eu aleg să scriu doar
despre filme grave, anxioase. Ea n-avea de unde să
știe că ele mă aleg pe mine, că regizorii nu se opresc
la fericiri banale. Tolstoi zicea că toate familiile fericite
se aseamănă, că nuanțele se află în miezul dramelor.

Cu toate acestea, acum, mi-a sărit în față un film din
2013, care va fi pe placul amicei mele. Filmul lui Fukada
– Au revoir l′été / La revedere, vară! vine dinspre Eric
Rohmer, care punea pe prim-plan întâlnirile amoroase
și importanța dialogului. Scria articole despre un cinema
„parlant” (vorbitor) și pleda pentru economia de mijloace
de realizare. Acorda mare atenție cuvântului. În 1969
realiza Ma nuit chez Maud / Noaptea mea la Maud,
unde câteva personaje discută despre dragoste.
„Acesta nu e cinema!” – au vociferat unii, în timp ce
mulți l-au adorat. Da, Noul Val… iar Rohmer e la loc de
cinste în istoria cinematografiei.

Revenim la filmul luminos al lui Fukada. Joacă Fumi
Nikaidô (Sakuko), Taiga (Takashi), Mayu Tsuruta
(Mikie), Kanji Furutachi (Ukichi). E vară. Sakuko vine
într-o stațiune balneară la mătușa ei Mikie, care traduce
de zor un roman. Ukichi are un love-hotel cam ilegal. E
ajutat de nepotul timid Takashi. Da, e o legătură erotică
discretă între Mikie și Ukichi, însă atracțiile amoroase
sunt subtil subliniate, sugerate. 

Natura e prodigioasă. Luminozitate, cromatică to-
nică, atmosferă bucolică. Lungi plimbări pe plajă sau cu
bicicletele. Vorbele ascund adesea gândurile reticente.
Timpul se dilată, cuprins de o dulce reverie. Cei patru
caută în pădure o floare anume. Cărări, arbori seculari,
pietricele aruncate în apă în lipsa cuvintelor. Ca în toate
filmele lui Fukada, nu prea vedem lume multă, de parcă
universul (scena) e doar pentru câteva personaje. Sa-
kuko și Takashi petrec o noapte lângă calea ferată. E
mica lor revoltă, dar timiditatea îi împiedică să se apro-
pie. Se duc într-un bar și admiră un prestidigitator. Nu-și
fac promisiuni, e o atmosferă de vacanță, însă se insta-
lează subtil o tristețe de catifea, aproape imperceptibilă.
Aflăm și despre efectele accidentului nuclear de la Fu-

kushima din 2011 – tocmai de aceea băiatul Takashi s-a
mutat de acolo la unchiul său, de frica radiațiilor. Iată că
nu totul e roz în Japonia, există și lucruri grave. Exact,
hotelul dubios, care ascunde o sexualitate perversă, si-
tuat în proximitatea unei școli. Numai că aceste aspecte
nu sunt primordiale pentru Fukada. Plutește o blândețe
estivală, un farmec desuet, iar iluziile persistă, sub
masca unei politeți exagerate. O lume a adulților zâm-
bitori, care ascund cu siguranță adevăruri incomode. Ne
prefacem nepăsători și mai admirăm culorile pastelate,
plus șoapta soarelui ascuns în frunzele foșnitoare.

Alexandru Jurcan

FUKADA LA IZVORUL LUI ROHMER

Koji Fukada
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Începutul primăverii a adus pentru iubitorii de artă
din Focșani întâlnirea cu plasticienii vrânceni. Eveni-
mentul desfășurat timp de două luni a fost găzduit de
pinacoteca Centrului Cultural Vrancea, fiind organizat
sub egida Consiliului Județean Vrancea, a Centrului
Cultural Vrancea și a filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor

Plastici din România. Curatorul expoziției a fost Liviu
Nedelcu, președintele filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor
Plastici din România. Salonul a prezentat publicului ul-
timele creații, ultimele propuneri plastice ale
expozanților, cu tehnici diverse, subiecte variate, cu vi-
ziuni diferite, personale, organizate cu eleganță și bun
gust. Amintim numele artiștilor prezenți pe simeze: Ga-
briela Arghirescu-Popa, Elena Bârhală-Pascu, Laura-
Elena Dumitru, Ștefan Dumitru, Laura Dascălu, Rodica
Gherghinoiu, Viorica-Oana Kalany, Adrian Munteanu,
Istvan Nagy, Liviu Nedelcu, Laurențiu Nistor, Laurențiu
Păun, Elena Stoiciu, Monica Turcu, Monica Voicu.

La acest salon a lipsit pictorul de linie interbelică
Leonard Savu, un maestru al naturii statice și al florilor,
vrâncean de origine, care a expus mult timp în capitală,
stabilit apoi în Vrancea din 2015 și plecat dintre noi la
venerabila vârstă de 93 de ani, regretat de colegi și de
cei care i-au cunoscut opera.

Ca întotdeauna, organizatorii au creat toate condițiile
pentru vizitarea expoziției în siguranță, cu respectarea
tuturor normelor în vigoare de prevenire a răspândirii
coronavirusului.

*
Galeria Muzeului „Trepte de istorie” din Piața Unirii

din Focșani a găzduit, începând cu data de 19 iulie
2021, tradiționala expoziție de artă contemporană a
artiștilor plastici vrânceni, sub genericul „Salonul de
vară 2021”. Organizatorii expoziției au fost Consiliul
Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea, în parte-
neriat cu Primăria Municipiului Focșani, Ateneul Popular
„Maior Gheorghe Pastia” și  filiala Vrancea a Uniunii
Artiștilor Plastici din România, curator fiind Liviu Ne-
delcu.

La vernisajul expoziției au participat Nausica Mircea,
noul manager al Centrului Cultural Vrancea, Traian Ne-
gulescu, purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului
Focșani, Nina Deșliu, director executiv al revistei „Pro

Elena Stoiciu

SALOANELE UAP VRANCEA
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Saeculum”, artiștii expozanți și un numeros public. Eve-
nimentul a fost deschis de Liviu Nedelcu, președintele
filialei Vrancea a Uniunii Artiștilor Plastici din România,
care i-a prezentat publicului pe artiștii vizuali expozanţi,
cât și pe invitați. Pictorul Liviu Nedelcu a ținut să subli-
nieze faptul că plasticienii vrânceni, ca de fiecare dată,
au venit cu ultimele creații, semn că în această parte de
ţară se lucrează și se experimentează continuu. Do-
vadă este și faptul că filiala Vrancea a Uniunii Artiștilor
Plastici din România și-a urmat, cu tenacitate, drumul,
chiar și în condițiile pandemiei.

Domnia Sa a mai scos în evidență un lucru foarte
important, și anume că membrii filialei au ajuns să fie
mai cunoscuți la expozițiile naționale, internaționale sau
expoziții în afara județului Vrancea, decât „pe plan
local”. Soluția ar fi ca la aceste manifestări să fie invitați
critici de artă (mulți cunosc activitatea membrilor filialei
Vrancea) și să se editeze cataloage ale expozițiilor cu
caracter județean. Pictorul Liviu Nedelcu, el însuşi ex-
pozant, i-a felicitat pe membrii filialei Vrancea a U.A.P.
din România, invitând publicul și în special pe elevii de
la Liceul de artă să dialogheze cu operele de artă și cu
creatorii lor aflați prezenţi în sală.

Întrucât spațiul Galeriilor de artă a intrat într-un
amplu proces de reabilitare, se pare că mai ușor le este
focșănenilor să viziteze o expoziție de artă aflată în
Piața Unirii, chiar la „Trepte de istorie”, decât să ajungă
la pinacoteca Centrului Cultural din strada Mitropolit
Varlaam. Tot focșănenii, ca public consumator de artă,
au propus ca la expozițiile județene să se găsească și

un catalog cu reproduceri și date despre lucrări și artiști,
un fel de carte de vizită, cu rol de inițiere, de informare
a celui ce trece pragul unei săli de expunere. E de pre-
supus că vizitatorul unei expoziţii de artă nu este, întot-
deauna, un iniţiat, şi că trebuie atras în dialogul cu
opera de artă. De aceea, la ieşirea dintr-o galerie i-ar fi
foarte util un catalog pe care să se sprijine pentru re-
memorarea a ceea ce i-a plăcut, l-a încântat, l-a șocat,
l-a intrigat ori l-a agresat. Cât despre expozanţi, catalo-
gul este, în cele din urmă, singura și cea mai săracă (și
amară) răsplată (şi dovadă) ce-i rămâne participantului
care investește sentimente, efort, materiale, bani,
muncă, timp, așteptări... Artiștii au nevoie de cataloage
și pentru a le întreține speranțele... 

Catalogul este dovada trecerii prin timp și spațiu,
este semnul, urma unei activități, fiind extrem de nece-
sar atât autorului, cât și publicului ori eventualilor spon-
sori.

Au fost prezenţi pe simeze artiștii plastici: Gabriela
Arghirescu-Popa, Elena Bârhală-Pascu, Laura-Elena
Dumitru, Ștefan Dumitru, Laura Dascălu, Gheorghiță
Galan, Rodica Gherghinoiu, Viorica-Oana Kalany,
Adrian Munteanu, Istvan Nagy, Liviu Nedelcu, Laurențiu
Nistor, Laurențiu Păun, Elena Stoiciu, Monica Turcu,
Monica Voicu.

Trebuie remarcat faptul că organizatorii au creat
toate condițiile pentru respectarea normelor sanitare în
vigoare privind combaterea pandemiei. Expoziția a
putut fi vizitată între 19 iulie şi 2 august 2021. 
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Data naşterii:  26.02.1962, Petreşti, jud. Bacău.•
Studii: absolvent al Conservatorului „G. Enescu”,•

Iaşi, Pictură, clasa prof. Dan Hatmanu (1985). Doctorat
Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Arte
(2006). 

Membru al UAP România (1990).
Conferențiar la Universitatea Dunărea de Jos, Fa-

cultatea de Arte, Galaţi. 

Expoziţii de grup, anuale şi bienale,•
1984-2021: Bucureşti, Iaşi, Arad, Brăila, Cluj, Galaţi,
Bacău, Bârlad, Focşani, Moineşti, Oradea, Piatra-
Neamţ, Ploieşti, Rm. Vâlcea, Suceava, Tg. Mureş, Târ-
govişte, Timişoara, Chişinău.

Expoziţii internaţionale: 1984-2020, Cehia, Re-•

publica Moldova, Turcia, Franţa, Letonia, Polonia, Un-
garia.

Premii (selectiv): 1993, Premiul U.A.P. România,•
la Saloanele Moldovei, 1994, Premiul U.A.P. Republica
Moldova; 2014, Premiul pentru Pictură al Uniunii Artiş-
tilor Plastici din România; 2017, Premiul de excelență
al U.A.P. România, Bienala Internațională de Artă, Arad;
2019, Premiile U.A.P. din România pentru anul 2018 –
Premiul Consiliului Director (pictură); 2020, Ordinul Me-
ritul Cultural în Grad de Cavaler pentru Arte Vizuale,
premiu pentru pictură, Bienala „N. Tonitza”, Bârlad;
2021, Premiul Muzeului Național de Artă al Moldovei.

Expoziţii personale (selectiv): 1998, Bucureşti,•
Muzeul Literaturii Române; 2000, 2001, Focşani, Gale-
riile de Artă; 2002, Centrul Cultural Internaţional „Geor-
ge Apostu”, Bacău; Muzeul de Artă, Bacău; Galeriile de
Artă, Bacău; Galeriile de Artă Cupola, Iaşi; 2006, Gale-
riile Senso, Bucureşti; 2008, Muzeul Vrancei, Focşani;
2010, Galeriile de Artă; Galeriile Căminul Artei, Bucu-
reşti; Muzeul de Artă, Bacău; 2011, Focşani, Galeriile
de Artă; 2012, Muzeul de Artă Vizuală, Galaţi, 2013, Ga-
leriile Căminul Artei, Bucureşti; 2014, Muzeul Naţional
de Artă al Moldovei, 2016, Galeriile de Artă Focşani,
Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Gusti”, Bucureşti;
2017, Galeriile de Artă Focşani – împreună cu Mihai
Chiuaru şi Gheorghe Zărnescu; 2018, Galeriile de Artă
Focşani; Galeriile de Artă Brăila; Galeriile de Artă Bacău
– împreună cu Mihai Chiuaru şi Gheorghe Zărnescu;
Galeriile de Artă Focşani – împreună cu Alexandru
Grosu și Dan Perjovschi; 2020, Galeriile de Artă Foc-
şani; 2021, Galeria Trepte de istorie, Focșani.

Aprecieri critice:•
A te posta în faţa picturii sale spectaculoase e ca şi

cum ai asista la o explozie nucleară cromatică. Dezlăn-
ţuită, energizantă, eliberatoare gestualitate care induce
un ritm şamanic în simţuri. Culori care îşi strigă forţa şi
provoacă adrenalina vizuală. Un tot compoziţional care

LIVIU NEDELCU – 
O EXPLOZIE NUCLEARĂ CROMATICĂ
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eliberează o intensă, enormă energie vitală, psihică şi
mental. O energie eliberatoare. În faţa acestor picturi
impulsive şi totuşi profund armonioase, poţi trăi dublul
sentiment al haosului şi creaţiei din nimic, al disoluţiei
formelor şi conturelor într-o magmă pulsatilă, univer-
sală, împreună cu recoagularea într-un ocean eruptiv
de culoare pură, inervat de gesturi şi forme incipiente,
dramatice sau aurorale. În faţa acestor pânze „sălba-
tice”, poţi trăi într-un fel de „body-art la distanţă”, per-
formând pentru tine doar lăuntric, prin  văz, dezlănţuirea
artistului care îşi sublimează  temperamentul şi aporiile
interioare prin compoziţii de fapt atât de atent construite,
savant expandate, în bidimensionalul suprafeţei pictate. 

Magda Cârneci

Departe de a fi expresia unui demers deconstructiv,
gestul liber are în pictura lui Liviu Nedelcu o funcție
spațială constructivă. Desfășurate pe suprafețe orizon-
tale autonome ori grupate ca diptice sau triptice, situație
în care se articulează din ansambluri de suprafețe ver-
ticale, compozițiile păstrează aparența spontaneității,
dar se integrează discursului mai complex, a cărui des-
chidere semantică urmărește sensul dincolo de armo-
niile cromatice sau de tensiunea orientării traseelor
dinamice.

Libertatea, ca esențială condiție a creației, înseamnă
pentru Liviu Nedelcu, mai mult decât dinamismul ges-
tual, opțiunea între vocabularul figurativ, stăpânit cu
aceeași siguranță și dezinvoltură, și cel abstract ges-
tual, care se află acum în centrul preocupărilor sale, fără
a exclude în mod radical alte opțiuni. Chiar ciclurile ce
abordează tematici complexe sau reprezintă elemente
de context, sintagme obiectuale, teme tradițional figu-
rale,sunt hibridate cu elemente gestuale, legitimându-se
stilistic în același câmp problematic al imaginii dina-
mice, aportul nivelului gestual, al intruziunilor dinamic
libere, gestuale, fiind și cel de a da extensie spațiului li-
mitat de exigențele compoziției figurative. 

Tendința actuală este, însă, de a centra compoziția
printr-o pată cel mai frecvent informală, din care por-

nesc traseele gestului sau spre care gravitează
mișcarea, și, din ce în ce mai des, gestul impulsiv este
substituit de trasee cu duct controlat, care subliniază  o
pată sau un semn, iar petele informale tind să devină
forme cu identitate geometrică, nu riguros conturate,
principiul picturalității rămânând operant, chiar dacă pe-
tele devin (uneori) triunghiuri, pătrate, sau forme circu-
lare.

O identitate și mai spectaculos specializată
dobândește traseul gestual prin tensiunea spre semn,
în special pentru discursul textual, litera/cifra ca element
particular al discursului scris, inserată în imagine,
depășind aportul formal, decorativ, contribuția esențială
fiind creșterea potențialului semnificării. Fără a se
distanța de oferta gestualismului, cu disponibilitatea sa
pentru diferitele investiri cu sarcina grafiei textuale, și
deci cu calitatea de vehicul al semnificației suplimentare
celei plastice, sau  rămânând în arealul relațiilor for-
male/picturale prin substituirea traseului spontan dina-
mic cu pata informală sau chiar în formă relativ definită
geometric și simbolic.

Arta informal-gestuală poate părea că și-a epuizat
potențialul inovator și chiar de a aspira la o complexitate
a mesajului după ce a abandonat prima sa investire ca
protest politic împotriva distrugerii realității, după expe-
rimentul nuclear de la Hiroșima, renunțând la rolul de
avanpost al ecologismului, pentru a se legitima printr-un
estetism autosuficient, demersurile din ultimele cicluri
gestual-informale ale lui Liviu Nedelcu, ca și ale altor
pictori care explorează încă potențialul
abstracționismului liber, expresionist fără dramatism și
mai curând vitalist atunci când primește o povară afec-
tivă. Opțiunea cromatică pentru suprafețe de fond des-
chise la culoare, deseori albe, și culori tranșante,
strălucitoare, dar cu dominante de trasee în negruri co-
lorate dens, contribuie la complexitatea informației vi-
zuale și suplimentează semnificația ansamblului
compozițional și a mesajului dincolo de armonia vizuală.

Alexandra Titu
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Un semn de lumină
Miniromanul Singur (Ed. Ex Ponto, 2021) al lui Leo-

nard Ionuț Voicu nu este o carte despre singurătate,
cum s-ar putea crede bazându-ne pe sensul denotativ
al termenului care dă titlul, nici despre viața de zi cu zi
a imigranților români din Canada, unde trăiește de trei-
zeci de ani autorul, nici despre dorul de țara-mamă, nici
despre prietenie, dragoste în cuplu etc., deși, evanes-
cent sau ceva mai pregnant, toate acestea nu lipsesc
din panoplia de teme tratate cu talent și cu evidentă in-
geniozitate.  Ci este, se poate afirma, o transfigurare a
căutării sensului existenței omului pe pământ și poate
chiar a fericirii în noianul de evenimente neprevăzute
ce compun fragmente mai mari sau mai mici din viața
lui. 

Drumul căutării este diferit pentru cele două perso-
naje principale ale narațiunii, prietenii români Radu și
Lucian, trăitori de mai mulți ani pe plaiurile canadiene,
pentru că ei sunt diferiți unul de altul în plan mental,
comportamental, social, financiar. Firul epic se desface
în două de mai multe ori pe parcursul expunerii pentru
a urmări separat secvențe ale cotidianității
protagoniștilor, apoi cele două fire narative se reunesc
constant pentru a permite nu atât dialogul între cei doi
prieteni, cât continuarea confesiunii unuia dintre ei, ne-
cesară cititorului pentru a putea monitoriza schimbările
care au loc la nivelul individualității conștiente și libere
a acestuia. Este un fel de anamneză în vederea
înțelegerii unui fenomen uimitor aflat în desfășurare.

Meritul acestei cărți este acela de a fi pus față în
față două destine a căror traiectorie părea deja clară și
imuabilă și de a demonstra că doar un moment, favo-
rabil sau ostil, poate declanșa o nouă configurare a vieții

(individuale), a lumii interioare și a celei exterioare. În
timp ce unul pare să aibă totul, de la o situație materială
excelentă la o consoartă dăruită de Providență cu toate
atuurile unei soții ireproșabile, celălalt – un fost orfelin,
subisant al unor traume fizice și/ sau psihice atât în
casa de copii, cu atmosfera îngrozitoare specifică pe-
rioadei comuniste din România,  cât și alături de mama
bolnavă de nervi ori de soția trădătoare – pare doborât,
tipul celui care a primit prea multe lovituri de la viață
pentru a mai găsi în sine resurse de revigorare. El este
cel „singur”, cel obsedat de această idee pe care o con-
sideră un fel de moștenire de la tatăl său, o realitate ab-
solută, permanentă, imutabilă: „«Taică-tu a plecat,
adică... ne-a părăsit». «De ce, mamă? De ce-a plecat?»
am întrebat cu naivitatea unui copil, ce nu poate înţe-
lege comportamentul ciudat al unui adult. «Nu mai vrea
să ne vadă. Vrea sa fie... singur.» Cred că era prima
dată când luam aminte la acest cuvânt: singur. Undeva
în sufletul meu, încă de atunci, a încolţit un gând. Am
înţeles că şi eu, în esenţă, voi fi la fel. Această convin-
gere şi frica nu m-au mai părăsit niciodată, au devenit
o realitate interioară care m-a însoţit de-a lungul vieţii
şi a prins rădăcini puternice încă de pe vremea când
eram la orfelinat”. Teologul rus Paul Evdokimov spunea
că singurătatea este o suferință grea. De asemenea,
veneratul preot și călugăr capucin al Italiei, Padre Pio,
mărturisea că dacă ar trebui să găsească un loc pentru
infern, el l-ar așeza în singurătate. Tocmai de aceea,
desele confesiuni ale lui Radu trebuie să aibă un rol eli-
berator și vindecător. În timp ce mărturisitorul caută să
se detașeze de vechiul eu pentru a putea merge mai
departe, celălalt, ascultătorul, dorește să-și reconfirme,
prin comparație, propria liniște sufletească, mulțumirea

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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de sine, mândria de a fi unul care a reușit în viață. Re-
memorările/relatările lui Radu și reacțiile lui Lucian au
de fiecare dată un impact emoțional puternic și contri-
buie la îngroșarea, șlefuirea sau limpezirea liniilor ce al-
cătuiesc portretele celor două personaje principale. 

Scrisoarea este elementul care menține suspansul
până la deznodământul cu totul surprinzător al narațiunii
și care dezleagă misterul schimbării miraculoase a lui
Radu, pentru că el acum iubește, este iubit, se com-
portă diferit. Miracolul vine, cum altfel?, de la o per-
soană cu care imigrantul român are „o apropiere
genetică foarte favorabilă”. Este vorba de un donator
de organe din localitatea Boian, existentă în provincia
Alberta, din Canada. O rapidă căutare pe Google
deslușește taina acestei alegeri din partea autorului.
Aflăm că orășelul canadian Boian poartă numele satului
românesc (bucovinean) din care proveneau întemeie-
torii săi, Iachim Yurko și Elie Ravliuk, sosiți în Canada
la sfârșitul secolului al XIX-lea pentru hectarele de pă-
mânt care le erau date imigranților cu scopul de a-l
munci și de a se așeza definitiv în acel colț de lume. Cei
mai mulți dintre locuitorii de astăzi ai acestei localități
sunt descendenți ai  românilor bucovineni. Așadar, un
bun prilej pentru Leonard Ionuț Voicu să evidențieze
puntea de sânge și de suflet între românii care trăiesc
în cele două țări aflate la o atât de mare depărtare una
de cealaltă.

Singur este ceea ce s-ar putea numi un semn de lu-
mină. Este o pledoarie care ne îndeamnă să nu
renunțăm niciodată la speranță, după cum ne și averti-
zează că fericirea nu este definitivă, mai ales dacă nu
facem nimic pentru a o întreține. Ne îndeamnă să cre-
dem în puterea iubirii și să ne bazăm pe inteligența, pe
memoria inimii. Învățătura acestei cărți pleacă de la
convingerea autorului că tot ce ne înconjoară este câmp
energetic conștient, că există o omniprezență a proce-
sului de conștiență și că sufletul este parte a acestei in-
finitudini energetice conștiente, dar și că ar fi cazul să
ne deschidem (mai larg) ochii inimii pentru a ne putea
vedea mai bine pe noi înșine, pe semenii noștri și lumea
în care trăim ÎMPREUNĂ.  

O nouă punte culturală între români și tătari/turci
Așa cum ne-a obișnuit, Güner Akmolla creează o

nouă punte culturală între români și tătari/turci, de
această dată traducând în limba română o carte apă-
rută la Editura Universității din Ankara în anul 1970.
Este vorba de o culegere de proverbe și zicători reali-
zată de Mustegep Ulkusal, care provine din familia
„Eroului nostru național, Negip Hagi Fazîl (1906-1948)”,
după cum a afirmat în repetate rânduri traducătoarea
Güner Akmolla, care acum, la 80 de ani, ca și de-a lun-
gul timpului, se dovedește un adevărat soldat, neobosit,
al neamului tătar.  Apărută acum în limba română, cu
titlul Proverbele și zicătorile tătarilor crimeeni (Edi-
tura StudIS, 2021), cartea poartă desigur amprenta

creatoare a celei care traduce și adaptează pentru citi-
torii din România „tezaurul paremiologic” (G.A.) al tăta-
rilor crimeeni. 

În Cuvântul traducătoarei în limba română, Güner
Akmolla își justifică demersul literar astfel: „Prezentarea
tezaurului paremiologic în trei limbi de cultură, tătară,
turcă și română, constituie o contribuție importantă la
evoluția culturii universale, precum și la cunoaștere.
Prin paremiologie, cred că popoarele se pot aprecia la
justa valoare civilizatoare. De aceea dăruiesc culturii ro-
mâne și prin ea civilizației universale o pagină impor-
tantă din istoria culturală a poporului meu. Autorul, cel
mai mare fiu tătar crimeean al Dobrogei, ținut cu o isto-
rie unică la țărm de Marea Neagră, a scris această
unică operă de folclor tătar și a alăturat-o folclorului bine
studiat la universitățile din Turcia”. 

În prefața de autor, Mustegep Ulkusal spune că turcii
crimeeni (tătarii) numesc proverbele și zicătorile „cu-
vinte bătrânești”. El observă că multe dintre proverbe
se regăsesc, într-o formă identică sau asemănătoare,
în cultura mai multor popoare. De exemplu, proverbul
„Calul de dar nu se caută la dinți” se regăsește în
aceeași variantă în folclorul românesc și în cel ar tăta-
rilor crimeeni, dar  și în alte variante în limba latină
(„Equi donate dentes son inspiciuntur”) sau în Turches-
tanul de Est, la turcii cazaci: „Nu cerceta dinții darului
făcut de un prieten.”/ „Nu cerceta culorile darului pri-
mit.”/ „Darului nu se cade să-i analizezi dinții.” De ase-
menea, Mustegep Ulkusal afirmă că „proverbele sunt
creații iubite și appreciate de popor, au sensuri pro-
funde, sunt expresii succinte. Frumusețea limbii turce,
forța ei, înțelepciunea populară, toate se oglindesc în
structura  proverbului. Ele ascund inteligența, atitudinea
și speranțele de viață ale poporului”.  Pentru o mai bună
citire a proverbelor în limba tătară, autorul prezintă de-
taliat particularitățile dialectului tătar din Dobrogea. La
final, își exprimă regretul că zicătorile, prin traducere,
pierd din sens, acestea fiind scurte și având „mai mult
un aspect de asemănare și de metaforizare”.

Cartea, în format A4, pe parcursul a 250 de pagini,
cuprinde proverbele și zicătorile în ordine alfabetică (de
la A la Z, în funcție de prima literă a proverbului/zicăto-
rii), în limbile tătară, turcă și română. Iată câteva exem-
ple:

Abaylamay sölengen, avurmay olur.
Dikkat etmeden konușan, hastalanmadan ölür.
Cel care vorbește fără să gândească va muri fără să

se îmbolnăvească.
Sau:
Mecliste tilin, qonada qolin qisqa tut.
Mecliste dilini, sofrada elini kisa tut.
La adunări să-ți ții limba din scurt, iar la masă, mâna.
Sau:
Minecek eșegi coq at begenmiy.
Binecek eșeği yok at beğenmiyor.
N-are măgar ca să încalece, dar caii nu-i plac.
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Sau:
Ne sarimsaq așarman ne de auizim sasitirman.
Ne sarimsaq yerim ne de  ağzimi kokuturum.
Nici usturoi nu mănânc, nici gura nu-mi miroase. 
Sau:
Taș curekli.
Taș yurekli.
Piatra are inimă.
Așadar, o culegere de proverbe și zicători care ex-

primă înțelepciunea populară a turco-tătarilor,
înțelepciune pe care o regăsim, cu prisosință, și în fol-
clorul poporului român.

Erminia unui mărturisitor 
Ieromonahul Arsenie Augustin (Arsenie Obreja) este

autorul mai multor lucrări  dedicate personalităţii şi ope-
rei Sfântului Augustin de Hipona, printre care „Preoţia
în viziunea Fericitului Augustin”, „Fericitul Augustin,
povățuitor al rugăciunii”, „Teme augustiniene”, „Fericitul
Augustin, chipul Păstorului”, dar a semnat şi trei volume
de poezie cu pronunţat caracter religios: „Lumină
șoptită”, „Strigătul frunzelor” şi „Învieri tremurânde”. 

Era de aşteptat ca şi pentru cel de-al patrulea volum
de versuri, Umbra numelui (Ed. Vinea, 2021), Arsenie
Augustin să-şi caute seva inspiratoare în iubirea faţă de
Dumnezeu, în sublimul religiozităţii sale, dar şi în fasci-
naţia pentru comuniunea irefragabilă dintre celest şi
htonic. Poezia lui Arsenie Augustin este pricestanie, în
forme expresive de o sensibilitate relevabilă, menită să
faciliteze o nouă întâlnire cu Dumnezeu atât autorului,
cât şi cititorului-aspirant sârguincios la înţelegerea am-
bivalenţei sale: fiinţă umană şi fiinţă divină (natură infe-
rioară-natură superioară), cu trup şi suflet (aparţinând
atât lumii materiale, cât şi celei spirituale). Poezia sa
este, de asemenea, o comunicare a autorului cu taini-
cele esenţe ale lumii, prin intermediul căreia îşi poate

exprima „neliniştile metafizice” (Petre Ţuţea) şi convin-
gerea că „la început a fost Iubirea” (Părintele Stăniloae),
din dorinţa palingenezică de a-l reconcilia pe om cu
Dumnezeu, în sensul de a-şi îndrepta semenul pe calea
înnoirii morale întru dreaptă dobândire a vieţii veşnice
în împărăţia luminii: „Aș vrea și eu să schimb trudita
desfrunzire/ În amfori de lumină”. Este, aşadar, o poezie
ce trebuie citită şi înţeleasă din dublă perspectivă: teo-
logică şi literară.

Autorul este nu doar un „mărturisitor al Logosului”,
cum imnograful Ioan Alexandru definea poetul, nu doar
un pălmaş al sacrului, ci şi un sensibil observator al
lumii imediate, ambientale, un mărturisitor al iubirii de
tot ceea ce înseamnă creaţia lui Dumnezeu pe pământ.
Din miezul acestei iubiri sunt izvodite multe dintre poe-
ziile cuprinse în volumul de faţă, ceea ce conferă imagi-
nilor artistice o frumuseţe aparte şi prospeţime, iar
meditaţiilor, profunzime. Numeroasele tablouri din na-
tură, zugrăvite prin intermediul imaginilor vizuale, audi-
tive, olfactive, al verbelor statice, al tropilor, al descrierii
pun în lumină caracterul de pastel al unora dintre dis-
cursurile lirice. Elementele de pastel abundă de altfel în
poezia lui Arsenie Augustin. Iată doar câteva exemple
ce relevă frumuseţea limbajului poetic: „Înghețat, cur cu-
beul se ghemuie stând/ Pe urmele vântului solitar și
tăcut,/ Adulmecă săgeți aprinse-n adânc/ De cântări ful-
guite”; „Mă uit la cerul îmbrăcat de seară/ Și-aștept tre-
murând cu braţe întinse/ Spre gări din trecut/ S-alunec
printre palmele fragede ale verii/ Într-o lacrimă înnop-
tândă pe chipul/ Unui murmur rotunjit de tăcere”; „A în-
florit bătaia de aripi a serii/ Sub umbrele crengilor
despicate tomnatic,/ Totul e murmur în valea crestată/
De cărări îngustate,/ Șerpuinde spre iazul amorțit în
cântări./ Cu doliul sublim ascuns în sanctuarul tăcut/ Vin
respirații izbucnite spre cer,/ Se-adună-n pridvor duhuri
albastre/ Uitate de murmurul răcoros ca un vis”.

Numeroase ducturi poetice converg către evidenţie-
rea unei crize a sacrului în prezent. Astfel, omul, „umila
clepsidră de lut”, pare să trăiască din împrumutul unui
ieri mai bun decât azi: „Un nou crepuscul va crește
poate/ S-acopere imundele creste de humă,/Tot afun-
dând pădurea în lumina/ Unui ceresc trecut împrumu-
tat”; „Și chem Viața degrabă să scrie/ Armonii și fiori din
trecut”. Necredinţa sau puţina credinţă îl face vulnerabil
pe omul contemporan, nevolnic căutător de „aer-hi-
meră” şi, în final, muritor: „De sus, moartea se-mbracă
în verde,/ Imitând muguri sub solstițiul de vară”. Poetul-
martor, poetul-soldat, poetul-cunoscător de Dumnezeu
printr-o trăire duhovnicească elevată nu poate rămâne
indiferent la risipirea în neant a firii dumnezeieşti a se-
menului său, când „Totul e-ngust, punct corintic de
smoală,/ Cicatrizat în căderea clepsidrei”. Credinţa, nă-
dejdea şi dragostea, cele mai mari virtuţi creştine, sunt
fundamentele pe care actantul liric îşi bazează princi-
piile de viaţă, conştient că binele rezultă nu doar din ru-
găciune, ci şi din acţiune. La poetul care îl cunoaşte pe
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Dumnezeu prin trăire duhovnicească, dragostea este,
precum în Epistola către Corinteni a Apostolului Pavel,
cea mai importantă dintre cele mai mari virtuţi, pentru
că aceasta dă sens şi celorlalte, mai ales că omul este
tot mai greu de salvat din abisul de care pare fascinat,
aşa cum observa Nietzsche: Când te uiți îndelung
într-un abis, abisul se uită și el la tine. „Strâng îngeri de
praf la piept licărind/ Ca niște raze frânte dintr-o lume-
abis”, scrie Arsenie Augustin. Dar nu doar dragostea
manifestată imediat în realitatea fizică reprezintă modul
eului liric de a reacţiona la degradarea  lumii, ci şi dra-
gostea manifestată prin cuvânt/poezie. O seamă de
poezii ori fragmente de poezie cu valoare de artă poe-
tică anunţă tocmai această dragoste, dragoste de
semen, dar şi de Creator: „Ca pe o frontieră dintre ză-
padă și vis/ Îmi clădesc fuga din evanghelia tăcerii,/
Smulg crestei de buze îngemănate/ Cu moartea noi ră-
suflări/ Cu gust de arțar./ În fața clepsidrei mirate de tre-
ceri/ Pun asimptotic vers după vers/ Contopind lacrimi
și fulgere calde.// Până-n miez de tăcere mi-aș scrijeli/
Rana ivită din mii de curenți,/ Și verbelor moi le-aș da
aripi de lut/ Să frângă armele morții în văi roșii de
ceară”; „Am făcut din degete strune/ Ascunse în spatele
murmurului cenușiu/ Și am închis în palmă tăcuta
vioară/ Cu prea multe plânsuri”; „Din creasta timpului
privesc/ Și cânt în fața soarelui prezent/ O melodie în-
gerească,/ Un strigăt arzător pătruns/ De vântul de la
răsărit” etc. Intensitatea dragostei poetului, om între oa-
meni, „cu trup de Martă” –  tentat să se lase acaparat
de obligaţiile materiale aşadar – este dublată de râvna
de a parcurge nevoinţele desăvârşirii creştine, după în-
demnul Domnului Fiţi, dar, voi desăvârşiţi precum Tatăl

vostru cel ceresc desăvârşit este (Matei 5, 48), dar şi
după modelul Mariei (care simbolizează sufletul şi as-
cultarea Cuvântului lui Dumnezeu): „Scol taina făcliei
aprinse/ Să rodească din nisipul fecund al uitării/ Trăirea
Mariei sub culoarea icoanei”. Maria și-a ales partea cea
bună care nu se va lua de la ea, afirmă Sfântul Ioan Ca-
sian. Aceasta este şi erminia pe care o oferă cititorilor
mărturisitorul iubirii Arsenie Augustin.

Desigur, lupta aceasta de trezire/vindecare a vederii
sufleteşti a omului contemporan nu este şi nu poate să
fie nici uşoară, nici sporadică, nici infailibilă în orice mo-
ment. Îndoiala în ceea ce priveşte sensul luptei sale,
chiar dacă apare doar fulgurant şi nesemnificativ („Tre-
mur răsfrânt pe-o coardă de etern/ Și nu știu de sunt
drum sau cânt/ Sau doar privire gri”), poate umbri calea
ce duce spre desăvârşirea dorită. La fel de gravă ca în-
doiala este şi disperarea: „Stau treaz între două linii de
disperare/ Și-mi număr clipele de dinainte și după/
Moartea ferecată-n memorie”. Acestea sunt însă doar
fulguraţii ale încercării, fără de care o luptă n-ar mai fi o
luptă adevărată.

Poate că următoarea carte a ieromonahului Arsenie
Augustin va ilustra mai pe larg un alt îndemn al Dom-
nului, care se referă la smerenie şi care astăzi trebuie
să fie mai tare auzit decât oricând: Prin harul care mi-a
fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre
sine o părere mai înaltă decât se cuvine; ci să aibă sim-
ţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de cre-
dinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. (Romani
12, 3). Desigur, vom aştepta cu interes „cuvintele de
piatră” ce vor birui timpul pentru o viitoare carte de ver-
suri.
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Constantin Călin, Pretexte pentru recapitulări, Ed.
Babel, Bacău, 2021

Zhang Yè, Demonul bărbat, Traducere din limba en-
gleză de Passionaria Stoicescu şi Alin Ivanov, Ed. Ju-
nimea, Iaşi, 2021

Iordan Datcu, G.T. Kirileanu, RCR Editorial, Bucu-
reşti, 2021

Nicolae Havriliuc, Punctele de vedere privesc din
umbră, Ed. Andreas Print, 2021

Nicolae Havriliuc, Staţionări în cadru şi alte poves-
tiri, Ed. Andreas Print, 2021

Gheorghe Filip, Orgiile de la Glimboca, Tipo Mol-
dova, Iaşi, 2021 

Gheorghe Filip, Trâmbiţa primului înger, Hoffman,
Caracal, 2021

Lina Codreanu, Vremea de sub gene, Tipo Mol-
dova, Iaşi, 2021

Gheorghe Păun, La curtea lui Urmuz, vol. 2, Ars
Docendi, Bucureşti, 2021

Iulian Cătălui, Dinamica şi degradarea limbii ro-
mâne. Eseostudii şi cronici literare, Casa Cărţii de Şti-
inţă, Cluj-Napoca, 2020

*** Scrisori către Teofil Răchiţeanu, Ediţie îngrijită,
prefaţă şi notă asupra ediţiei de Ilie Rad, Editura Ecou
Transilvan, Cluj-Napoca, 2021

Al. Câţcăuan, Românii de lângă români, Cronedit,
Iaşi, 2021

Diana Dobriţa Bîlea, Înstelatele prigorii, Ex Ponto,
Constanţa, 2021

Alexandru Jurcan, Nu vei şti pe care pod al Senei,
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2021

Horia Bădescu, Dinaintea ta merge tăcerea, Şcoala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2021

Radu Ulmeanu, O sută şi una de poezii, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2021

Ion Andreiţă. O sută şi una de poezii, Editura Aca-
demiei Române, Bucureşti, 2021

Mihaela Malea Stroe, Alfabestiar, Eikon, Bucureşti,
2021

Constantin Lupeanu, Templierul din Carpaţi, Ra-
wexcoms, Bucureşti, 2021

Constantin Lupeanu, Crimă la MAE, Rawexcoms,
Bucureşti, 2021

Constantin Lupeanu, Ambasador în Musonia, Ra-
wexcoms, Bucureşti, 2021

Institutul Român – Biblioteca Română din Frei-
burg, Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente
româneşti, Vol. VIII (XXIX) partea I, partea a II-a, Frei-
burg i. Br., Germania, 2021

Ştefan Vida Marinescu, O istorie critică a Literaturii
şi a publicisticii din Sudul extrem românesc, Semne,
Bucureşti, 2021

Nicolae Dan Fruntelată, Mistreţul orb şi alte pre-
vestiri, Hoffman, Caracal, 2021

Nicolae Dan Fruntelată, Baladele Micului Paris,
Hoffman, Caracal, 2021

Marin Iancu, Lumea personajelor lui Marin Preda,
Editgraph, Buzău, 2021

Dan Tudor, Clopot mângâiat de vânt, Semne, Bu-
cureşti, 2021

Gheorghe Glodeanu, Mitografii. Incursiuni într-o bi-
bliotecă mitologică, Ecou Transilvan, Cluj-Napoca, 2021

Radu Ulmeanu, Dincolo de abis, Grinta, Cluj-Na-
poca, 2021

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE
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Liviu Nedelcu, președintele Filialei Vrancea a Uniunii
Artiștilor Plastici din România, a fost distins cu premiul
Muzeului Național de Artă al Moldovei, pentru lucrarea
Caii din pădurea Letea [tehnică mixtă pe pânză,
2x80x80cm, reprodusă pe coperta IV, n.red.], prezen-
tată la Expoziția-concurs Saloanele Moldovei. 

Saloanele Moldovei, una dintre cele mai longevive
manifestări artistice organizate de Republica Moldova
și România, ajunsă anul acesta la cea de-a XXXI-a
ediție, a primit spre jurizare creațiile a 190 de artiști din
România și Republica Moldova. De la prima ediție,
expoziția este prezentată la Chișinău și Bacău și conti-
nuă să promoveze creația artistică contemporană, rea-
lizată în cele mai diverse medii, de artiști contemporani
de  pe ambele maluri ale Prutului.

Cea de-a XXXI-a ediție a Saloanelor Moldovei a fost
vernisată la Chișinău, la Centrul Expozițional Constan-

tin Brâncuși, marți 31 august, cu prilejul omagierii Zilei
Limbii Române.

Expoziția-concurs a fost organizată în parteneriat de
Ministerul Culturii din Republica Moldova, Complexul
Muzeal Iulian Antonescu și Uniunea Artiștilor Plastici din
Republica Moldova. 

ULTIMA ORĂ

EDITURA RAFET a desemnat câştigătorii celei de-a
XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Creaţie Lite-
rară „TITEL CONSTANTINESCU”.

În acest an, Premiul „ALEXANDRU DEȘLIU”, acor-

dat de revista PRO SAECULUM, a revenit domnului Va-
sile Toma pentru volumul de poezie Între cântec şi la-
crimă.

***
EXPOZIȚIA-CONCURS SALOANELE MOLDOVEI

premiuL „aLexanDru DeŞLiu”
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Marți, 14 septembrie, la Galeria Senat a UAPR din
București s-a deschis expoziția personală a lui Liviu Ne-
delcu „Image on the Edge”. 

Redăm mai jos câteva fragmente din cuvântul Mag-
dei Cârneci, istoric și critic de artă, curatorul expoziţiei.  

„Debutând în siajul optzecismului vizual, arta lui Liviu
Nedelcu a manifestat de la început o opțiune profundă
pentru direcția neoexpresionistă din cadrul acestuia: o
direcție marcată, cum se știe, de o atracție pentru ges-
tualisme puternice, bruște, și o preferință pentru culorile
tari, la limita țipătului, în interiorul unui figurativism sim-
plificat. Dar față de realismul dur, schematic al conge-
nerilor săi neoexpresioniști, Nedelcu a ales sublimarea
treptată a enormei energii vizuale implicate, într-o
direcție mai degrabă nonfigurativă, abstractizant-infor-
mală a construcției imaginii.

Compozițiile sale sunt ample descărcări gestuale
abstracte, de o remarcabilă și rafinată forță cromatică.
Impulsivă pe cât controlată, pictura aceasta etalează o
expresivitate acută și dezinhibată, ce incorporează vo-
race mici aluzii realiste și scrisuri într-un turbion elibe-
rator, atât pentru pictor, cât și pentru privitor. În datele
ei de fond, pictura lui Liviu Nedelcu mi se pare că se
plasează, cu propria ei originalitate, într-o familie artis-
tică în care i-ar avea alături pe câțiva pictori remarcabili
precum Gheorghe I. Anghel, Corneliu Vasilescu, Petru
Lucaci sau Vasile Tolan. O familie care nu conține, pre-
cum se vede, doar optzeciști, ci ilustrează o direcție im-
portantă și în continuare fertilă din pictura românească
a ultimilor 30-40 de ani.

Față de fazele sale creative anterioare, ceea ce ne
arată actuala expoziție este o neașteptată ieșire în
spațiu. O spectaculoasă rupere a bidimensionalității
pânzei pictate pentru a lua cu asalt tridimensionalitatea.
Părțile de caroserii auto – niște ready-made-uri pictate,
repictate – sunt tot atâtea prilejuri pentru descărcări
gestualiste și cromatice la limita excesului: nu știi dacă
deformările lor sunt datorate unor accidente întâmplate
în realitate sau sunt datorate energiei creative a artis-
tului, care spulberă pur și simplu cadrele în care s-a
lăsat cuprins până acum. […] 

Prin culori sălbatice și forme diforme care își strigă

forța și provoacă adrenalina vizuală, un tot
compozițional spectaculos eliberează în fața noastră o
intensă, enormă energie vitală și psihică, care spune
ceva dramatic, poate chiar apocaliptic, despre epoca
pe care acum o trăim. Pare că artistul a descoperit ex-
presivitatea distrugerii revoluționare: o forță
copleșitoare, cu care va trebui să combatem sau să ne
obișnuim.”

***

LIVIU NEDELCU – IMAGE ON THE EDGE


