Rodica Lăzărescu

editorial

„HAI, GUGUMANI, LA JUBILEU!”

PRO

Cu hârtia albă-n faţă (vorba vine, adicătelea cu ecranul computerului gol), stătui mult în cumpănă – dacă să
mai adaug una celebrelor dileme de pe la noi (gen „S-o
tai, se strică!/ S-o las, mi-e frică…” sau „De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas?”) ori de aiurea (precum
hamletiana „A fi sau a nu fi?”), întrebându-mă cum să
numesc momentul pe care-l trăieşte echipa „Pro Saeculum”: aniversare sau parastas? Şi cum să-l tratez:
cântând Mulţi ani trăiască! şi suflând în lumânări ori
aprinzând o candelă, psalmodiind prohodul şi rostind
un Dumnezeu să-i ierte!?
Să scriu cu nostalgie despre acel iulie 2002, când
doi entuziaşti intelectuali, jurnalistul Alexandru Deşliu şi
profesorul Valeriu Anghel, au urnit căruţa unei publicaţii
culturale, căci numai aşa Vrancea îşi poate recăpăta
locul ce i se cuvine în rândul judeţelor cu relief cultural
şi literar-artistic, valorificând aportul unor personalităţi
vrâncene (sau cu sufletul alături de noi) la cultura naţională…, după cum scriau în articolul-program?
Să mulţumesc tuturor celor care, neîntrerupt, vreme
de 20 de ani, ne-au dăruit ştiinţa, harul, inspiraţia, talentul, priceperea, timpul lor, construind mai întâi sub
bagheta publicistului şi omului de litere Alexandru Deşliu (2002-2007), apoi sub cea a profesorului, criticului şi
istoricului literar Mircea Dinutz (2007-2013), apoi a sussemnatei o publicaţie însumând 160 de numere materializate în 100 de volume (cam 20000 de pagini format
academic!), care şi-au păstrat, nesmintit, aceleaşi veşminte grafice de la primul număr?
Să las să cadă o lacrimă pentru primii doi redactorişefi, plecaţi, cu o ritmicitate îngrijorătoare, să sporească
Marea Lumină cu lumina lor, în 10 iulie 2007 Alexandru
Deşliu, în 19 februarie 2013 Mircea Dinutz?
Să aprind candela amintirii şi pentru (cam) mulţii colaboratori retraşi, discret, în veşnicie, uşor ruşinaţi de
propria lor trădare: Irina Mavrodin, Virgil Cândea, Constantin Ciopraga, Fănuş Neagu, Grigore Vieru, Gheorghe Buzatu, Valeriu D. Cotea, Petru Ursache, Dumitru
Pricop, Florin Paraschiv, Ion Panait, Viorel Munteanu,
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Gabriel Funica, Ionel Bandrabur, Constantin Ghiniţă,
Vasile Andru, Bogdan Ulmu, Romulus Rusan, Gheorghe Stroe, Radu Cârneci, George Bălăiţă, Dan Berindei, Mihail Diaconescu, Ion Roşioru…?
Să aduc o caldă mulţumire celor care au fost prezenţi, unii chiar număr de număr, în paginile „Pro Saeculum”-ului, încă de la prima sa apariţie, personalităţi
de marcă precum universitarul bucureştean Ioan Adam,
distinsa poetă şi traducătoare Paula Romanescu (Bucureşti), vrânceanul iaşinizat Constantin Coroiu, focşănenii Florinel Agafiţei şi Horia Dumitrescu, criticul de
artă Valentin Ciucă... Iar din al doilea număr, în acelaşi
an 2002, acad. Dumitru Radu Popescu – de atunci şi
până la începutul acestui an cel mai fidel colaborator
(semnătura sa a lipsit o singură dată din revistă – în numărul din decembrie 2015, când s-a aflat pe mâinile minunate ale doctorului Irinel Popescu). Apoi, an după an,
lista colaboratorilor care, odată ce au păşit pe punte,
n-au mai putut părăsi corabia, s-a tot lungit: Magda şi
Petru Ursache de la Iaşi, etnologul şi lexicograful Iordan
Datcu, Maria Niţu din Timişoara, Liviu Ioan Stoiciu, vrâncean transplantat în Capitală, teleormăneanca Ana
Dobre, poetul Ion Roşioru din Hârşova, focşăneanul
Ioan Dumitru Denciu, ieşeanul Mircea Radu Iacoban,
distinsul cărturar huşean Theodor Codreanu, sensibilul
poet Paul Spirescu din Adjud, prozatorul Gheorghe
Stroe, „exilat” de ani buni în ţinutul teleormănean, istoricii literari din Cluj Mircea Popa şi Constantin Cubleşan,
scriitorul, cercetător al Mioriţei, Victor Ravini din Suedia/Franţa, poeta şi traducătoarea Mariana Gardner din
Marea Britanie… După cum se vede, „Pro Saeculum”
venea să întărească în conştiinţa românească vocaţia
unionistă/unificatoare a oraşului de pe Milcov.

Sau să murmur un recviem pentru acest iulie 2022
(„vingt ans après”, ar zice Dumas le père), când, în
Vrancea, „creatoare de frumos și dezvoltare personală,
generatoare de emoție și chiar încredere în sine” nu mai
pot fi nici revistele culturale (pentru care nu mai sunt
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bani), nici expoziţiile de arte vizuale (pentru care nu mai
sunt săli), ci, după cum citim în comunicatele de presă
ale Centrului Cultural local, doar incursiunile (a se citi:
cursurile) în… „tehnica picturii pe ciorapi” (de ce nu şi
pe alte obiecte de lenjerie mai intimă?) şi în… „lumea
fascinantă a fashion make up-ului” (pre limba Vrâncioaiei, a sulemenelii, a boirii). Pentru care sunt şi bani,
sunt şi săli…

Aşadar…
Pentru cei 20 de ani de Cultură reală, la cele mai
înalte cote, făcută cu şi pentru cap, nu pentru picioare,
le mulţumim tuturor celor fără de care nu am fi realizat
nimic, celor care ne-au fost alături, cu multă dragoste,
cu devotament, cu eforturi nerăsplătite decât cu interesul cu care le-au fost citite, citate şi comentate articolele. Sunt mulţi, foarte mulţi, n-am vrea să omitem pe
cineva…
Cât despre restul, ce-ar mai fi de spus?!…
Dumnezeu să-i ierte – că are ce ierta! – pe diriguitorii
politici şi culturali (adică tot politici) ai Ţării, de vreme
ce, de pildă, anul în care se rotunjeşte centenarul naşterii celui mai iubit dintre pământeni, departe de a fi de-

clarat Anul Marin Preda, trece într-un deplin anonimat…
Ce să mai zic de publicaţiile culturale care se sting, în
lipsa unei susţineri financiare minimale…
Dumnezeu să-i ierte şi pe vremelnicii diriguitori politici ai judeţului, care au considerat că singura publicaţie
culturală de nivel naţional din Vrancea („Aţi reuşit o performanţă rarisimă: colaborarea unor scriitori, oameni de
ştiinţă, critici, istorici literari, poeţi şi prozatori din
toate (!) regiunile româneşti. Repet, e o performanţă
fără un precedent în ultimele decenii.”, prof. univ. Ion
Vlad) nu-şi justifică existenţa. (Dreptu-i că nici Varlaam,
nici Duiliu Zamfirescu, nici Simion Mehedinţi, nici chiar
Mioriţa – dac-o fi auzit careva din bula politică de ei –
nu pot fi imortalizaţi pe budigăi, nici materializaţi în conturi, şi-atunci la ce bun?)
Pe toţi diriguitorii mari şi mici îi invităm să marcheze
festiv momentul cu vorbele din titlu ale lui Nenea Iancu.
Ţinuta obligatorie (că, slavă Domnului, are cine să le-o
croiască)!
PS Crucea de pe coperta 1 nu e aleasă întâmplător
pentru ilustrarea acestui ultim număr…
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Vasile Pop-Negreşteanu, Semne din univers oşenesc
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Acad. Ioan-Aurel Pop

„NOII PATRONI AI LUMII
NU MAI AU NEVOIE DE IDENTITĂȚI
ȘI DE LOIALITĂȚI, BAZATE
PE ONOARE, PE CORECTITUDINE,
PE CREDINȚĂ, PE CONVINGERI
MORALE FERME”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -

PRO

– Stimate domnule academician Ioan-Aurel Pop,
permiteţi-mi să încep prin a vă felicita pentru câştigarea
celui de-al doilea mandat în fruntea Academiei, şi nu
atât pentru victoria previzibilă, cât pentru scorul obţinut
(142 de voturi „pentru” din 157 exprimate). Cu toate
acestea, privind în urmă, constat că nu aţi fost scutit de
„atacuri”. Cum într-un schimb de mesaje premergător
acestui dialog citam o vorbă din popor, m-am gândit să
continui apelând la înţelepciunea populară, de pildă, „în
pomul cu roade se dă cu pietre”. Dar şi „cine se amestecă în tărâţe îl mănâncă porcii”… Cum aţi defini „tărâţele” astea în care nu-i bine să te amesteci? Aplicat la
statutul Academiei, ce să înţeleg – că „turnul de fildeş”
e atitudinea ideală pentru un „nemuritor”?
– Academia Română nu mai poate trăi de mult – și
nici nu cred că a trăit astfel de bună voie vreodată – închisă în sine. Ea este parte integrantă a societății
românești și de peste un secol și jumătate contribuie la
rezolvarea problemelor acestei societăți. Cele mai
multe academii europene s-au creat și au funcționat exclusiv ca societăți savante, de recunoaștere și cultivare
a valorilor intelectuale celor mai înalte. Academia Română și-a propus în plus față de aceasta, de la început,
să participe la construcția, funcționarea și prosperitatea
României, înțeleasă ca toată acea întindere de loc pe
care se vorbește românește, cum ar fi spus Mihail Kogălniceanu (între altele, academician și chiar președinte
al prestigioasei instituții). Astăzi, însă, „tărâțele” de care
vorbiți sunt scena politică maculată, sunt anumite
realități pe care opinia publică românească le percepe
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ca negative, sunt persoanele fără pregătirea necesară,
fără cultură generală, cu diplome obținute „la apelul de
seară” și care ocupă funcții de mare răspundere. Vedeți,
un om sau doi oameni pot fi amăgiți, dar o lume întreagă e mai greu de amăgit. Opinia publică românească are încă încredere în Biserică, Armată,
Academia Română. Restul instituțiilor – acelea care
conduc, de fapt, țara – sunt pe la coada clasamentului.
Academia nu are menirea să conducă țara și nici să
lupte pentru putere (= să facă politică), dar poate să fie
un „consilier” redutabil pentru autorități în cele mai variate chestiuni. De aceea, Academia se și pronunță din
când în când – fără să fie solicitată – în legătură cu astfel de chestiuni de strategie națională, de învățământ,
cercetare, sănătate, calitatea vieții, politică externă,
relații internaționale etc. Altminteri, Academia are câteva
obiective precise (consacrarea valorilor intelectuale supreme, cercetarea și creația de vârf, acordarea titlului
de doctor și doctor abilitat în condiții de corectitudine și
exigență) și de acestea trebuie să se țină.
– Apropo de implicare. Zilele acestea, la nivelul ministerului de resort se conturează, cel puţin declarativ,
măsuri care mai de care mai „revoluţionare” privind ba
structura anului şcolar, ba modalităţile de evaluare…
Dintre foarte multele probleme, mă rezum la a vă întreba: ca profesor, ca istoric, ca cetăţean – ce facem cu
Istoria României, pe care eu o consider, alături de
Limba Română, mai mult decât o simplă materie de studiu?
– Ați atins o chestiune care mă preocupă în mod
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aproape obsesiv și mereu atrag atenția asupra disciplinelor identitare, dar fără niciun rezultat. Eu mai sper că
ne vom trezi, deși va fi foarte greu. Traversăm o perioadă nefastă. Zi de zi li se predică tinerilor să-și trăiască clipa, să nu mai memoreze nimic, să nu mai
acumuleze cunoștințe, să învețe numai aspectele practice ale vieții, să-i critice pe dascăli, să intervină în planurile de învățământ și în structura materiei, să fie
protagoniștii prezentului și nu figuranți pe scena lumii.
Unde să mai aibă loc în acest vacarm de lozinci ale vremurilor noi meditația, interesul pentru înaintași, pentru
literatură, pentru muzică, pentru artele frumoase? Revenind la români: dacă neamul românesc este demn de
milă, de ce să ne interesăm de soarta lui istorică? Pe
cine și de ce să mai intereseze cum s-au format românii
ca popor, cum au rezistat ei aici, ce au făcut Ștefan cel
Mare, Mihai Viteazul și Alexandru Cuza? Și apoi, dacă
am reuși să-i interesăm pe elevi de istoria românilor, ar
apărea „pericolul” formării unor sentimente patriotice,
de mândrie față de popor și de țară, ceea ce ar fi primejdios! Românii trebuie să rămână aluat moale, ușor
de modelat, mai ales acum, când vecinii lor polonezi,
unguri, cehi sau slovaci se dovedesc „nuci tari” pentru
conducerea de la Bruxelles și nu cedează mai nimic din
identitatea (suveranitatea) lor. Acolo însă, istoria și
limba națională se studiază încă în școli cu mare seriozitate, pe când la noi disciplina „istoria românilor” s-a
scos aproape cu desăvârșire. În privința limbii române,
am făcut zeci de pledoarii, nu demult într-o cărticică intitulată „Veghea asupra limbii române”. Prima „patrie”
pentru fiecare dintre noi a fost limba română și așa trebuie să rămână și pentru urmași, dacă vrem să mai
existăm. În loc de asemenea preocupări firești,
autoritățile văd că se preocupă de scoaterea tezelor, de
desființarea trimestrelor (semestrelor), de numărul
vacanțelor etc. Păcat!
– Poate părea insignifiantă problema („ţara arde şi
baba se piaptănă”), dar văd că nu există şanse de îndreptare/rezolvare, dimpotrivă! În ultimele trei decenii,
Academia, prin institutul de profil, a făcut eforturi deosebite pentru actualizarea instrumentelor normative în domeniul limbii – noul DOOM e cel mai bun exemplu. Cu
toate acestea, se constată o adâncire accentuată a faliei dintre teorie şi practică: fie că vorbim de nerespectarea voită a legii (ne place sau nu, şi în domeniul
lingvistic legea trebuie să fie lege) – cazul scrierii cu â,
de pildă, fie vorbim de neglijenţă, indiferenţă sau cum
i-o mai zice – şi aici mă gândesc, în primul rând, la cuvântul scris (indiferent de suport). Dacă pe numeroasele
site-uri cratima nu mai există, se scrie miau ca pisica,
vorba ceea, ce ne facem cu cartea tipărită!? Editurile,
apărute ca ciupercile după ploaie, unele chiar cu renume, atestate, acreditate, recunoscute de nu ştiu ce
abrevieri pompoase, publică orice li se cere în forma
care le este livrată de autor! (Aş putea să dau şi exemple, nu o fac din prea marea jenă faţă de autori.) Democraţie, democraţie, totuşi…?!
– Există o lege de demult care spune că normele ortografice și ortoepice ale limbii române le stabilește Academia Română. Faptul a fost pus în practică încă de la
înființarea instituției, la 1866 și a fost respectat chiar și
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în timpul regimului comunist. Legea nu prevede, însă,
sancțiuni pentru încălcătorii ei. Astfel – după cum e obiceiul la noi – fiecare face cum vrea în privința grafiei cu
„â”, cu „sunt” etc. În ceea ce privește scrierea fără reguli
sau cu încălcarea regulilor, cauzele sunt mai profunde,
dar se pot numi pe scurt lipsa de educație școlară. La
noi sunt destul de mulți copii care nu merg deloc la
școală, alții care merg un an-doi și apoi abandonează,
iar alții care merg ani întregi și nu știu ce citesc, chiar
dacă citesc. Pe de altă parte, chiar și pentru cei mai silitori este foarte greu, fiindcă nu se mai face gramatica
limbii române așa cum ar trebui. Toți acești copii,
alfabetizați ori nu, au însă telefoane mobile și scriu
SMS-uri cu mare dezinvoltură. Și le scriu, evident, în
mod „original”, copiindu-se unii pe alții. În aceste
condiții, de dezinteres aproape total al autorităților, nu
este de mirare că se ajunge la aberații lingvistice.
– Se ştie că denumirea celei mai înalte instituţii culturale a unei ţări vine de la numele grădinilor consacrate
eroului din Attica, Akademos, unde Platon îşi ţinea întrunirile. După 1989, am asistat la ducerea în derizoriu
a termenului, academie devenind orice club, orice curs,
că-i de coafură, că-i de fotbal, că-i de paintball (îndeletniciri, de altfel, onorabile, însă departe de a fi… academice!). Şi iarăşi zic: democraţie, democraţie, totuşi nu
s-ar putea pune stavilă acestor… fasoane?
– Da, aveți dreptate și aici. Imediat după decembrie
1989, conducerea instituției de atunci s-a adresat OSIM
și a cerut rezervarea exclusivității asupra noțiunii de
„Academia” (ceea ce se cheamă marcă înregistrată).
Nu s-a aprobat, însă, decât exclusivitatea asupra formulei de „Academia Română”. Prin urmare, oricine
poate zice oficial „Academia de Frumusețe” sau „Academia de Fotbal” sau chiar „Academia de Coaching”!
Asta este și nu am putut schimba nimic. Este mare
păcat!
– Există subiecte tabu pentru distinşii academicieni,
faţă de care reacţia este una de negare categorică
(chiar neargumentată) sau de ignorare „superioară” în
locul unei ample dezbateri? (Am formulat interogativ,
deşi ştim bine că există!) Cum se justifică atitudinea
aceasta? (Are legătură cu ceea ce poporul numeşte
„a-ţi bate cuie-n talpă”?)
– Îmi este greu să vă dau un răspuns obiectiv. Dar
aș face o precizare: există astfel de subiecte doar pentru anumiți membri ai Academiei. Și eu neg categoric
originea exclusiv dacică și tracică a poporului român,
sau faptul că romanii ar fi învățat latinește de la daci,
ori că Podul lui Traian făcut de Apolodor din Damasc ar
fi fost făcut de Decebal, dar argumentez. Am scris recent o carte polemică pe această temă și m-am străduit
să fie redactată pe înțelesul tuturor. Dar nu sunt toți oamenii la fel, iar academicienii sunt și ei oameni. Media
de vârstă a membrilor Academiei Române este de
peste 80 de ani, iar pandemia a urcat și mai mult
această medie. Mulți membri sunt obosiți, bolnavi, triști,
dezamăgiți de lumea aceasta bulversată, în care valorile de odinioară nu mai sunt considerate valori.
– Într-o societate dezbinată, având ca deviză vorba
cu „capra vecinului”, consideraţi că procedura de accedere la un fotoliu academic este ferită de parti-pris-uri?
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– Nu, nimic pe lumea asta omenească nu este ferit
de subiectivitate. Doar Dumnezeu este drept, obiectiv,
infailibil. Întotdeauna a fost așa și nu doar la noi, ci în
toate academiile. Evident, sunt greșeli și greșeli în aprecierea unui savant sau a unei opere. Greșelile
intenționate făcute pentru primirea în Academie a unor
persoane care nu merită înalta onoare sunt reprobabile
și odioase. S-au înregistrat de-a lungul timpului și astfel
de „greșeli” și nu doar sub comunism ori în ultimele trei
decenii. Din păcate și spre marele regret al majorității
membrilor instituției! Dar veghem mereu ca aceste lucruri să nu se mai repete.
– Sunteţi specialist în Evul Mediu. Care ar fi „lecţia”
pe care noi românii ar trebui s-o reţinem din acest „ev”?
– Cam de la Renaștere încoace, ne-am obișnuit să
tratăm Evul Mediu cu dispreț, dar și cu multă superficialitate, care au crescut mereu în timp, pe măsură ce
perioada respectivă devenea tot mai îndepărtată și
părea tot mai obscură. Cine nu a auzit expresii de genul
„barbarie medievală”, „întuneric medieval”, „comportament ca-n Evul Mediu”? Disprețul este conținut chiar în
nume: cei doi termeni alăturați înseamnă „perioada mijlocie”, în sensul unei paranteze neinteresante, neimportante și chiar jenante, situate între luminoasa Antichitate
clasică (greco-romană), care a oferit modelul sau idealul de cultură și civilizație, pe de o parte, și Renaștere,
care s-a străduit să reînvie cât mai bine acest model
antic, pe de altă parte. „Reînvierea”, la o privire mai
atentă, a însemnat, în fapt, copiere sau imitație, iar
atunci când imitația a fost depășită și abandonată, se
trecea treptat spre cultura modernă. Deoarece artiștii,
savanții, literații din secolele V-XIV – adică oamenii de
cultură sau creatorii medievali –, cu foarte rare excepții,
nu au imitat operele clasiciste greco-latine, au fost
tratați cu dispreț, cu desconsiderare și au fost ignorați
multă vreme, ei și operele lor. Firește, o biserică gotică
nu seamănă cu un templu grec, dar nu pentru că oamenii Evului Mediu nu știau să facă temple grecești,
cum s-a crezut o vreme, ci pentru că nu-i interesa acest
lucru, pentru că aveau o altă sensibilitate, o altă
concepție despre divinitate și despre creație. Dar ideea
că între „lumea veche” și „lumea nouă” – imitație a celei
vechi – se interpune una „mijlocie”, fără nicio personalitate, una întunecată, nepotrivită, ca un fel de accident
al istoriei, și-a făcut loc treptat, s-a insinuat în unele
scrieri, pentru ca apoi să se generalizeze.
Această concepție a acționat în timp ca o sentință,
ca un sigiliu pus cu forță și imposibil de șters ori de eludat. Lumea modernă, mai ales prin Marea Revoluție
Franceză, a aruncat un oprobriu greu, apăsător, pe care
romantismul a încercat, fără prea mare succes, să-l îndepărteze, poate și fiindcă a alunecat spre o imagine
idealizată a Evului Mediu, din care proveneau doar
ruine fascinante, cavaleri în turnir, onoare cavalerească,
romane galante (l’amour courtois) sau poezii ale trubadurilor, truverilor sau minnesängerilor. De aceea, în
ciuda lucrărilor foarte serioase ale istoricilor (din ultimul
secol, de exemplu), în opinia publică a rămas o imagine
superficială și deformată a Evului Mediu, în care ar fi
trăit oameni stângaci și neîndemânatici, aspri și
ignoranți, caracterizați prin barbarie, supuși unei crunte
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asupriri a feudalilor, perioadă în care o mână de
aristocrați (dacă nu doar regele) decideau totul, în care
unele femei erau socotite bune numai spre a fi lăudate
în poezie, iar altele numai spre perpetuarea speciei, în
care biserica era atotputernică și îi ardea pe rug, prin
intermediul Inchiziției, pe opozanți și incomozi etc. Este,
totuși, evident astăzi că unele dintre aceste clișee au
fost abolite, dar în prea mică măsură, încât foarte puțină
lume știe, de exemplu, câte inovații a adus omenirii Evul
Mediu, de la cartea manuscrisă, numită codice (în Antichitate erau rulouri, numite volumina, un fel de suluri)
până la notele gamei muzicale și la muzica fondată pe
ritm. Și Evul Mediu românesc este plin de asemenea
„minuni”, dar despre ale vom putea vorbi cu altă ocazie.
– Şi fiindcă am ajuns în Evul Mediu, v-aş ruga să ne
oprim puţin asupra unei figuri romantice/pitoreşti a perioadei – domnitorul şi poetul Petru Cercel, al cărui portret votiv, datând din 1594, se află la Mănăstirea Căluiu.
Într-un sat argeşean de pe Valea Cârcinovului, este
foarte frecvent patronimul Cercel. Ba îl găsim şi în toponimia zonei (moşia Cerceleasca, de pildă). Cu ceva
ani în urmă, un localnic, preotul Ioan Popescu
(1896-1987) din Dobreşti, satul lui Ion Mihalache (cu
care se înrudea şi al cărui colaborator apropiat a fost),
se apucă să versifice Legendele satului Dobreşti
(despre geneza satului, despre unele întâmplări din vechime, altele explicând o serie de toponime locale),
pentru a căror scriere valorifică amintirile transmise din
generaţie în generaţie, precum şi vechi documente.
Cele două subiecte preferate (primul legat de înaintaşii
săi şi al doilea de aşa-zisul haiduc Radu lui Anghel din
Greci) sunt dezvoltate pe larg şi în amintirile sale. (În
2010 am publicat în „Pro Saeculum” textele respective.)
Mă opresc la primul – O problemă de arheologie
locală. Legăturile lui Petru Cercel cu satul Dobreşti.
Convins că prin mama sa, Paraschiva Cercel, se trage
din domnitorul Petru Cercel, popa Ionel întreprinde cercetări, are intuiţie şi face legături logice între evenimente, toponime şi obiceiuri, susţinut de documente,
dar şi de argumente de bun-simţ.
Mă adresez, în egală măsură, istoricului şi scriitorului care sunteţi. Cât credit se poate acorda memoriei colective (hiperbolizantă, e drept) concretizate în balade,
legende, cântece, toponime?
– Este foarte greu de spus! Dar încă de la Herder
încoace și apoi de la romantici, „cântecele popoarelor”
(legende, balade, tradiții etc.) au intrat în rândul izvoarelor istorice. Gheorghe I. Brătianu a dovedit, prin
„Tradiția istorică...”, faptul că descălecatul era o realitate
istorică, învelită în legendă. Petru Cercel m-a fascinat
de mulți ani, prin ceea ce a realizat în domnia sa meteorică și în viața sa scurtă. Ba, pe urmele lui Alexandru
Ciorănescu, am dat nu demult o nouă traducere în
românește a unicului poem păstrat de la el, cu temă religioasă, scris în italiană și intitulat „Imn către Creator”.
Mai scrisese și alte versuri, dar nu s-au păstrat. Nu văd
de ce domnul nu ar putea fi legat de satul Dobrești și
de acele zone din Argeș. Eventuale noi mărturii vor
putea aduce argumente în sprijinul opiniei părintelui
Ioan Popescu.
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– Să părăsim, rogu-vă, Evul Mediu şi să revenim în
prezent. De vreo trei ani, suntem „sub nişte vremi” ieşite
din ţâţâni. Cum explicaţi Domnia Voastră această joacă
de-a Dumnezeu în care s-au angrenat bogaţii lumii?
– Mi-e greu să explic, deși, ca istoric, trebuie să constat că de ceva timp ei decid soarta lumii, că sunt mai
puternici decât statele, că ne dirijează viețile. Lumea nu
mai este cum a fost și, pe măsură ce înaintez în vârstă,
am sentimentul că parcă nu-i mai aparțin. Dar acest
sentiment îl au, probabil, toți bătrânii, deși el trebuie să
fie mult mai acut acum, când schimbările au căpătat un
ritm amețitor.
– Cum au ajuns vorbe de ocară naţionalismul şi
patriotismul?
– Noii patroni ai lumii nu mai au nevoie de identități
și de loialități, bazate pe onoare, pe corectitudine, pe
credință, pe convingeri morale ferme. Lor le trebuie o
lume globală, otova, formată din „roboți”, fără
atașament de solul natal, fără dragoste pentru grupul
fiecăruia, pentru limba maternă etc. Unii nu se lasă ușor
prinși în această plasă dezumanizatoare (polonezii, ungurii, cehii, slovacii ş.a.), dar alții se supun orbește (cel
puțin prin liderii lor politici), cum sunt românii. Asta pare
să ne fie soarta, deși eu și alții nu ne împăcăm cu ea.
– Se va întoarce vreodată acasă Gojdu? Sau
„acasă” va căpăta alt conţinut? Altfel spus, noi, regăţenii, va trebui să ne pregătim paşapoartele pentru a
merge la Cluj?
– Doamne ferește! Mă refer la chestia cu
pașapoartele. Bunii și străbunii noștri ne-ar blestema
din mormânt. În Transilvania, conform statisticilor mai
recente, media maghiarofonilor este de 16-17%. Sigur,
ei vor zice mereu că e mai mare și se vor folosi de acest
recensământ ca să-și „îngroașe” propria etnie. Dar mai
mult de o cincime din populația întreagă nu pot să fie
(mă refer la maghiari cu secui cu tot). Amenințarea
există, însă, mai ales de când Victor Orban se crede
împărat și de când vede că-i merge pe la Bruxelles și
Strasbourg. Am auzit recent un distins „analist politic”,
cu părul alb, spunând la TV următoarele: dacă românii
ardeleni aveau dreptul să scrie în „Tribuna” lui Slavici
de la Sibiu, în 1884, că „soarele, pentru toți românii, la
București răsare”, secuii ce cusur au să nu poată clama
că patria/conducerea lor e la Budapesta sau să poată
intona când vor așa-zisul „imn secuiesc”? Cine știe a
cui va fi Transilvania în viitor?, a adăugat vajnicul specialist. E un caz tipic de manipulare a opiniei publice.
Chestiunile nu sunt deloc echivalente. Când românii ardeleni luptau pentru unirea cu Țara, ei erau două treimi
din întreaga populație a Transilvaniei (chiar recensământul „ajustat” bine din 1910 îi dă ca fiind 53%), iar ungurii din Ardeal sunt azi 16-17% până în 20%. Prin
urmare, din punctul de vedere al dreptății istorice și al
dreptului internațional, românii ardeleni aveau dreptul
să rupă provincia lor și s-o alăture României. Azi ungurii/maghiarofonii au dreptul să creadă ce vor, să aibă
cetățenie ungară etc., dar au obligația să respecte țările
în care trăiesc, simbolurile lor. Nu mă deranjează nici
intonarea cântecelor proprii, dar numai după intonarea
Imnului României; nu mă deranjează nici afișarea drapelului altui stat, dar alături de drapelul României, fără
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sfidări ieftine, jenante, fără profanări, fără revopsiri de
borne în culori străine în mijlocul României etc. Cât despre moștenirea Gojdu, ea nu se va întoarce atâta vreme
cât conducerile României nu vor acest lucru și nu fac
nimic în acest sens.
– Înainte de a vă mulţumi pentru oportunitatea acestui dialog, aş mai apela o dată la înţelepciunea populară, numai că de data aceasta e vorba de poporul
african: „Până ce leii nu vor avea istorici, poveştile vânătoreşti îi vor glorifica întotdeauna pe vânători”. Vom
apuca ziua aceea?
– Noi, probabil, nu, dar sper că urmașii da! Vă răspund tot printr-un proverb: „Nu mor caii când vor câinii”.

Vasile Pop-Negreşteanu, Înălţarea
PRO

atitudini
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GÂNDUL DE DUMINICĂ SEARA

PRO

Dacă Nobelul ar fuziona cu Oscar, cu PEN-clubul şi
cu încă o sută de forumuri de triere a valorilor, pentru
limba română, după părerea mea, textul care ar cuceri
la mare distanţă Aurul ar fi Harap Alb al lui Ion Creangă.
Este istoria, studiul antropologic, horoscopul poporului român.
Despre poporul român s-au scris zeci de mii, sute
de mii dacă nu milioane de pagini, dar nici una dintre
acele lucrări, datorate unor specialişti şi unor savanţi,
nu cuprinde atât de profund, atât de exact şi atât de lapidar portretul poporului român.
El, descendent din cei mai vestiţi crai, stăpânul unei
împărăţii fără egal de frumoasă şi de bogată, îl primeşte
în casă pe un milog („Spuneți-i lui Arpad, ducele Ungariei, stăpânul vostru, datori îi suntem ca un prieten unui
prieten, în toate care îi sunt necesare, fiindcă este om
străin, și de multe duce lipsă…”, zice Menumorut), care
om străin, răspunzând generozităţii cu viclenie, i se face
stăpân românului, îl face robul său, se prezintă pe sine
SAECULUM 3-4/2022

ca de viţă nobilă, şi-şi supune sluga la cele mai irezistibile încercări cu intenţia clară că vrea să-l suprime.
Într-o poveste, după ce Făt-Frumos îl omoară pe
zmeu şi o eliberează pe Ileana Cosânzeana, toate domeniile zmeului cu toate castelele şi bogăţiile lui,
printr-o vrajă, au fost concentrate într-un măr. Ajunşi
acasă, prin atingerea mărului cu vergeaua fermecată,
imensele averi din starea de virtualitate se vor desfăşura din nou manifest în spaţiu.
Scrierea Harap Alb e acel măr. Toată istoria poporului român, ale cărei tomuri adunate n-ar încăpea într-o
bibliotecă uriaşă, e concentrată în cele câteva pagini
ale prozei lui Creangă.
Pentru că Harap Alb nu e, aşa cum se repetă automat, un basm, ci un teribil roman parabolic care tratează drama poporului român.
Iar poporului român exact asta i s-a întâmplat. Au
venit ba unul, ba altul, apăruţi nici nu se ştie de unde, şi
s-au milogit: Lasă-ne şi pe noi aici, pe lângă tine, că
ţi-om fi recunoscători, şi poporul român, generos, i-a primit pe toţi, iar aceştia, prin intrigă şi silă, viclene uneltiri,
făcături cu care poporul român, bun şi cu frica lui Dumnezeu, nu era dedat, era victimă sigură, s-au făcut ei
stăpâni şi l-au transformat pe el în sluga lor, în iobagul
lor, în sclavul lor pus să muncească pentru ei în lanţuri.
Astfel, românului i s-a luat tot, inclusiv, prin anularea
dreptului său la moştenire, ţara (împărăţia), aceasta devenind moşia noilor stăpâni.
Dar, mai îngrozitor decât prădarea tuturor bunurilor
materiale, iar asta pe mine mă arde ca un rug nestins:
lui Harap Alb i s-a răpit identitatea.
Şi aceasta, după ce a fost deposedat de tot, i se face
acum poporului român. I se spune răspicat, nu pe la colţuri, de la catedră: tu nu eşti nimic, termină cu dacii şi
romanii, cu mâinile în care mai curge un sânge de
roman, pe romani trebuie să-i urăşti de moarte,
schimbă-ţi Imnul mincinos, tu nu eşti român, România
e o invenţie a masonilor, nici cu dacii, nişte barbari nenorociţi, nu ai nici o legătură, Ştefan a fost într-adevăr
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mare: cel mai mare curvar, Vlad Ţepeş un descreierat,
Avram Iancu un nebun, Eminescu alt nebun, tu n-ai
strămoşi, n-ai istorie, n-ai ce căuta în ţara asta.
Ne aflăm într-o hrubă sub pământ, cu o lespede de
piatră deasupra capului. Nu auzim o vorbă în apărarea
noastră, în restabilirea adevărului de fapt, dar cele din
pasajul anterior ni se strigă zilnic de ne sparg urechile.
Şi toate acestea ni s-au spus în Harap Alb.
Dar cea mai cumplită plagă abătută asupra poporului român este ceea ce romanul simbolic Harap Alb are
drept esenţă: raptul identităţii. Poporul român este prezentat drept altceva decât ceea ce e. Nouă azi ne este
imposibil de evaluat de ce rezistenţă a dat dovadă poporul român, ce luptă total inegală, total defavorabilă lui,
a trebuit să ducă pentru păstrarea identităţii.
Războiul hibrid, prezentat ca o invenţie de ultimă
oră, românii l-au purtat milenii la rând. Nemaidispunând
de forţa armelor, transformaţi în sclavi, ei au înlocuit
spada, aflată în mâinile stăpânului (spânului) şi duşmanului lor, cu armele alternative, ale războiului hibrid:
limba, credinţa creştină, portul, obiceiurile, folclorul, familia tradiţională. Dacă staţi un pic şi vă uitaţi: sunt exact
ţintele asupra cărora se dă asaltul azi. Cu acelaşi scop:
pierderea identităţii. Ca Harap Alb însuşi să creadă că
el nu descinde din crai, el nu descinde din nimeni, a
apărut aşa de pe undeva, moşia nu e a lui, el e sluga
Spânului şi atât.
Cu durere constatăm că pe alocuri bătălia pentru
ştergerea identităţii câştigă teren: la basarabenii care
neagă că ar fi cine sunt şi se dau drept altceva, la transilvănişti, mai nou la românii absoluţi care sunt aromâ-

nii.

Noi, preţuind la superlativul absolut textul iniţiatic
Harap Alb, plin de sensuri ascunse, ni-l însuşim şi în
perspectiva lui de final:

„Dar calul lui Harap-Alb îndată se repede și el la
Spân și-i zice:
– Pân-aici, Spânule! Și odată mi ți-l înșfacă cu dinții
de cap, zboară cu dânsul în înaltul cerului, și apoi,
dându-i drumul de-acolo, se face Spânul până jos praf
și pulbere. Iară fata împăratului Roș, în vălmășagul
acesta, repede pune capul lui Harap-Alb la loc, îl înconjură de trei ori cu cele trei smicele de măr dulce, toarnă
apă moartă, să stea sângele și să se prindă pielea, apoi
îl stropește cu apă vie, și atunci Harap-Alb îndată învie
și, ștergându-se cu mâna pe la ochi, zice suspinând:
– Ei, da’ din greu mai adormisem!
– Dormeai tu mult și bine, Harap-Alb, de nu eram eu,
zise fata împăratului Roș, sărutându-l cu drag și dându-i
iar paloșul în stăpânire.
Și apoi, îngenunchind amândoi dinaintea împăratului
Verde, își jură credință unul altuia, primind binecuvântare de la dânsul și împărăția totodată.
După aceasta se începe nunta, ș-apoi, dă Doamne
bine!”

Textul lui Ion Creangă e nu doar o explorare a trecutului poporului român, ci şi o profeţie. Şi ce spune el
aici, în final, se va împlini întocmai. Ş-apoi, dă, Doamne,
bine!
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Vasile Pop-Negreşteanu, Vedenii
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CÂND TUNURILE VORBESC…

PRO

Prin anii 80, guvernanții de atunci au emis un decret
privind autofinanțarea tuturor instituțiilor de cultură.
Lucru greu de realizat, aproape imposibil. Eram la Teatrul Național din Cluj și am încercat marea cu degetul:
am dublat numărul de reprezentații, am crescut numărul
de spectatori, am intensificat deplasările – inutil! Mai
mult de 40 la sută din necesar nu am realizat. Atunci
am pornit din poartă în poartă pe la toate întreprinderile,
cu căciula în mâini, cerșind sponsorizări, cum se spune
acum. Un director de la o asemenea întreprindere mi-a
spus-o franc: Tovarășe…, nimeni n-a murit pentru că
n-a văzut un spectacol de teatru sau n-a citit o carte.
Așa că, lăsați-o mai moale cu cultura! Iată că la 30 de
ani (și ceva) de la… revoluție, situația se repetă, e
drept, în alt fel. Statul nu prea are bani pentru cultură.
Pentru reviste, pentru cărți, pentru spectacole. Cineva
mi-a spus iarăși o vorbă înțeleaptă: Când tunurile vorbesc, poezia trebuie să tacă! Vorba e mai veche, dar se
actualizează. Nu cred însă că e normal. Abia acum scriitorii și toți ceilalți oameni de cultură ar trebui să-și ridice
glasul împotriva glasului tunurilor. Numai că la noi, nu
din pricina tunurilor n-avem bani pentru cultură. Ci din
pricina unora care cred în continuare că se poate trăi
fără să citești o carte, o revistă, fără să vizionezi un
spectacol de teatru etc. Adevărul e că, într-adevăr, fizic
nu se poate muri din asta, dar… spiritual, da! Un popor,
o națiune, dacă vreți, fără cultură, fără susținerea
spiritualității sale, e ca și moartă. Se pare că într-acolo
ne ducem. Școala se face tot la… fără frecvență, ca în
anii socialismului, numai că de data aceasta cu mijloace
mai sofisticate. Rezultatul însă duce tot la analfabetizare. Nu mă plâng. Constat doar. E tristă constatarea.
Guvernanții noștri ar trebui să ia aminte că o cultură nu
se poate face (întreține) fără un sprijin financiar. De undeva ar trebui să apară acest sprijin. Să sperăm,
sperăm cam de multișor, că va veni și ziua aceea. Să
nu fie însă prea târziu.
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Vasile Pop-Negreşteanu, Ritual străbun
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ocolul pământului în 1001 de cărți

Magda Ursache

CULTURĂ FĂRĂ CULTURĂ?
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rativul” – „narativa” lui Orwell), care să dețină un vocabular restrâns, idei simpliste, exprimare simplistă, cu alt
cuvânt, non-limbă.
În ograda literaturii, între arme, muzele cam tac. Și
nu-i pace sub măslinii criticii. De 30 de ani încoace, nu
contenesc desființările culturale, literare... Ca ale domnului Ghiță de la Craiova, care se ia de monumentala
Istorie a lui Călinescu.
De acord că trebuie să fii lucid în afirmații, dar nu
rău, nu cinic. Ni se tot repetă: Lăsați iluzia că avem cultură, noi n-avem cultură organică. Lăsați iluzia deșartă
că avem literatură română. Lăsați iluzia că avem o
limbă expresivă. Păi n-avem, dacă facem tabula rasa
din istorie și din istoria literaturii române. A fost declarată
industria un morman de fiare vechi (cât s-o fi plătit pentru confuzia români-romani produsă de cel mai iubit dintre premieri și cât se plătește întreținerea acestei
confuzii nu știm), de ce n-ar fi declarată astfel – morman
de hârtie veche – și literatura?
Recentuț, un teleintelectual de TVR1 se arăta „inspirat” de limba maghiară. Limba română nu-l inspira la fel.
„Din fericire, scrie prietenul literaturii române, Adam
Puslojić, literatura română a fost, este și va rămâne o
literatură formidabilă cu sau fără vreun Premiu Nobel.”
Care va veni, garantează poetul Adam. Deocamdată,
se contestă dreptul unei culturi mici (mică, dar nu minoră, repet), din periferia europeană, de a-și crea modele singură. Vorba lui Cornel Regman: „în stilul
nimănui și-al tuturor”.
S-a început, după 1990, cu tehnica înlocuitorilor.
Poet mare nu-i Eminescu. „Mie nu mi-a plăcut niciodată
Eminescu”, declară ritos Nora Iuga. Eu m-am săturat
de înlocuitori, încă din stalinism. Atunci, pe Eminescu îl
înlocuia Al. Toma sau Naș Deșliu. Acum, înlocuitorul e
Tzara sau Fundoianu. Nu mai vreau alții noi. Borges
voia să ajungă mai repede bătrân ca să nu mai treacă
prin „încercări neonorabile”. Eu am ajuns deja.
Cei care cred în forța modelatoare a operelor de valoare estetică, educativă în sens etic, activ, creator, sunt
PRO

În foiletonul precedent, Când ignoranța e comică și
nu prea, trimiteam la Jaspers și la spusa lui că omul se
împlinește prin comunicare cu oamenii, comunicare animată de iubire. Dar se mai aude Jaspers în plin discurs
al urii?Am spus om, deși vocabula asta e mereu înlocuită cu material uman. Ah, viziunea materialistă, redescoperită de neomarxiști! Spune religia creștină să
nu ucizi? Lovești în ea. Catedralele sunt golite, bisericile
arse, se propune queer religion, sub steagul curcubeu
în loc de cruce, ca etica nouă (în fapt, non-etica) să învingă.
Vintilă Horia (îmi aduce aminte Isabela VasiliuScraba, în „Acolada”, nr. 5, de mai 2022), într-o scrisoare către Mircea Eliade din an o mie nouă sute
şaizeci şi ceva, spunea că omul involuează spre
maimuță, cele „două planuri de umanitate”, suitor și coborâtor, formează un fel de cruce a Sfântului Andrei. Cei
care suie nu vor războaie, nu vor să ucidă, cei care coboară, da, le doresc, cer arme și arme.
Și tot Vintilă Horia (la fel Valéry, la fel Ortega y Gasset) întrezărea în controlul tehnicii asupra omului perspectiva unui nou val al barbariei. Or, arta
dezumanizată de omul-mașină înseamnă moartea
civilizațiilor. Baudrillard striga și el: „Vine Mașinul!” Hiperobiectul înlocuiește (sau vrea s-o facă) omul. Ținta
este omul plat, post-religios, post-etic, post-etnic. Într-un
cuvânt: dezrădăcinat.
Se vrea istorie fără memorie. „Istoria e un muzeu în
care intri doar dacă vrei”, anunța un presar care se voia
coloniza(n)t. Și câți influenceri nu sunt gata să prindă
din mers trendul dezrădăcinării, al tăierii rădăcinilor. Trebuie, vrem, nu vrem, să ne mankurtizăm, e-n trend.
Cred că extrema urgență este reintroducerea orelor de
istorie în școală.
Ce atâtea nații? Cominternul (Internaționala Comunistă) a vrut distrugerea ideii de națiune, unind proletarii
„din toate țările” într-una: „Măreața Uniune”. Ce atâtea
limbi pe planeta asta? Se preconizează să vorbim în esperanto. E mai lesne de controlat noulimba (ca-n „na-
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etichetați învechiți, epuizați. Dar o cultură neperformantă, neformatoare cui prodest? Scriitorul, sub dictatură, doar sugera adevăruri, mereu ambiguu, cu fereală.
Acum, cei căzuți în doaga corectitudinii politice,
oportuniștii care gândesc doar pentru sine și-și caută
sinea atacând valoarea, sporesc fără istov confuzia nefirească privind valorile mari.
„Reacționarii” antiprogresiști (ca Eminescu) trebuie
negați. Imaginarul conservator trebuie eliminat. La fel,
cei încremeniți în canonul conservator, în tiparul
„tradiției” (pusă în ghilimele). Și P.P. Carp, și Maiorescu
au reprezentat liberalismul conservator al junimiștilor,
gândind evoluționist cu măsură, însă rezerva junimistă
la „forme fără fond” e combătută ca reacțiune. Decupez
dintr-un discurs parlamentar al lui Carp: „cu toată
imitațiunea noastră servilă, nu putem ajunge la nicio înflorire”. Pentru că, mai zice Carp, „nu libertatea poate
crea civilizațiunea, ci civilizațiunea o creează”.
Nu-i o variantă la lupta de clasă opoziția reacțiuneprogres?
A scrie despre marii exilați, ca Eliade, Cioran, Vintilă
Horia, Horia Stamatu, Ștefan Baciu, Aron Cotruș, Leonid Mămăligă, reprezintă factor de risc. La fel, despre
cei victimizați în închisori: Gyr, Crainic, Andrei Ciurunga,
I.D. Sîrbu, Ion Vinea, Vladimir Streinu, Ernest Bernea,
Sergiu Al-George, Ovidiu Papadima, Dinu Pillat, Traian
Chelariu, Constant Tonegaru, Arșavir Acterian, Păstorel
Teodoreanu, Marcel Petrișor, Alexandru Ivasiuc, Florin
Constantin Pavlovici au fost supuși unor torturi inimaginabile, dar au așezat Peceți în cartea țării (e titlul lui Ciurunga). V. Voiculescu, arestat la 74 de ani, închis la
Jilava (Fort 13), Aiud (Zarca), s-a îmbolnăvit de TBC la
coloana vertebrală. La dorința sa, a fost îmbrăcat cu
hainele cu care ieșise din închisoare și înhumat la Bellu.
Demnitate fără rest: „Ionică, mor, nu le dau nimic”. Se
referea la manuscrise. În ce mă privește, aș introduce
în manualele de română biografia doctorului. Biografia
martirului ortodox ar trebui pusă sub ochii fiecărui elev,
fiecărui student la Litere și nu numai. Fiecărui tânăr.
Oare bulaii și florienii (iată, numele proprii au devenit
substantive comune) știu că prin abatoarele numite Jilava, Sighet, Pitești, Aiud, Gherla, Periprava, Salcia,
Capul Midia etc., etc. au trecut (după numărătoarea lui
Ion Lazu) 403 condeieri, că 53 au decedat în pușcării,
că 28 au suferit câte două detenții?
Să-ți stea lângă inimă „estimea noastră”, cum o
numește mult blamatul Noica, este atitudine etichetată
depășită, conservatoare. Aud bulaii și florienii vocile disperate ale martirilor de subpământ: Gheorghe I. Brătianu, Monseniorul Ghika, Mircea Vulcănescu, Vasile
Militaru, Barbu Slătineanu, Sandu Tudor? Ale martirilor
care s-au sacrificat pentru demnitatea de a fi român, dar
și pentru recunoașterea „părții noastre de cer”, cum îi
spune tot Noica, printre popoarele lumii civilizate? Avem
sfinți („cerul s-a umplut de sfinți”: Valeriu Gafencu, Arsenie Boca, Anton Golopenția, Dumitru Stăniloae),
avem și profeți (Iustin Pârvu, ca și alt deținut profet, Ioan
Ianolide), de ce n-am fi popor ales? Ca și cum ar exista
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nații perfecte, numai a noastră nefiind una. Și nu, n-am
fost în acord cu Ana Selejan (care ortografiază Stăniloaie, cu un i în plus), pusă pe acuze la adresa Părintelui, că a semnat în „Glasul Patriei” (publicația anilor
1955-1972, organ al Comitetului român pentru repatriere, a apărut în 1955 în Berlinul de Est, apoi, din
’65-’72, când a devenit „Tribuna României”). Exilații
știau bine ce se întâmpla într-o Românie FND (fără
neam și Dumnezeu) și n-aș crede că s-a întors cineva
în țară după ce a citit chemarea din „Glasul Patriei”.
Respect numai cenzura profesională și-mi pasă că sunt
supuși iarăși cenzurii cărți semnate, chipurile, de
hitleriști și de fasciști. Nu-i deloc o cenzură soft, dacă e
vorba de Mircea Eliade ori Mircea Vulcănescu, de Țuțea
ori Ernest Bernea. Și se mai folosește o armă grea:
„presupusul antisemitism al lui Goma” (mulțumesc, Flori
Bălănescu!). Ne cam ronțăie conștiințele atitudinea corect politică. Din programa școlară (curriculă!) sunt eliminate adevăratele valori, o pulbere și nu de aur se
așterne peste nume cu adevărat mari, dar încă ne
putem recăpăta stima de sine. O dorește ministrul
Învățământului? Nu mi se pare.
Așa-zișii „racolați”: Vinea (1962-’72), Gyr
(’63-’72),Crainic (’62-’72) au fost acuzați de staliniști;
acum, de demistaliniști. Tovarășul Dumnezeu și
Tovarășa Fecioară Suzănica Gîdea sunt absolviți de vini
ideologice. Dar știți vreun aparatcik literar să-și fi făcut
mea culpa? Crohmălniceanu, cumva? Individualitățile
autohtonizante (Crainic, Țuțea, Noica, Ion Barbu,
George Călinescu) primesc lovituri de pedeapsă în
Amintiri deghizate, răs-re-editată de Humanitas. Croh
vede roșu contra lor. Și are placă în Galați. Comemorativă. Crainic este executat ca „abandon al demnității
omenești”. Era, la Aiud, torturat prin foame și sete. „Mai
vrei o porție, domnu ministru?”, îl întreba un torționar
scăpat de la Auschwitz, după ce-și storcea ciorapii în
oala cu ciorbă. Rupt de foame, Crainic mai voia încă un
blid. Bacilul Croh, cum îl poreclise Ion Barbu, scria prin
1965, boxându-l pe Nichita Stănescu ca „evazionist”, că
Blaga e „păcătos trupește”. Probabil după ce Moni își
ținuse capul în poala Ninei Cassian, cum povestește
„fata cu zestre” ilegalistă. Crohmălniceanu îl vedea pe
Cioran „promotor al fascismului”, pe I.D. Sîrbu, denigrator al socialismului: „denigrează la modul cel mai grotesc întreaga noastră realitate”. Aha, Călinescu primise
flori roșii de la Gheorghiu-Dej, când era pe patul de
moarte. După întâmplările din acel Decembrie, tabloul
Profesorului de pe peretele UB a fost întors cu spatele.
Cred că Ovid a jubilat. Vorba lui Niculae Gheran: „și
unui critic major i s-a întâmplat să aibă o reacție minoră
și, dimpotrivă, unuia minor o reacție majoră. Și Călinescu, și Lovinescu au putut greși, dar ochii i se scot
doar lui Călinescu.” Un autor de „doi cărți” ( și jumătate),
Doru Scărlătescu, îl vede pe G. Călinescu „repede și
comod pliat la comunismul postbelic”. I-o fi fost „comod”
când studentul Vicu Mândra l-a eliminat din Universitate
(lectorul Mândra a fost făcut profesor „pe scurtătură”,
trecut postdecembrist peste etapa conferențiar), când
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i-a luat locul la catedră dentistul Vitner, când era urmărit,
la curs, de bodyguardul Ivașcu sau când era „concurat”
de N. Moraru și Nestor Ignat, ca eminescologi, dar și de
Crohmălniceanu, inginer? Ion Vitner scrisese în Pasiunea lui Pavel Corceaghin, Editura de Stat, 1949, despre
Eminescu: „intelectual în derută, neîncrezător în progres”, „un mistic cu cultul morții”, „un idealizant al trecutului”, „un idealist retrograd”. Acuzele vă sună
cunoscut? Le-ați citit recent?
Dubla măsură se aplică tenace. E și cazul lui Miron
Radu Paraschivescu versus Arghezi. Primul, „cobai” al
doctrinei comuniste, așadar scuzabil, deși l-a scos din
literatură pe Arghezi vreo doi luștri, al doilea, marele
meșter al cuvântului, declarat postsocialist „Marele
Zero.” Și nu-i singura enormitate a vremurilor noastre.
Eliade e spulberat în numele lui Manea, Noica în numele lui Marino, Blaga în numele lui Beniuc, Călinescu
în numele lui Lovinescu... Și ce mai facem? Reconsiderăm Bărăgan de Galan, Negura de Eusebiu Camilar,
Drum fără pulbere de Petru Dumitriu, chiar și Mitrea
Cocor. Cineva mă întreba, într-un interviu, care sunt
cele 10 cărți rele pe care le-am citit. Am numit patru dintre ele.
Prozatorii își cam plimbau oglinda de-a lungul uliței,
șoselei, societății multilateral ne-dezvoltate. Ce se reflecta acolo, în oglinda-oglinjoara lor, nu convenea puterii politice. Când îl aud pe un cotoronț (de ce ar fi
cotoroanța numai la feminin?), pe vreun Xantip că romanul social e copilul epocii socialiste, că romanul de
idei e și el copilul epocii socialiste și că și-a mâncat mălaiul, că romanul psihologic e „pisălogic” (cu trimitere la
N. Breban), nu pot să nu mă revolt. Cele mai penibile
invective au fost adresate lui Marin Preda, „venit de la
coada vacii” sau a Bisisicăi și rămas „țărănizant ignorant”. Plecând de la „țăranii stricați”, Patapievici ajungea
la „românii stricați” (și-i vorba de românii toți), de unde
propunerea ca misera plebs să nu mai aibă decât drept
de vot cenzitar. Să voteze doar intelighenția, boierii
minții. Filosoful se orientase binișor, alegându-l pe Băsescu, președintele tinichigiilor, nu al filosofilor. Din directiva lui Băsescu-Petrov: „apreciez curajul de a nu
merge pe cultura de patrimoniu și a merge pe cultura
modernă” (despre ICR, perioada Patapievici), apud
Radu Portocală, O iubire imposibilă: el și ea, p. 94), din
volumul cenzurat Un președinte împotriva României,
Blogograme, Cartier, 2015.
Theodor Codreanu numără cam 16 trăsături negative ale românilor, descalificante pentru UE, găsite de
Patapievici. Printre ele: românul înjură, zbiară, se
scobește în nas. Ce-i drept, am văzut un intelectual, ministru al Culturii, scobindu-se în nas la dezvelirea unei
statui, dintr-un imbold de a batjocori patriotismul.
Românul, „canalie de facto” după același autor, Patapievici, ar fi violent, dar și laș, xenofob, intolerant. Ba
prea tolerant, zic eu, cu astfel de generalizări. Lui
H.R.-Patapievici îi răspunde „cadavrul din debara”: „Nu
cu fraze și măguliri, nu cu garde naționale, de florile mărului, se iubește și se crește nația adevărată. Noi o
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iubim așa cum este, așa cum a lăsat-o Dumnezeu, cum
a ajuns prin suferințele seculare până în zilele noastre.
O iubim sans phrases.” (M. Eminescu, Opere, X,
Ed. Academiei, 1989, pp. 259-260).
„Sensibilitatea atentă la spiritul tradiției” (intră în
atenție și cultivarea limbii) nu place. „Spectrul tradiției”
înspăimântă. Cel mai blamat e „țărănismul conservator”. De la Kogălniceanu și Maiorescu la RădulescuMotru și Iorga, nimeni n-a scăpat. Obtuză mai este
negarea înaintașilor, vânați ca niște pokemoni. Pe mine
m-a convins demonstrația lui Mircea Platon că ar trebui
să se mai practice un pic de semănătorism, ca să nu
rămână piatră de piatră, teren necultivat, neînsămânțat.
Și asta pentru a contracara pe cât posibil cancel culture,
cultura amânării.
Într-una dintre serile mele antitelevizate/antitelevizuale, plictisită de melița moderatoarelor, am deschis
Zilele și umbra mea, jurnalul lui Traian Chelariu
(1906-1966). O însemnare din 1935:
„Toate graiurile noastre constau din două vorbe: din
da și nu, iar vocabularele limbilor lumii gem de
echivalenții, mai mult sau mai puțin complicați, ai acestor vorbe-atitudini. Din da și nu izvorăsc toate faptele
noastre, și se revarsă în da și nu. Vorbele acestea sunt
temelie pentru cele două filozofii omenești, pentru filozofia afirmării și pentru filozofia negării. Și din ele se țes
toate iluziile și deziluziile noastre, și toate compromisurile.”
Într-un context cultural neprielnic, dramatic, tragicomic, oricum, numai normal nu, ni se servește
aberația: cultura e rea, provoacă traume, deteriorează
creierul. Numai că asta se întâmplă când n-o ai. Cineva
îl cita pe Apollinaire. „Înainte de toate, artiștii sunt oameni care vor să devină inumani”. Altcineva ieșea la
înaintare cu Marinetti, futuristul îndemnând la violențe
contra muzeelor, bibliotecilor, academiilor, la blasfemie:
să scuipăm zilnic pe altarul artei.
În ce mă privește, cred în triada Adevăr-Bine-Frumos. Nu le consider concepte „ponosite”. Întoarcerea
la rădăcini amprentate creștin mi se pare soluția. Nu mă
up-datez contra vieții creștine, ortodoxiei, familiei
tradiționale, refuz să ader la ideea că democrația, orientarea europeană ar fi știrbite de Biserică și că preoții și
ierarhii trebuie culpabilizați la hurtă.
Urmez Calea Gutenberg cum impedimentibus, în
traducere: cu arme și bagaje. Dacă am vreun motiv de
panică, el este dispariția Căii Gutenberg, din cauza interneto(n)ților, rețelelor, iar frica o exorcizez prin lectură.
La satiricul irlandez Jonathan Swift, în Călătoriile lui
Gulliver, yahoos erau lacomi, înapoiați, proști. Poate că
asocierea e nedreaptă, dar mi-o asum. Fără carte, „orfani de carte”, am fi mai săraci cu o civilizație.
În nuvela Șanțurile, Mircea Eliade narează cum o
generație după alta de români caută „comoara”. Mie îmi
place să cred că această comoară e cultura. Românii o
găsesc, apoi o pierd și o caută din nou, după o mie de
ani. Nu-i așa mult.
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Petre Isachi

eminesciana

ESTE EMINESCU ASTĂZI UN POET
CITIT DE LECTORUL OBIȘNUIT?

PRO

Eminescu nu a fost citit niciodată de un lector
obișnuit. De la debutul în cele două reviste, Familia și
Convorbiri literare, Poetul, poezia mai precis, a cerut
un lector maiorescian/călinescian, capabil adică să-i citească Opera (Ediția integrală apărută în Editura Academiei)
din
perspectivă
interdisciplinară
și
transdisciplinară. Lirismul/limbajul eminescian este intraductibil, încât lectorul obișnuit „se pierde” atât în Rugăciunea unui Dac, cât și în Somnoroase păsărele.
Pentru Mentorul lui Eminescu în ale filosofiei, Arthur
Schopenhauer, „operele de creație sunt oglinzi; când se
uită în ele o maimuță, nu poate să apară imaginea unui
apostol”. Butada filosofului german ne sugerează statutul de apostol pe care ar trebui să-l aibă cititorul fascinat de spiritul eminescian. Să ne înțelegem însă: nu
lectorul este vinovat pentru că a ajuns „maimuță”. Plecăm de la ideea știută – noi nu suntem subiecți izolați.
Lumea-i cum este și ca dânsa suntem noi, era și filosofia lui Eminescu. „Fiecare este celălalt și nimeni nu este
el însuși”, susține și Heidegger în Ființă și Timp, deși
în tot ceea ce întreprindem, cu, pentru și împotriva
celorlalți, manifestăm permanent grija pentru diferență.
Analiza comună de a „ființa împreună”, autor-cititor,
confirmă că noi suportăm o presiune a masei, a „Se”ului, în limbajul autorului volumului Sein und zeit, care
potențează în fiecare dintre noi posibilitatea de a se refugia în spatele opiniei publice, lipsindu-se de bună
voie, de responsabilitățile și potențele personale.
Situația cititorului obișnuit „sub influența celuilalt” pleacă
de la adevărul că realitatea lumii este în mod originar:
raportarea la alteritate. Dependența față de lume, cu
toată distanța pe care o afișăm față de ceilalți, justifică
ideea heideggeriană: „lumea nu este ceva care conține
suma tuturor lucrurilor, ci orizontul imaterial din care se
dezvăluie Ființa ființărilor”. De aici veritabila dictatură a
„Se”-ului, atât pentru autorul genial, cât și pentru cititorul
obișnuit. Eul nostru autentic se pierde și se diluează în
acel orizont imaterial, care face „asemenea ființările” –
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oameni, lucruri, natură – și le cuprinde într-o
semnificație globală (este echivalentul în plan istoric al
unei culturi), încât așa cum se exprima filosoful german,
atunci când utilizăm transporturile în comun, când folosim informația, orice se aseamănă cu orice… Ne bucurăm așa cum se bucură toată lumea, citim și interpretăm
literatura și arta așa cum fac masele de oameni, adică
devenim asemenea celorlalți.
Neliniștitor și sinucigaș pentru cultura autohtonă mi
se pare faptul că Opera lui Eminescu nu este citită, interpretată și analizată de cititorul specializat: critici, istorici, filosofi, sociologi, teologi ş.a. Aceasta și pentru că
libertatea de a alege să citești este o „instanță ontologică”, ce naște voința paradoxală a individului de a se
elibera de această libertate teribilă. Fuga de responsabilitate a lectorului obișnuit înseamnă mai întâi a se refugia în mediocritatea anonimatului, apoi a arunca
motivația actelor sale asupra școlii, a familiei, a hazardului, a obligațiilor sociale etc. Doar lectorul avizat știe
că postmodernismul nu vrea să abolească discursul
modern (mitul progresului, pasiunea negației, crez comunitar, obsesia purității), ci să-i reactiveze originile.
Receptarea poeziei (nu doar eminesciene) obligă cititorul contemporan – asemenea lui Dedal – să se miște
(un paradox al temporalității) deopotrivă sub presiunea
lui ante și fascinația lui post. În acest început de mileniu
XXI, dominat de neliniște, disconfort, provocare, căutare a unui nou modus vivendi explicativ, care să convingă lectorul recent, derutat de neototalitarismul
ideologic, de refuzul poeticilor tradiționale, de promiscuitatea stilistică – parodie, cinism, pastișă, obsesia
spectacolului, cultura schizoidă, plagiat, comercialism,
atitudine nihilistă, într-un cuvânt, de o „epistemă” deosebită de cea modernă – să-i citească pe marii poeți
ai Lumii: Eminescu, Unamuno, Machado, Jimenez, Verlaine, Goethe, Dante, Blaga, Bacovia, Barbu ş.a.
Mulțumirea lectorului recent, (ne)obișnuit este generată de iluzia că postmodernismul reface demnitatea in13

dividului prin stimularea compasiunii, pluralismul interpretărilor, refuzul linearității, relativizarea cunoașterii,
acceptarea decalajelor, asincroniilor, fragmentarismului,
discontinuității, dezideologizării discursului, alunecării
scriiturii în baroc, relativizarea interesului pentru surse,
refuzul stereotipiilor de gândire, perceperea duratei
reale, adică receptarea istoriei culturii și civilizațiilor, ca
o sinteză în devenire, inerent secvențială, subiectivă,
discontinuă, interogativă, contaminată de nevoia acută
a reevaluării tuturor valorilor – de fapt, tot atâtea caracteristici ale poeziei de astăzi, care nu este nici inferioară, nici superioară Poeziei lui Eminescu, ci
postmodernă. Machiavelismul cititorului nu poate fi contestat – nepăsare față de orice altceva, „în afară de propriul său scop”, egoismul în acțiune.
În orice lectură, interpretare, hermeneutică primează
scopul cititorului. Ce scop ar putea să aibă cititorul
obișnuit să citească Scrisoarea I, de Eminescu, Faust,
de Goethe sau Tânăra Parcă de Paul Valéry? Doar
poate faptul că în (post)modernitate cititorul obișnuit –
dacă mai trăiește – redescoperă revelația asedierii Eului
de către sine însuși? Acest tip de revelație este întotdeauna efectul unui sentiment de singurătate funciară,
dar și al eternei dorințe de exil interior. Trăgând „cortina
cuvintelor”, lectorul visat de noi se întoarce, conștient
sau inconștient, spre sine însuși, spre propriile senzații
și intuiții neconceptualizate. Exilul interior ca axă a
(post)modernității a fost susținut, printre alții, de Goethe:
Mă întorc în mine însumi și găsesc o lume, de Rousseau: Omul își ajunge sieși, ca și Dumnezeu, de Novalis: Inima este cheia universului și a vieții... universul
este un analogon desăvârșit al ființei umane sau de Hölderlin: În noi este totul. Exilul prin lectură în propria
lume este întotdeauna un exil auctorial. Poezia lui Eminescu nu ar mai fi percepută de „lectorul obișnuit” ca
ceva dat, ci ca un Text făcut de el însuși, de noi înșine,
în care căutăm paradisul pierdut, de fapt, ne căutăm tot
pe noi înșine.
Ocolind distincția dintre cultură și cultura de consum
(de fapt, subcultură), lectorul obișnuit, din lumea postmodernă, a desacralizat mitul estetic al creației. În plan
general, această demitizare a dus la estomparea
granițelor dintre cultură și divertisment – obișnuința, de
pildă, de a pune semnul egalității între un bikini și un
Eminescu –, mutarea accentului de pe creație, pe
recepția actului cultural (consumatorul/lectorul este noul
tiran al prezentului), reprezentarea democrației ca o societate a consumului, eclipsa discursului pedagogic și
a eșecului cunoașterii înseși. Paradoxal, cu toată explozia informațională, lumea postmodernă este tot mai
săracă spiritual. Se uită că esențialul pentru individ rămâne trăirea într-o lume care posedă un înțeles transcendental, o lume în care existența are un sens
transmundan. Cititorul obișnuit limitează proprietățile
discursului poetic eminescian la pura lor semantică și
urmărește doar individualitatea ideii, evenimentului
transfigurat, narațiunii, excluzând locul ce i se cuvinte
momentului creator, modelat ca o unicitate estetică,
poetică, imposibil de receptat și justificat fără
convergențe inter- și transdisciplinare.
14

Înmulțirea teoriilor Autor-Lector complică fantoma cititorului obișnuit, model, ideal, virtual, fundamentalist
etc. Indiferent de tip, cititorul poeziei eminesciene conjugă în propria-i natură trei intenții interpretative: intentio
auctoris, intentio operis și intentio lectoris. Prin urmare,
caută ceea ce Autorul (subliniez: nu Eminescu) a
intenționat să spună; caută ceea ce poemul/textul exprimă independent de intențiile auctoriale; caută în demersul poetic ceea ce el exprimă în raport cu propria-i
coerență contextuală și cu implicarea sistemelor de
semnificare, la care se raportează; caută în Text ceea
ce găsește El (destinatarul) prin raportare la propriile
sisteme de semnificare și/sau raportare la propriile-i
dorințe, pulsiuni sau criterii arbitrare, încât libertatea fratelui nostru, cititorul, este de invidiat, iar tirania lui este
absolută. Contaminat de iluziile libertății poetice și poietice, lectorul recent este convins că își poate permite
toate interpretările posibile, căutând fie infinitatea sensurilor pe care Autorul le-a pus în Text, fie găsind sensuri noi, fără să ne spună precis dacă ele sunt o
consecință sau sunt în pofida a ceea ce se cheamă intentio operis. Pentru a răspunde orizontului de
așteptare al cititorului – proteic prin excelență –, autorul
trebuie să aibă „geniul comunicării”, cum pretindea
cândva Nietzsche?
Întreb posibilii detractori – au tot dreptul din lume –
ai poeziei eminesciene: unde nu are autorul poemului
Memento mori „geniul comunicării”? Observăm, orice
Text eminescian este pentru receptor un idiolect deschis, susceptibil de interpretări semantice, semiotice, filosofice, tematice, lingvistice, estetice, poetice, poietice,
matematice, mitice, sociologice, psihologice, politologice etc. Cel puțin teoretic, un text nu prevede numai
un cititor model, ci doi: cititorul model ingenuu și cititorul
model critic. Oricum, lectura critică – hermeneutica –
este determinată de textul însuși, adică de intenția operei. Ca să nu fie hazardată orice interpretare trebuie să
fie confirmată de ansamblul textului ca tot organic, opinie exprimată și de Augustin în De doctrina Christiana.
Explicația filosofică ne este oferită în stilu-i caracteristic
și de poetul Fr. Nietzsche: „Suntem o parte din fatalitate, ținem de întreg, suntem în întreg, – nu există
nimic care să ne poată judeca, măsura, condamna
ființa, căci asta ar însemna să se judece, să se măsoare, să se compare, să se condamne întregul”.
Doar transfigurând lumea într-o viziune interpretativă
corelată cu „întregul”, autorul poate oferi receptorului
„natura ființei” în integralitatea ei. Prin cuvânt – care e
deja „o prezență făcută dintr-o absență” (Jacques
Lacan) – textul tinde să-și creeze propriul său cititor
model.
Altfel spus, printr-o anumită strategie textuală, autorul-model tinde să-și producă un anumit cititor-model
pentru lectorul recent/obișnuit. Altul este cititorul lui
Goethe, altul al lui Eminescu și altul al lui Mircea Cărtărescu sau al lui Ovidiu Genaru ş.a. Pe scurt: fiecare
scriitor are cititorii pe care-i merită, pe care și i-a creat
într-un timp ilimitat. Una e un cititor de două mii de ani,
să zicem cititorul lui Homer care a suportat toate
mutațiile estetice și extraestetice, până azi, și altul e ciPRO

eminesciana

SAECULUM 3-4/2022

titorul unui debutant. Cooperarea interpretativă a cititorului, în acord cu intentio auctoris și cu intentio operis
reprezintă, spunea același Eco, în Lector in fabula, o
condiție structurală a facerii/refacerii textului. Cititorul
captiv în opera deschisă simbolizează mitul lui Dedal,
prizonier al propriului edificiu, în corpul căruia se
transubstanțiază. Situarea lectorului in fabula nu rezolvă
drumul spre operă.
Cum argumenta Eco, captivitatea cititorului în Text
(el se află deja dintotdeauna în operă) reprezintă o închidere care nu deschide. „Fatalitatea topologică” instituie o logică binară: accesul în text, condiționat de
situarea prealabilă în el; lipsa de raport cu textul, în sensul restricției paradoxale a lui Derrida: „Un text nu este
un Text, decât dacă ascunde primei priviri, primului
venit, legea compoziției sale și regula jocului său.
Un text rămâne, de altfel, întotdeauna imperceptibil.
Legea și regula nu se adăpostesc în inaccesibilul
unui secret, pur și simplu ele nu se oferă niciodată
în prezent, la nimic din ceea ce s-ar putea numi în
mod riguros o percepție. Cu riscul veșnic și esențial
de a se pierde astfel definitiv. Cine va cunoaște
vreodată o astfel de dispariție?” (Dissemination)
Sunt altfel Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacovia, Nichita
ş.a. decât „întotdeauna imperceptibili”? În limbajul lui
Eco, orice lectură este întotdeauna „o reprezentare și o
interpretare a propriilor proceduri, propriilor metode hermeneutice, încât lectorul cooperant devine, deopotrivă,
arhitect și victimă a labirintului operei eminesciene. Cititorul descoperă incomoda și, în același timp, fascinanta circularitate criptică a operei deschise.
Deschiderea decide proliferarea structurii circulare,
iar „fatalitatea topologică” care permite accesul lectorului la operă, întrucât el se află deja, dintotdeauna, acolo,
ca o condiție a instituirii ei, explică proliferarea structurii
circulare. De aici „metamorfoza cercului” însuși, care nu
se limitează a fi emblema privilegiară a cripticului, ci se
încifrează în configurații imprevizibile, apte să provoace
„perplexitate”. Lectorul obișnuit, care refuză poezia lui
Eminescu din comoditate, îmi amintește de anecdota
despre librarul francez, care afișează foarte vizibil,
lângă un măgar împăiat, aflat într-o vitrină plină cu cărți
de lux, următoarea propoziție afirmativ-exclamativ-interogativă: Numai eu nu citesc aici!? Replica la sarcastica și comerciala găselniță a librarului parizian: Iată un
măgar deștept! trădează metafizica lectorului anonim
al secolului al XXI-lea, trăitor în paradisul simulacrului
generalizat, cu alte cuvinte, în infernul gregar al
ignoranței și al dezumanizării. Ce-l interesează pe el,
lectorul obișnuit, poemul Rugăciunea unui dac, din
moment ce acest popor mitic mai există doar la Roma,
pe o Columnă a unui Împărat ce ar fi cunoscut undeva,
cândva, pe Muntele Ceahlău, o frumoasă fată numită
Dochia...?

eminesciana

de revista piteşteană, fiind preluate, cu acordul iniţiatorului,
primele şapte de revista băcăuană „13 Plus” şi ultimul de revista „Pro Saeculum”. Le mulţumim celor implicaţi.)

15 mai 2022, Bacău

PRO

(Fragment din răspunsul dlui Petre Isachi la Ancheta revistei „Cafeneaua literară”, EMINESCU ŞI POEZIA CONTEMPORANĂ, iniţiată de dl Virgil Diaconu. Din lipsă de spaţiu,
răspunsurile ample ale domnului Isachi nu au putut fi găzduite
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Vasile Pop-Negreşteanu, Heruvim
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Maria Nițu

PLIMBĂ URSUL, CĂ RUGINEȘTE
LANȚUL!

16

cosmogonice.
Sunt constelații care reglează, de asemenea, anotimpurile, pornind de la Ziua Ursului – „Stretenia” (sau
„Întâmpinarea Domnului”), pe 2 februarie, când iarna
stă să întâmpine primăvara: după cum ursul își vede
sau nu umbra când iese din bârlog, renunță sau nu la
perioada de iarnă a hibernării. Dacă e soare și ursul își
vede umbra, se sperie puțintel, preț de încă șase săptămâni în bârlog, atât va mai ține deci iarna. Dacă nu,
își va continua jocul afară, sigur că primăvara e
aproape. În acea zi a Streteniei, se strâmbă și pârtia de
ski, pentru că începe a se topi zăpada...

&

În mitologia românească ursul, pe lângă agerimea
legată de meteorologie, are și talente apotropaice (protectoare, ca o amuletă vie care te ferește de duhurile
rele): cei debili fizic, bolnăvicioși, erau deseori botezați
„Urs/Ursul”, pentru alungarea bolilor și a morții; un nou
născut era uns cu grăsime de urs pe corp, să capete
puterea și măreția ursului, iar cei bolnavi sau speriați
erau afumați cu păr de urs, să le treacă răul.
Folosirea cu rol terapeutic ne apropie încetișor de
expresia noastră, cu adaosul ironic (îndemn la îndeplinire imediată, fără întârziere, să nu capete rugina timpului): „Plimbă ursul, că ruginește lanțul!”
Mai demult, urșii erau folosiți în popor pentru vindecarea durerilor de spate, prin acea procedură „călcatul
ursului” (tratament ambulant de kinetoterapie, cu masaj
la domiciliu). Pentru aceasta erau special dresați urși,
de către țigani nomazi, să te calce pe spate, într-un anumit ritm, după cum băteau tobele ori cântau fluierele, ca
într-un „joc de glezne” pe spinarea bolnavului, așa cum
șamanii în ritmul muzicii și prin incantații vindecau bolnavii. Țiganii care făceau acest lucru se numeau ursari
și umblau prin sate cu urșii prinși în lanț, să-i stăpânească și să nu-i scape. Chiar îi așteptau țăranii, cu nerăbdare și speranțe, mai ales cei cu mari dureri de
„șale”! Th. Aman are un tablou, „Ursarul” (1888), în care
PRO

O frumoasă invitație la plimbare, pe Corso, pe Faleza Dunării (ori orice promenoar), ar fi acest „Plimbă
ursul!” pentru iubitorii de animale, care deseori simt că
animăluțul de lângă tine este singurul prieten care sigur
nu te va trăda. Chiar și un urs pofticios, după un borcan
de miere se va întoarce la căldura mângâierii tale. În
slavă, cuvântul „medved” chiar alătură cele două cuvinte, „urs” și „miere”.
Se plimbă cățelul și pisica, chiar și un iepure se
poate plimba în lesă, dar de un urs, e drept, nu am auzit
ca animal de companie, eventual într-o plimbare în serile de relâche pentru dresorii de la circ, ori paznicii de
la Grădina Zoologică, ori în poveștile despre zăpadă și
Fram Ursul Polar.
E atât de vechi în istoria omenirii ursul, că poveștile
nu s-ar termina niciodată, de la ursul cavernelor din paleolitic la ursul brun, ursul negru, chiar ursul albastru tibetan, la ursul Panda ori ursul Grizzly, la Moș Martin al
nostru, căci străbunii au avut dintotdeauna un cult al ursului, spirit și rege al pădurilor, stăpân al energiilor cosmice.
La geto-daci, ursul era animal totemic, chiar numele
Zalmoxis (ori Zamolxis – forme posibil metateze, cum
notează Mircea Eliade în „De la Zalmoxis la Genghis
Han”) ar denumi zeul-urs („zalmo” – piele și „olxis” –
urs), cu legenda adiacentă că la naștere, peste nounăscut s-ar fi aruncat o blană de urs). Pentru Zamolxis
– „purtătorul de piele de urs”, în ceremoniile dacice era
masca de cap de urs, pandant la cultul străvechi al ursului carpatic. Chiar și locuitorii de la Polul Nord îl consideră animal sacru, în patria sa aici, regiunea Polului
Nord e zona Arctică (după lat. „arcticus”, din gr. „Arktos”
– urs), opusă zonei sudice – Antarctica.
Pe spinarea unui urs au fost sprijiniți stâlpii pământului, spun tracii, pentru care ursul are rol cosmogonic,
iar Constelațiile Ursa Mare și Ursa Mică (popularele
„Carul Mare” și „Carul Mic” – căci unind stelele parcă
se conturează roțile și osia unui car) întăresc corelațiile-i
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surprinde în tușe expresive, la un moment de odihnă,
ursul culcat și ursarul alături, uniți prin acel lanț de înstăpânire.
Era o „laicizare” cu valoare practică a vechiului joc
al ursului – un dans de moarte și înviere, întru renaștere
cosmică. Acest ritual arhaic e încă păstrat în colindele
de Anul Nou, mai ales în Bucovina, într-un joc al
măștilor, în care ceata de urători e formată din ursari,
din mascați cu blană de urs, toboșari, fluierari, irozi. „Na!
Na! Na! Martine, Na!/ Joacă, joacă, nu mai sta!”
Dansul lor, cu multe acrobații, imaginează libertatea
înlănțuită și lupta pentru dezlănțuire.
Treptat, credința în acest rol terapeutic, apotropaic
s-a pierdut și sensul expresiei devine unul de refuz al
ursului, care, vorba mai veche, e „trimis la plimbare”, că
nu e nevoie de el. „Plimbă ursul de aici! Fugi de-aici,
pleacă de pe capul meu și lasă-mă-n pace! Nu am timp
de tine, du-te și vezi-ți de treabă! Nu mă plictisi!” Sinonim cu „Mână măgarul! Valea de pe capul meu! Nu te
băga în ciorba mea!”
Uneori, expresia „Plimbă ursul” se folosește zeflemitor și când chiar e vorba în realitate de un urs, precum
în cazul urșilor coborâți prin sate: „se plimbă ursul în
voie prin Brașov, ca la festival, să detroneze «Cerbul de
Aur»”. iar Președintele „plimbă ursul ” în Parlament,
când cere reexaminarea legii privind urșii agresivi.

sămânța de vorbă

sului”, rămas poate în nostalgiile bunicilor. Vechile
„distracții de târgoveți” devin peste noapte, în noapte,
distracții asurzitoare de maneliști. Chiar și elementele
de spectacol ale colindelor vor deveni desuete, înlocuite
cu „stand up comedy”.
Tot ce-i neaoș, de la străbuni, e „trimis la plimbare”,
deh, haine vechi… ieșite din trend, outlet.

&
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Istoria recentă se pare că nu mai privește cu ochi
buni urșii. Au devenit „inamicul public nr. 1”, de când bipezii umanoizi și-au croit drum asfaltat prin grădinile fiefului lor și i-au tăiat copacii de poveste.
Când intră în sat, căutându-și înfometați hrana din
locurile natale, sunt priviți cu ură comunisto-capitalistă,
ca dușmani ai poporului, atentând la proprietatea privată!
„Împăratul e gol!”, regele pădurilor ajuns ostracizat,
sărman Rege Lear care ne cerșește nouă mâncare,
căutând prin tomberoane, la întrecere cu dezmoșteniții
sorții, cerșetorii și oamenii străzii – fără adăpost, dar se
pare că fiecare cu un Dumnezeu al lui. Migranți
împușcați pentru vina de a coborî din acel „acasă” devenit lagăr de exterminare, după hrană, în timp ce bipezii înfulecă nepăsători tone de mâncare în
supermarketurile supraetajate să alimenteze poftele lor
de clienți drogați ai unei societăți de consum hulpave,
veșnic nesătule.
„Plimbă ursul!” – o invitație la plimbare pe care n-o
mai poate auzi ursul Arthur, regele Carpaților, printre cei
mai mari urși din Europa, căzut trofeu absurd sub
glonțul unui prinț din Liechtenstein, precum „mistrețul
cu colți de argint” vânat de emirul biet rătăcit de raiul
emiratului său, mai sărac decât orice floare albastră din
pădurile luminate de lună.
Bieți incași alungați și dincolo de poalele muntelui
Machu Pichu.
Și va rămâne ursul carpatin o perioadă doar în jocurile de sărbători, care și acestea treptat se vor occidentaliza, căci tot românul pleacă la muncă în străinătățuri,
vine cu euro să-și facă o casă cu termopane și țiglă finlandeză Ruuki, și nimic nu mai „cadrează” cu „jocul urSAECULUM 3-4/2022

Vasile Pop-Negreşteanu, Vis din universul meu
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Ioan Dumitru Denciu

PRIVIREA DINAFARĂ CU OCHIUL
DINLĂUNTRU
sau Despre „predestinarea”
lui Emmanuel de Martonne

18

Există o genetică a convertirilor intelectual-sentimentale, asemănătoare celor religioase? ‒ aceasta e

PRO

Emm. de Martonne n-a intrat în conştiinţa populară
românească precum compatriotul şi contemporanul
său, generalul (Henri Mathias) Berthelot „Burtălău”, nici
în cea intelectuală ca Jules Michelet (primul receptor
universalist al Mioriţei), dar el este un erou al României,
aproape aidoma regalilor Carol, Ferdinand, Elisabeta şi
Maria, de stirpe străină şi ei.
Precedente avem multe, ale unei atenţii speciale
mişcându-se între inimă şi raţiune, din partea unor alogeni care nu s-au temut de asimilare şi ne-au adus servicii inestimabile, adesea fondatoare: să ne amintim în
treacăt de învăţaţi şi aristocraţi bizantini, unii de viţă imperială (Paleologii, Cantacuzinii), apoi de atâţia greci,
italici, levantini, albanezi (Ghiculeştii), occidentali (francezi în special) ce s-au lipit de neamul nostru cu interes
sau iubire, ca şi cum ar fi fost al lor. În sfârşit, trebuie să
asumăm ‒ pe urmele lui Neagu Djuvara ‒ şi alt aspect
pozitiv al înstrăinării noastre de-a lungul istoriei: preluarea ştafetelor politico-statale de la întemeietori autohtoni
‒ geto-daco-moesieni şi ulterior vlaho-români (alde
Gelu, „Negru-Vodă”, Dragoş&Bogdan) ‒ de re/organizatori slavi, turcici, ugroizi... Adăugând un corolar: „împrumutarea” conducătorilor noştri altor stirpe (cazul
Huniazilor) şi dez-naţionalizarea lor.
Nu insist şi nu vreau să isc controverse, deşi chiar
art-ştiinţa etimologiei, ramura onomastică, îmi îmbie câteva mistere la îndemână (veritabila explicaţie a numelor Glad, Menumorut, Basarab, Asan, Vajk = Sf. Ştefan
al Ungurilor, Litovoi, Mircea, Vlad..., papa Vojtila!).
Fiindcă mă fixează, aici şi acum, fenomenul-subiect
Emmanuel de Martonne, pe care s-ar putea să nu-l receptăm în exemplaritatea sa... tutelară şi în splendoarea-i simbolică.
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PRO

DOMNULUI DE MARTONNE ‒ din generaţia străbunicilor celor de-o vârstă cu mine ‒ nu i se pot atribui
origini româneşti. Dimpotrivă, speculând oarecum ironic
similitudinea numelui său de familie cu patronimicul maghiar Márton, foarte frecvent, l-am bănui drept (h)ungar!
Însă el era „sută-la-sută” francez, cu tot ce presupune
această natio deplin conştientă de sine, prin cultură-civilizaţie-educaţie. Francez continental de insondabilă
vechime, adică nu provenind din imperiul colonial, nici
un adoptat de câteva generaţii (numerabile) din arii etnografice francofile, atrase de iluminismul şi posibilităţile
de afirmare din Hexagon.
Dacă vrem să introducem şi criteriul nuanţelor identitare regionale, aflăm că ramura paternă a familiei sale
s-a manifestat îndelung ‒ în sec. XVI-XVII ‒ în zona
normandă a Franţei, unde ar fi deţinut „un număr mare
de cetăţi” (!), anume Routot, Vergetot, Bers, (d’)Ansetot,
Basclercy, Franchetable, Vireville, Blevillot, Verville1.
M-au interesat aceste toponime pentru eventualitatea
de a fi fost produse sau aduse de spiţa în cauză în perioada estimată şi le-am căutat atestările şi etimologiile.
Ei bine, majoritatea sunt preexistente, cele mai vechi
datând din sec. XI-XII, şi în general suportă explicaţiile
ce li s-au dat prin elemente de origine nordică, scandinavă (idiomul numit norrois = v. norvegiană).
Tradiţia genealogică „martonniană” zice însă că
neamul provine din Provence „de mai bine de două secole”2. Asta ar însemna sec. XIV-XV. Deci, am avea de
regăsit urmele unei ginte sudice, romanice, şi nu un
filon din Nord, germanic. Şi nu neapărat nobleţea unei
chefferie războinice, ci de altceva. A unei ocupaţii întreprinzătoare, cum ar fi de exemplu păstoritul? Întâmplător, tocmai în epoca aceea cercetătorii de azi ai
mişcărilor organice populaţionale constată aproape generalizarea transhumanţei în Franţa, în paralel ori în legătură cu ce se petrecea în Balcani, Italia, Spania,
pornind de la pendulări circummediteraneene3. Cunoscând pasiunea lui Emm. de Martonne pentru studiul
acestui fenomen şi probarea pe teren a modului de
viaţă păstoresc, ba încă aplecarea istorico-geografică
a întregii sale familii, este greu de închipuit o descindere
a unor strămoşi ai lui în Valea Loarei şi apoi urcarea, cu
turme sau fără, către zările (cu porturile) Mânecii? Şi
prea aventuros să desluşim aici unul dintre elementele
„predestinării” sale? Desigur, e o simplă supoziţie de
psihologie a profunzimilor, dar până şi coborârea ulterioară din Nord a stirpei ‒ de astădată nobiliare „cu blazon” ‒ seamănă a parte dintr-un scenariu pendulator!
Ştim că se numeau, ca nobili, De Martonne (cu variante Marthonne, Marton, Martons), însă particula nu
trimite la un toponim (domeniu) normand, ceea ce înseamnă că era fie improvizată când au fost înnobilaţi şi
şi-au confecţionat stema, deviza4 etc., fie adusă din
Sud. În acest caz, al doilea, ipoteza originii modeste a
familiei poate cădea, deoarece pare să se ivească în
acele orizonturi, mai la vest, un posibil strămoş al lor în
persoana seniorului Hugues de Marthon din sec. XI-XII,
care avea o baronie numită după localitatea atestată ca
SAECULUM 3-4/2022
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Marton/Martonno între 1060-1075, Marthonium în 1331,
Marto în sec. XIV, actuala comună din SV Franţei, departamentul Charente, regiunea Nouvelle-Aquitaine.
(Echivalentul Marton există şi azi în graiul limousin al
dialectului occitan, socotit de romanişti o «limbă»
aparte.) Numai că această seniorie, lăsată moştenire
fiului Robert de Marthon, nu avea cine ştie ce vechime
ereditară şi ilustră, de vreme ce primul titular cunoscut
era fiul lui Robert de Montbron [de la o localitate învecinată, practic jumelară şi acum]. Tot ce putem conchide
speculativ în momentul de faţă este că prenumele se
vădeau germanice, prin filiera gotică sau francă, şi reţine o etimologie care s-a dat numelui de loc: dintr-un
nume personal galic Marto (cu sensul probabil de «bărbat») + sufixul lat. -onem. Alternativă plauzibilă la
aceasta nemaifiind, după mine, decât derivarea de la
substantivul martre (=«jder» Martes martes), pasibil de
a genera toponime (ex. Montmartre) şi desigur porecle
antroponimice. (Măcar în glumă, am dreptul să mă întreb dacă n. fam. vrâncean Mărtoiu nu e cumva o formaţie asemănătoare: *Mart +oniu.)

Ramura maternă a fraţilor Nicolas-Georges-Raoul,
Charles-Henri-Robert, Emmanuel-Louis-Eugène şi
Edouard-Guillaume era ‒ să spunem aşa ‒ şi mai nobiliară, şi mai puţin. Avea un nume familial propriu-zis, Cadart (sau Cadard), semn de extracţie mai... din popor,
completat cu distincţia aristocratică de Quinçay, atârnată de domeniul omonim din regiunea centrală a Franţei, pe valea Cherului (com. Meusnes, „la doar câţiva
kilometri de Chabris”5, viitorul loc de naştere a lui Emmanuel...). Aici s-au cuplat cele 2 fire genetice al Subiectului nostru, însă este de remarcat că nici „Cadarzii”
nu erau înşurubaţi dintotdeauna în acest Centru. Ei proveneau din celălalt colţ al axei N-S, recte din NE, anume
din Picardia, neîndoielnic antică parte din Belgica (de
la Caesar). Şi scoborâseră ca să fie viticultori din tată
în fiu (5 generaţii?!), cultivatori rurali, nu păstori ai negoţului, co(n)dicelor regale, robei justiţiei şi în final cercetători ai spaţiului geomorfologic, geoistoric,
antropogeografic, precum „Martonii”.

Atingem deci, prin diferite amănunte legate de destinele acestor venerabile familii, chiar limita ‒ de fapt,
„bariera de corali” dintre Evul Mediu şi Antichitate, marcată de vânzoleala (im)migratorilor germanici&asiatici,
şi suntem îndemnaţi s-o depăşim/străpungem.
În epoca Galliei romane, de la generalul şi istoriograful geopolitician Iulius Caesar încoace, căreia acesta
i-a făcut un mare serviciu, unificând-o, orizontul sudvestic al Franţei actuale ‒ Languedoc, Aquitania ‒ era
ocupat de triburile gemene Volcae Tectosages şi Volcae
Arecomici. Primul, în Languedoc-ul occidental, la vest
de râul Hérault, a ajuns să-şi întemeieze o capitală: Tolosa (lat. = fr. Toulouse). Şi e paradoxal, fiindcă potrivit
unei etimologii acreditate, formulată de un „francez”
nativ pe nume Venceslas Kurta6, şi în plus celtist, ei
erau „cei care caută un acoperiş”, recte nomazi. În
schimb, al doilea ‒ al cărui supranume îmi permit eu
să-l traduc, cu ceva cunoştinţe de celtică şi elenă, drept
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„cei ce au sate în jurul mării” ‒ n-ar avea decât meritul
de a se fi concentrat în jurul unei poieni sacre (Nemausus), turnate apoi în aşezarea Nîmes.
Se consideră că aceşti Volci, despre care wikipedia
fr. afişează că nu trebuie confundaţi cu Volscii (trib italic), ar fi fost originari din „regiunile dunărene”, de unde
au început prin sec. III î.e.n. o migraţie ce i-a dus iniţial
în Carpaţii nordici (Boemia), apoi, printr-o buclă în Europa centrală, pe unii (Tectosagi) i-a trecut prin Balcani
în Asia Mică, iar pe ceilalţi i-a purtat spre triunghiul mediteraneo-pirineian amintit. Se mai afirmă că de pe vremea lui Octavian Augustus (37 î.e.n.-14 e.n.) această
ramură (occidentală) s-ar fi dovedit atât de receptivă la
romanitate, încât în timpul domniei lui Traian majoritatea
populaţiei respective vorbea latina. Şi astfel etniconul
lor ar fi devenit paradigmatic, în idiomurile străinilor care
i-au cunoscut (celtici, germanici, slavi), pentru desemnarea grupărilor de autohtoni socotiţi romanizaţi, inclusiv poporul nostru (valah/vlah).
E o construcţie ştiinţifică încă la modă şi învăţaţii „sănătoşi la minte” ‒ adică 1o pozitivişti pe urma lui
A. Comte, 2o conformişti în raport cu mijloacele de vehiculare a informaţiilor, 3o specialişti în lingvistică istorică universitară ‒ n-ar renunţa în ruptul capului. Însă
este contestabilă, cel puţin din punctul meu de vedere,
fiindcă ia drept „fapte” (realităţi) aparenţe notate (atestate) şi nu lucrează cu o balanţă ce ar pune pe celălalt
taler esenţe de un anumit nivel de adâncime, cum ar fi
în cazul acesta misterul „simpatiei” cu glăsuirea latinoromană. În fine, savanţii in/evocaţi (au tot respectul
meu!) nu s-ar încumeta, nici nu le-ar trece prin gând să
aducă în aceeaşi albie pe volsci, vulg-ul roman şi belgi.

Valahia e denumirea preferată a Ţării (noastre) Româneşti ‒ mai zisă Muntenia şi chiar Ugrovlahia ‒ de
Emm. de Martonne. După câte ştiu, el nu oferă o motivaţie pentru această opţiune. Este o alegere instinctivă
a unui termen patinat de timp, intrat şi în istoriografia
franceză (Valachie), care mai înainte, în faza cronicărească, o tatonase pe urme bizantine (Blaquie) şi mai
ales era indisolubil legat de numele etnic valah, despre
care observă că „e sinonim în întreaga Peninsulă Balcanică cu acela de păstor”. În consecinţă, noţiunea iese
de facto din sfera etichetelor de „regiuni politice” şi
desemnează o „regiune naturală” [distincţie încercată
prin analogie cu situaţia din Franţa], apoi se abstractizează devenind aproape totuna cu „românitatea” şi concomitent
se
diluează
în
ceva
(antropo-)
socio-profesional, pe măsura constatărilor din teren. De
ce se implică intim, se recunoaşte Subiectul nostru în
acest ghem/caier „gordian”?
Nicolae Iorga: „Nu ni-a făcut niciodată declaraţii în
acest sens [emoţional filoromâne] şi, aşa cum îl cunoaştem, nici nu credem că ar fi în stare să le facă. Nota sentimentală o evită, dacă nu cu indignare, măcar cu
neînduplecată hotărâre. Obiectivitatea ştiinţei imparţiale...”7
Poate Iorga a exagerat sau a uitat cu timpul, fiindcă
nu era în cercul de prieteni apropiaţi ai împricinatului,
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căci întâlnim accente mai apăsat personale până şi în
discursurile sale publice (ex. „îndrăgostit de ţara şi de
munţii d-voastră”) ori diseminate în însemnări profesionale menite tipăririi. E drept că aici nu face decât să-şi
exprime trăirile din cursul cercetărilor, ca un bun hermeneut contemporan, ce nu-şi ignoră impulsurile subiective şi nu maschează presupoziţiile (relativismul) din
„zariştea” temei/problemei.
George Vâlsan: „În scrierile lui, nici un cuvânt de prisos, nici o afirmare necontrolată. Dar sub această vastă
disciplină a cuvântului, care nu permite nici o efuziune
sentimentală și care nu urmărește decât adevărul, au
izbucnit pagini de splendidă descriere geografică a
pământului și poporului nostru. Cine ne descrie în felul
acesta trebuia să ne iubească.”8
Emm. de Martonne însuşi: „Prima mea călătorie din
18969 mi-a arătat un câmp de studiu pasionant. De
atunci, nu au trecut niciodată mai mult de trei ani fără
ca eu să revin şi, de asemenea, m-am decis, după mulţi
ani de cercetări continue, să îmi consacru tot timpul
meu liber explorării acestei ţări ajungând chiar şi să îi
învăţ limba (română)”. Citat după Ghidul nostru
V.G. Ursu (prototextul său, p. 69). M-ar mai fi interesat:
traducerea, de cine?!
Şi încă: „Eu trebuie să fiu recunoscător României,
munţilor româneşti, pentru rezultatele ştiinţifice pe cari
mi le-au dat... Aş fi găsit în altă parte un subiect care să
«producă» atât?”
Indubitabil, omul ne priveşte cu ochii săi de observator/studios extern şi ne vede dinlăuntru, cu un organ
misterios. Ce salutar ar fi să ne percepem noi înşine
astfel!

PRECONDIŢII ale acestui proces misterios numit în
italiană immedesimare şi în franceză dépaysement ‒
punere în fiinţa celui diferit şi „înstrăinare”, confortabilă
până la auto(re)cunoaştere, într-un mediu deosebit de
al tău par să fie:
- „familiaritatea” fizică (peisagistică, climatologică) a
unui loc pe care îl descoperi în mod neaşteptat, crezut
exotic înainte de căutare;
- facilitatea însuşirii limbii locuitorilor aceluia, „gazdele” care te primesc şi te hrănesc.
Pentru a-mi face înţeles limbajul de nespecialist
într-o eventuală genetică psihologică, recurg la două
evenimente din experienţa personală: 1) când am ajuns
întâia oară în Franţa (intrând dinspre Germania), după
epoca de recluziune comunistă, am avut senzaţia frapantă că regăsesc un peisaj, o atmosferă „ca acasă”;
2) în Italia, unul dintre prietenii italieni care îmi facilitaseră un mic sejur la ei, mi-a spus că eu trebuia să mă fi
născut acolo, să trăiesc în mijlocul lor (şi era perioada
„neplăcerilor” cauzate de primii români stabiliţi în Peninsulă).
Există o practică de estimare a accesibilităţii idiomurilor (vii) în raport cu al celui ce doreşte să le înveţe, prin
acordarea de stele. Pentru noi românii, de pildă, italiana
are o steluţă, spaniola una sau două, franceza trei, germana patru..., chineza cinci... Este un indicator aproximativ, bazat în parte pe rezultatele cercetărilor
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lingvistice, în parte pe consensul „vizitatorilor”, fără a
lua în calcul particularităţile indivizilor, însă şi aşa rezultă
unele observaţii preţioase în cazul nostru. Pentru francezi, româna prezintă un grad ridicat de dificultate (***),
fiindu-le mai accesibile (**) ‒ bănuiesc ‒ idiomurile celtice&engleza, şi încă mai apropiate (*) occitana în special, apoi italiana, catalana, spaniola. În afară de acest
nivel comun/standard de receptabilitate, se ştie că popoarele ajunse la o conştiinţă a puterii/autosuficienţei
lor, indiferent de origine, n-au înclinaţie spre însuşirea
limbii altuia, înrudit ori ba. Se înclină cu deferenţă, cu
tot ce presupune aceasta etimologic (mare respect şi
condescendenţă) în faţa unuia perceput superior din
punct de vedere cultural-spiritual, dacă educaţia a depăşit media populaţiei; să amintim doar atitudinea clasică a romanilor faţă de greci...

Emm. de Martonne e deci un „franţuz” atipic şi totodată reprezentativ pentru întreaga elită franceză care
ne-a sprijinit deşteptarea naţională. În general, relaţiile
privilegiate franco-române din sec. XIX-XX sunt puse
pe seama intereselor Imperiului francez la Dunăre şi
Marea Neagră, în concurenţă cu imperiile rus, turc şi
austro-ungar, şi a ideologiei progresist-umaniste ce
emana de la Paris şi de care tinerii din Principate se îmbibaseră instruindu-se acolo. Acestea ducând la recunoaşterea ‒ într-o „lume” aparent slavo-turco-maghiară
‒ unui neam afin, înrudit, viguros şi răspândit, dar parcă
(paradoxal) ascuns în clinurile spaţiului geografic şi istoriei. Faptele cu consecinţă durabilă se explică şi prin
rădăcini profunde, pe care avem datoria să le desluşim.
Conştiinţa înrudirii pe linie latino-romană, căpătată
de ambele părţi, pe urmele unei euristici ştiinţifice la nivelul epocii, intră în primul rând în jocul (meu) speculativ. Este la suprafaţă. De Martonne însuşi o
îmbrăţişează admirativ: „Cei d’întâiu istorici transilvăneni au proclamat latinitatea rasei româneşti, moştenitoarea Dacilor romanisaţi şi sentimentul acesta a
pătruns aşa de adânc în popor, că un ţăran [Badea Cârţan] a plecat pedestru să vadă Roma, leagănul rasei
sale.” (România şi rolul ei în Europa Orientală, 1915,
traducere Ecaterina Iorga)10. Din pragmatism şi lipsă de
timp, el n-o problematizează, cum fac eu. Totuşi, privirea lui în detalii, atitudinea şi meditaţiile sale deschid
către un palier anterior, subsidiar romanităţii. Poate ducând mai departe reflecţia despre Valahi, ar fi dat şi
peste sintagma Blachii ac Pastores Romanorum, pe
care au vehiculat-o cronicarii unguri (?) de după instalarea comanditarilor lor în Pannonia, ce vorbeşte dilematic fie de o „sinonimie”, fie de o diferenţă... specifică.
Erau Vlahii totuna cu „păstorii romanilor”, deci o populaţie (castă) romanizată, sau una trăind alături de nişte
romanici avant la lettre? Conjuncţia ac, reducţie de la
atque, se traduce „şi”, dar din cauză că a doua însemnase probabil „sau şi”, se lasă interpretată şi ca un
„adică”.
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DUPĂ CE a învăţat cu extraordinară uşurinţă limba
română, cu ajutorul prietenului şi colegului său Pompiliu
Eliade ‒ perfect francofil şi (presupun) francofon, pe
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urmă cel mai calificat studios al modernizării noastre
prin influenţă franceză (a doua după cea latino-romană)
‒, apoi de la ciobanii noştri, pe teren, domnul de Martonne s-a aplecat asupra „mesei” sale de lucru ‒ simbolic o întinsă tablă de piatră albă ‒ ca un restituitor de
puzzle. Putea fi scena Nilului superior, în căutarea prezumabilei origini a omenirii, dacă nu s-ar fi descoperit
într-un alt spaţiu-timp, mai apropiat, mai al interiorităţii
sale. A luat „piesa” Carpaţilor Meridionali-ramura estică,
a aşezat-o unde trebuia, a cuplat-o cu ramura vestică,
a văzut că înclinau într-un sens sudic ori nordic, că figurau pe crestele lor nişte semne frontaliere, şi şi-a zis
(cum franţuzeşte?) că era cam anapoda. A continuat
potrivind podişul înalt al Transilvaniei, colinele Munteniei, câmpia ei, complexul Banatului, Carpaţii Occidentali, Orientalii moldo-bucovineni, Basarabia, Dobrogea
etc. A contemplat pe şevaletul uimirilor sale intelectuale
întregul, l-a constatat armonic, unitar-organic, străbătut
de artele sale albastre, culese radial de Dunăre, a văzut
siluetele oamenilor de pe aceste meleaguri şi mai ales
un soi de dedublare a lor, ce părea tipică, de o parte şi
de alta a înălţimilor acestei curbate sui generis „şire a
spinării” numită Carpaţi.
De fapt, nu s-a mulţumit ‒ încă de la începutul aventurii sale euristice, pregătită de informaţii cartografice,
istoriografice, geomorfologice şi de experienţa proprie
în explorarea „regiunilor naturale” ale patriei lui ‒ cu privirea dinafară. A intrat în decor şi apoi în real-subiectivul
nostru, în intimitatea noastră înzestrată cu uriaşe calităţi/potenţialităţi şi chiar defecte pe măsură11.
Cred că tot George Vâlsan, fostu-i elev (doctorand
la Sorbona), a surprins cel mai bine şi acest aspect al
implicării sale mai mult decât umaniste, procesul de
„identificare” propriu-zisă:
„Mulți străini de seamă au mai trecut și prin țara
aceasta! (...) Și totuși printre acești străini a fost un
învățat modest, care ani de-a rândul, aproape neștiut,
a cutreerat în lung și în lat țara noastră. Străinul acesta,
care este profesorul Emm. de Martonne, a învățat întâi
românește, a citit tot ce s-a scris mai de seamă în literatura noastră geografică, și-a pus problema asupra pământului și poporului românesc și le-a urmărit stăruitor
la fața locului. A umblat pe drumurile pline de pulbere
ale Bărăganului ca să-și dea seama de așezările
omenești ale stepei române, s-a coborât în luncile câmpiei și Delta Dunării, ca să descopere cursul vechi al
râurilor, a colindat dealurile cu sate de „țărani vioi”, în
cătarea cuiburilor celor mai vechi sate românești, luni
de zile a trăit pe vârful munților, numai cu ciobanii, studiind viața noastră pastorală, măsurând iezere și făcând
ridicări topografice, ca să dovedească adevărul, care
astăzi nu mai este contestat, că munții noștri au avut o
epocă glaciară și că s-a ridicat pe încetul, prin mișcări
repetate, până să ajungă la înfățișarea de astăzi”.12
Dacă luăm ca puncte de referinţă cele două teze de
doctorat, s-ar spune că până la susţinerea celei de-a
doua (în ştiinţe) ‒ Recherches sur l’évolution morphologique des Alpes de la Transylvanie (Karpates
méridionales), 1907 ‒ omul nostru (n-aş mai pune sin21

tagma între ghilimele) devenise carpatolog abia după
ce se dovedise prin prima (în litere) ‒ La Valachie.
Essai de monographie géographique, 1902 ‒ „vlaholog”. Numai că eseul „vlahologic” dedicat mentorului
său, Paul Vidal de la Blache13 şi premiat de Academia
Franceză fusese precedat de prima (sic!) lucrare publicată despre... România (Sur la période glaciaire dans
les Karpates méridionales, 1899)14 Ba încă, să se remarce revenirea etnologică, antropogeografică din ultima: Le village roumain subcarpatique (1933).
Fascinantă împletire!
În total, a consacrat spaţiului nostru, etnosului vlahoromânesc, coagulării noastre naţional-statale pe eşichierul european şi nu numai, 63 de lucrări15, rezultat al
„vizitelor” sale (stagii de cercetare, incursiuni, excursii
universitare, invitaţii/întâlniri academice) dintre 1897 şi
1937.
Şi norocul nostru a fost că geograful „regional” [în
sens larg, fie şi continental] şi aparent fixat/specializat
pe tema carpato-alpină se lansa concomitent ca o valoare de neignorat pe plan ştiinţific mondial prin elaborarea şi editarea Tratatului de geografie fizică [Traité de
géographie physique, întâia ediţie în 1909?]

GEOPOLITICIANUL. Cercetător de largă respiraţie,
eficient, cu simţ practic şi rezistenţă, dotat cu o solidă
cultură clasică şi modernă (enciclopedistă), capacitate
de comunicare şi deschidere în relaţiile interumane, nu
se putea să nu fie convocat în diplomaţie şi să nu facă
geopolitică. S-a întâmplat în conjuncturile conflagraţiei
mondiale din 1914-1918 şi mai ales după, în tentativele
de instaurare a unei păci „universale”... Domnul de Martonne nu era un „geopolitician” angajat ideologic16 în
slujba puterii statale cobeligerante franceze şi cu atât
mai puţin al Marilor Puteri victorioase. Nu fusese creditat în cabinetele unui regim expansionist, revizionist
etc., cum se va proceda mai târziu în Germania nazistă.
Era pur şi simplu un foarte bun ‒ ca nimeni altul ‒ cunoscător al frontierelor nenaturale din Europa Centrală
şi de Est, al realităţilor etno-demografice pe care decupările imperiale nu le justificau şi, desigur, un adept al
principiului wilsonian17 „dreptul popoarelor de a dispune
de ele însele” [la autodeterminare].
Dar care peoples: ajunse la maturitatea de a se dori
naţiuni de sine-stătătoare, cu rol istoric, sau rămase la
conştienţa difuză de neam, cu o vădită „originalitate primitivă” ‒ race în limbajul martonnian şi în franceza curentă, tradus rasă în epocă, la noi, fără vreo conotaţie
rasistă ori preocupare raseologică?18
Se pare că De Martonne şi elita franceză în general
ne considerau o naţiune tânără în curs de maturizare şi
s-au străduit să convingă partenerii încă sceptici (englezii, americanii) că meritam unirea într-un stat propriu,
cu graniţe viabile, menit, în plus, să stabilizeze situaţia
fluidă din regiune şi să nu lezeze vecinii, popoare aflate
în aproximativ aceeaşi stare de „deşteptare”. Procesul
firesc care condusese la definirea naţiunii moderne
americane şi, mai înainte, începând din Evul Mediu, a
celei franceze şi celei britanice, trebuia să se desfă22

şoare şi în spaţiul european ţinut în letargie de ocupaţia
seculară (uneori proclamată „milenară”) ori jocul strategic al unor puteri absolutiste vetuste (două ridicate din
aluviunile modului de viaţă asiatic).
Realizarea acestui deziderat necesita însă o intensă
dezbatere liber-democratică, între specialişti (am spune
astăzi experţi) şi oficiali (delegaţi împuterniciţi), un consens decizional şi mai cu seamă o imensă muncă de
teren, practică şi tehnică. Ani în care ca-şi (als-ob) reprezentantul nostru s-a manifestat strălucit. Ba încă, a
adăugat postulatului wilsonian un corolar, de concepţie
proprie, al viabilităţii frontierelor noilor formaţiuni, „prin
care se luau în calcul condiţiile fizico-geografice (relieful, hidrografia etc.) şi infrastructura (situaţia căilor de
comunicaţie etc.” (Loghin, p. 4). Şi a luptat să-l impună,
pe cât s-a putut, în cazuri concrete, inclusiv al teritoriului
nostru.

Declaraţii ale sale de după marea izbândă:
„[România nouă] ni se înfăţişează nu ca un stat născut din fantezia diplomaţilor, nu ca un stat fabricat în virtutea unui principiu abstract, ci într-un fel, capătul logic
al unei evoluţii.”19
„Acestea sunt, doamnelor și domnilor, fapte de necontestat. Le rostesc pentru simplul fapt că le socotesc
exacte și nu pentru că aparțin unei țări ce și-a dovedit
simpatia, nu de puține ori, pentru cauza românească;
nu pentru că sunt personal legat de România prin atâtea amintiri și prietenii. Ceea ce v-am relatat, am spus
deja la Paris și sunt gata să le repet în fața oricărei
societăți de geografie.
Cred că pot conchide că situația noii Românii într-o
nouă Europă, considerată într-un mod extrem de obiectiv, pe baza unor fapte riguros controlate, ne apare ca
un viitor plin de promisiuni. Geografia politică trebuie să
considere țara dumneavoastră ca una din formațiunile
noi cele mai minunate și mai solide din noua Europă”.
(Din Noua Românie în noua Europă, conferință ținută
la 6 iunie 1921 la Societatea Regală Română de Geografie, prezidată de regele Ferdinand și prințul Carol)20

TOATE ACESTEA nu înseamnă că el nu ne percepuse, (re)cunoscuse şi prin subliminalul său, ca un
neam străvechi, curgând dintr-un filum genetic mai răspândit decât se ştie ‒ dar rămâne de studiat ‒ în sânul
„Bătrânei Doamne” Europa şi actual-tendenţialei Uniuni
Europene, în care epicentrul ‒ „Balcanii de Vest”, „butoi
de pulbere” pentru fitiluri interne şi eurasiatice ‒ n-a fost
deocamdată recuperat.
În fine, poate e un pur hazard şi deci nu are nicio legătură cu tema noastră, însă notez „întâmplarea” că
UE/EU a ales să-şi plaseze centrul administrativ la Bruxelles şi pe cel parlamentar la Strasbourg, acesta oraş
de intersecţie-interconectare, de asemenea, dar mai
apropiat de miezul problemelor continentului, şi reamintesc că prima constituţie a României, pregătită de
Al. I. Cuza şi adoptată de Carol I (1866), cea mai durabilă (până în 1923 şi chiar 1938), a fost inspirată de
Constituţia Belgiei din 1831, cea mai modernă din
epocă! Adesea, în perioada interbelică (vai, cât de
PRO
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scurtă!) Noua Românie a fost văzută ca o „Belgie a
Orientului” şi Bucureştiul numit „Micul Paris”.

[Noiembrie-decembrie 2021,
al doilea an de „Coviciune”,
cu repercusiuni/limitări
şi... documentaristice]
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Apud Vasile-George Ursu, Emmanuel de Martonne şi
România, teză de doctorat în pregătire, consultată în draft în
august 2021
2
Idem, p. 23
3
Cf.
site:
persee.fr/doc/rga_00351121_1998_num_86_4_2904 [art. Transhumance et biodiversité: du passé au présent de J.C. Duclos; 1998], accesat
pe 8.9.2021
4
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Apud conf. univ. dr. Vasile Loghin, Emmanuel de Martonne şi România (...) Reverberaţii în anul Centenarului Marii
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(Lucrare sintetică excelentă)
9
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Pompiliu Eliade (după colegialitatea&prietenia lor din 18921895) era următorul: (bursa de) studii la Berlin (cu F. von
Richthofen, Albrecht Penck) şi Viena (J. Hann) din 1897-1898.
A fost însoţit în expediţia carpatică de geologii L. Mrazec şi
(?) Popovici-Haţeg, ulterior de Gh. Munteanu-Murgoci.
10
Apud V.-G. Ursu, p. 433
11
De pildă, undeva [România şi rolul ei în Europa Orientală] a notat „nevoia de a reacţiona (...) contra temperamen-
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tului naţional însuşi, înclinat mai mult spre visări şi vorbe decât
spre acţiune şi disciplină”.
12
Apud Vasile Loghin, extras din George Vâlsan. Opere
alese, Ed. Ştiinţ., Buc., 1971, cf. supra.
13
Expert/exponent al „geografiei umane” (între altele,
autor al conceptului „regiuni naturale”), un meridional de origine şi el, socrul său.
14
Se observă o şovăială în disjungerea Carpaţilor (faţă)
de Alpi şi de unde se trage interesul pentru spaţiul carpatic, o
mişcare mental-sentimentală dinspre Apus către Răsărit (o întoarcere la izvoare?). Opţiunea finală pare cea din 1907, când
a scris: „Carpaţii Meridionali [n.m. doar aceştia?] sunt un lanţ
de munţi mai vechi decât s-a considerat multă vreme; este un
fals lanţ alpin” (v. pdf Loghin, p. 13).
15
Listate cu scrupulozitate de Şerban Dragomirescu şi raportate, pe „categorii tematice”, de Vasile Loghin (v. pdf-ul
său, p. 10.)
16
F. Encel citat de V.-G. Ursu (p. 323): „în Franţa, puterea
politică se sprijinea atunci pe geografi care nu au avut nicio
legătură cu ideologia naţionalistă”.
17
De la numele preşedintelui american dintre 1913-1921
Thomas W. Wilson.
18
Trebuie să glosez asupra acestor termeni. Fr. race a fost
preluat din it. razza, ce provine (este supravieţuitor) din
etruscă, unde radicalul *ras- / res- funcţiona aproape în sensul de „naţional”, confederaţia etruscă autodenumindu-se
Resna (lat. Rasennae), adică „cei de acelaşi neam”). Mai departe se poate urmări o pistă microasiatică şi „accesa” un etimon EURAFROASIATIC. Ro. neam i se atribuie (încă) origine
maghiară, dar e mai curând invers şi în adâncime centralnord-european, „BELGIC”, de unde eponimul celtic Nemed,
numele triburilor Nemeti, Namneti şi o poreclă ulterioară a germanilor (cf. sl. nemeţ, ro. neamţ).
19
Apud Loghin, p. 16
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Raportare-şi-precizare a conf. dr. V. Loghin (ibid.), căruia îi sunt infinit dator.
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Victor Ravini

TIMPUL VERBELOR ÎN MIORIȚA
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Poetul și prozatorul Miron Scorobete (n. 1933, căruia i
s-au acordat mai multe premii literare, ordine și medalii
în țară și în Occident, cooptat în prezidiul unor
organizații culturale din lumea întreagă, și care are
avantajul că provine din ciobani, dânsul însuși fiind cioban în vacanțe, când era student la Universitate) mi-a
semnalat un aspect definitoriu din Miorița, extrem de important. Un aspect atât de săritor în ochi, încât nimeni
până acum nu l-a mai remarcat:
„Mioriţa este, dintre sutele de balade româneşti,
singura la timpul gramatical prezent. (...) Mioriţa
singură, desfăşurându-se într-un prezent perpetuu, oglindeşte eternitatea. (...) Toate baladele
sunt narate la timpul trecut, mai întâi pentru că
ele povestesc un eveniment consumat cândva,
în trecut. (...) Mânăstirea Argeşului, la rândul ei o
capodoperă, cea mai apropiată valoric de Mioriţa
(...) spre deosebire de celelalte, începe şi ea, ca
şi Mioriţa, la timpul prezent: Negru Vodă trece...
Merg cu toți pe cale... Dar de cum acţiunea se
precipită, timpul prezent e abandonat şi automat
se trece la «instrumentul de folosinţă îndelungată», la imperfect, cel ce lasă şuvoiul narativ să
se reverse nestingherit: Meşterii grăbea, Sforile’ntindea. (...) Rimele [în Miorița], mereu altele,
aşa cum nu se mai întâmplă în nici un alt caz în
poezia populară de mari dimensiuni, iar în cea
cultă o singură dată, în Luceafărul lui Eminescu,
ilustrează de minune, la nivelul formei, viziunea
cosmică a poemei, viziune ce, slujită de rime monocorde, ar fi fost mult amputată.”6
Așa cum bine zice Miron Scorobete despre balada
Meșterului Manole, la fel și în unele variante ale Mioriței
se poate vedea că, „de cum acţiunea se precipită, timpul prezent e abandonat şi automat se trece la (...) imperfect”. Unele variante ale Mioriței îmbină prezentul,
care plasează acțiunea în actualitatea imediată, cu imperfectul și chiar cu perfectul compus, ceea ce acordă
acțiunii o părelnică istoricitate. Acest fenomen gramatical și stilistic poate fi una dintre cauzele care au contriPRO

Verbele referitoare la omor în Miorița, oricare ar fi
procedura omorului în cele 973 de variante pe care
le-am analizat, sunt de cele mai multe ori la modul
condițional-optativ sau conjunctiv1. Conform Gramaticii
Academiei, acestea sunt moduri prezumtive, pentru
acțiuni eventuale și neîndeplinite2. În destul de multe
variante, ciobanul ia inițiativa și poruncește, răspicat, să
fie ucis imediat. El exprimă modul imperativ folosind o
interjecție transformată în verb la modul imperativ, urmată de conjunctiv la timpul prezent, cu conjuncția conjunctivală subînțeleasă și înlocuită prin conjuncția
copulativă, având astfel forma de indicativ prezent: –
Haideţi fraţilor / Şi mă omorâţi. (antologia lui Fochi3 varianta LXV, pag. 1026, rândurile 10-11). În doar câteva
variante, omorul e la indicativ trecut, s-a înfăptuit, pe
mormântul ciobanului crește iarbă, mama lui îl reînvie,
iar el își reia activitatea ca înainte. În aceste variante,
el este cât se poate de evident un erou mitologic, comparabil cu Osiris din Egipt sau cu alte personaje din diferite religii, fără să fie posibilă vreo legătură directă cu
ele. Au mai fost cercetători care au făcut paralele între
Mioriţa și cultul lui Osiris, însă au fost defăimați cu
înverșunare sau ridiculizați.
Antropologul scoțian Victor Turner ne reamintește
tuturor că aspectul modal al verbului este hotărâtor în
comunicare. El analizează deosebirea dintre realitatea
cotidiană și viața oglindită în teatru sau în ritualuri. În
realitatea cotidiană, omul face ceva (works), iar în teatru
și ritualuri joacă (plays)4. Acțiunea reală este dirijată de
necesitate economică și raționalitate, pe când una teatrală e fantezie. Acțiunea adevărată e la modul indicativ.
Cea neadevărată este la modul conjunctiv sau optativ
și exprimă sentimente sau dorințe, spre deosebire de
atitudinile cognitive, care cer o alegere rațională5.
Așadar, întreaga acțiune din aproape toate variantele
Mioriței nu este o acțiune reală, ci o acțiune prezumtivă
și fictivă, ca la teatru.
Am clasificat variantele Mioriței pe diferite criterii, dar
nu m-am gândit să le clasific și după timpul verbelor.
Vorba veche zice: Dă-i românului mintea de pe urmă!
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buit la evoluția variantelor mai vechi (colinde, doine sau
altele mai dificil clasificabile), spre balade. A contribuit
și la alunecarea textului mitologic, cu conținut esoteric,
adică tainic și pe înțelesul câtorva, spre un text exoteric,
cu aparență de realitate concretă și istorică, pe înțelesul
multora.
Clasificarea Mioriței ca baladă e discutabilă, deoarece baladele elogiază un personaj care a existat în realitate, cândva în istoria locurilor și a impresionat lumea
prin curaj, generozitate, altruism sau alte fapte remarcabile, în folosul altora. Pe când ciobanul din Miorița nu
este un om în carne și oase, ci e un personaj literar ce
simbolizează însușirile pozitive ale unui om ideal, exemplar și reprezintă un erou mitologic. Patru autori co-semnatari afirmă că:
„Portretul ciobanului nu ne prezintă un personaj
identificabil prin detaliul individual, pitoresc și singularizator, ci exprimă idealul de frumusețe tinerească și de cuceritoare bărbăție ce și l-a format
poporul nostru.”7
Afirmația lor este confirmată de Miron Scorobete,
care observă că portretul ciobanului din Mioriţa e rostit
chiar de el însuși, aşa cum îşi închipuie el că l-ar descrie
mama sa. Însă „el nu se descrie fotografic, ca un pictor
care-şi face autoportretul în faţa unei oglinzi, ci trecut
prin sufletul prăbuşit al mamei.”8 Am analizat simbolurile
din portretul lui, prin comparație cu imaginile de pe un
vas de aur din Tezaurul de la Pietroasa.9
Miron Scorobete propune tuturor încă una dintre remarcile sale:
„Vă mai supun atenţiei un argument că e vorba
de un omor ritual şi nu de unul fizic. Între variantele de «omor» pe care cei doi «asasini» le enumeră pentru a se stabili la una, apar şi acestea:
Ori să-l taie ori să-l puşte/ Ori să-l puie’n trei ţepuşte. Cele trei ţepuşte sunt o reminiscenţă din
vremurile când geţii îşi trimiteau astfel solii la Zamolxe (Iată cum îl trimit pe sol, ne explică Herodot. Unii din ei primesc poruncă să ţină trei suliţe,
iar alţii, apucând de mâini şi picioare pe cel ce urmează să fie trimis sol la Zalmoxis şi ridicându-l
în sus, îl azvârlu în suliţe. Dacia Edenică, p. 311).
Este limpede că în desfăşurarea vremurilor acest
mod de comunicare cu Zalmoxis nu s-a mai practicat, deci ciobanii carpatini nu aveau cum să-l ia
în calcul în cazul că ei pregăteau un omor real.
Invocarea lui în context nu-şi are justificarea
decât dacă interpretăm «moartea» mândrului ciobănel ca simbol al contactului cu divinitatea.”10
Vă invit, dragi cititori, să mergem pe acest făgaș,
spre care ne îndrumă Miron Scorobete:
Sumedenie de variante ale Mioriței redau cu exactitate dialogul dintre ucigași și victimă. Ciobanii sunt
calmi, cumpătați la vorbă și fără impulsivitate – în pofida
tensiunii maxime a situației. Toți se respectă reciproc și
vorbesc cu dragoste frățească despre apropiata
execuție și îngropare. Ucigașii vorbesc cu duioșie și
acționează ca și cum ei fac ceva bun pentru cel ales
spre a fi sacrificat. Ei vorbesc cu el așa cum se vorbește
cu cineva căruia i se face o favoare.
Omorul din Miorița nu arată nicidecum ca o răfuială
între ciobani. Crimele consemnate în arhivele tribunaSAECULUM 3-4/2022
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lelor, și la care se referă O. Densusianu sau alții, nu
s-au putut desfășura în condițiile relatate în Miorița. Nu
există niciun fel de dovezi că intenția ciobanilor ar fi de
a face vreun rău celui ales de ei. În multe variante, el
însuși ia inițiativa și propune să fie ucis. Însă unii
cântăreți nu au mai înțeles ce au auzit de la înaintașii
lor și au modificat textul, punând pe seama ucigașilor
din poezie răutatea altora, cunoscuți din viața cotidiană.
Versurile care condamnă ucigașii au rima și ritmul
defectuoase, au o valoare poetică scăzută și nu revin
în alte variante, deci sunt improvizații individuale. Ele
nu pot fi autentice și nicidecum semnificative pentru a
putea înțelege atitudinea ciobanului din versurile mai
poetice, prezente în aproape toate variantele ce pot să
fie mai vechi și mai apropiate de varianta originală, care
o fi fost când a fost și nu s-a păstrat.
Sfătuirea ciobanilor, armele și procedura uciderii, cât
și cifrele cu valori simbolice exclud motivele lumești și
scot în evidență că este vorba de un sacrificiu religios.
Vom vedea dacă e vorba de un sacrificiu uman adevărat și sângeros, ca acelea la care se referă Richard
H. Jones11 sau de o acțiune simbolică sub formă de ritual teatral, ca acelea analizate de Victor Turner12. Din
perspectiva lui Jones, s-ar putea crede că se pune la
cale un sacrificiu uman adevărat; dar să nu uităm că în
majoritatea covârșitoare a variantelor rămâne neînfăptuit. E înfăptuit, cum spuneam, doar când ciobanul e în
mod evident un erou mitologic reînviat. Din perspectiva
lui V. Turner se vede că versurile descriu pregătirea unui
ritual simbolic, un fel de teatru popular, cu caracter liturgic, metaforic, pre-creștin. Și nici acesta nu e înfăptuit.
Unele variante spun că ciobanii suflă în buciume. Ei
vestesc societății înconjurătoare că vor face ceea ce vor
face. Totodată mesajul iese din contemporaneitate și
anunță peste mii de ani generațiile, care-l ascultă pe
cântăreț sau citesc textul. Astfel, timpul fictiv din poezie
e sincronizat cu timpul real al auditorilor sau cititorilor
ulteriori, deci și cu timpul nostru, acum. Apoi, ciobanii
se aștern să se sfătuiască și se referă la lege. Știm cu
toții, de la Constantin Noica13 și de la Dumitru Caracostea14, confirmați de autori străini în lucrări de referință,
din care citez în carte, că lege în Miorița nu are sens juridic, ci religios, adică este o lege ce reglează legătura
omului cu divinitatea, care în vremea aceea reprezenta
natura înconjurătoare și întreg universul. Dicționarul
Academiei arată că în cultura populară orală, lege are
întotdeauna sens religios și niciodată juridic.
Pentru cioban nu poate fi secret ce pun ei la cale, fiindcă și el a auzit buciumele și pricepe că ei vorbesc
să-l ucidă, în mod solemn, sacru:
Mare moarte i-au făcut (CCCIII, p. 710 r. 9,
DCLXXII, p. 970 r. 8, CX, p. 1058 r. 8)
Moartea nu are cum să fie mare sau mică. Mare aici
poate să însemne solemnă sau cam așa ceva. Ucigașii
îi oferă mai multe alternative de a fi ucis. Cel mai adesea trei:
– Ce mortiţă-ţi vrei tu ţâie? (antologia lui Medan,
p. 383)15
– Frate, cum îţi vrei moartea? (XXXV, p. 573
r. 12)
– Da tu măi,
25

Ce moarte-ţi vrei,
Ori tăiat, ori împuşcat,
Ori în sabie-aruncat. (LXXVIII, p. 593, r. 10-13)
Cum vrei moartea să ţi-o fac,
Ori prin săbii aruncat,
Ori cu puşca împuşcat? (XCI, p. 60, r. 10-12)
El poate alege între a fi împușcat, tăiat în săbii,
spânzurat sau alte metode:
– Ba pe mine mă puşcaţi (LXXVIII, p. 593 r. 14,
LXXIX, p. 594 r. 12)
Ci în săbii mă tăiaţi (CCCVIII, p. 712, r. 10)
Cel mai adesea, el respinge primele două propuneri
de ucidere și o alege pe a treia. El cere să i se taie
capul, ca și cum n-ar fi vorba de el însuși:
El din gură-a cuvântat:
– Nici tăiat, nici împuşcat,
Numai capul jos tăiat. (DCLVII, p. 963, r. 15-17)
– Iubiţi frăţiorii mei,
Pe mine nu mă tăiaţi,
Pe mine nu mă-mpuşcaţi,
În sabie nu m-aruncaţi,
Numai capul mi-l luaţi
Şi trupu mi-l îngropaţi
În strunguţa oilor
Şi-n jocuţul mieilor. (DCLX, p. 964, r. 13-20)
– Ho, ho, ho! Nu mă puşcaţ,
Numai capul mi-l luaţ
Ş-acolo mi-l îngropaţ:
În strunguţa oilor,
În jocuţu mieilor. (CCCXI, p. 714, r. 10-14;
DLXXXVI, p. 929)
Numa capu mi-l tăiaţi (LXXVII, p. 593 r. 19, CXXI,
p. 615 r. 11, CXXVIII, p. 619 r. 9, CXXXV, p. 622
r. 11, XVII, p. 1001 r. 8, XVIII, p. 1002 r. 9, XXXI,
p. 1009 r. 20, XXXVIII, p. 1012 r. 11, LX, p. 1024
r. 10
Numai capul mi-l luaţi (LXVIII, p. 589 r. 23,
CXXIII, p. 613 r. 10, CXXII, p. 615 r. 13, DCLX,
p. 964 r. 17)
Numa capu jos tăiat (XXXVI, p. 573 r. 17)
În loc să aleagă o singură modalitate de a fi ucis, el
alege două. După ce îl vor omorî într-un fel, el vrea să
mai fie omorât încă într-alt fel:
Fraţii lui l-o întrebat:
– Ce mortiţă tu pofteşti?
Ori din sabie demnicat,
Ori tăiat, ori împuşcat,
Ori de un brad spânzurat?
– Iată cum mă socotesc,
Şi ce moarte îmi doresc:
Din puşcă să siu împuşcat
Şi din sabie demnicat. (VIII, p. 996, r. 20-28)
Cei doi legea i-o făcea:
Ori să-l taie, ori să-l puşte,
Ori în apă să-l arunce.
– Şi dacă mi-ţi împuşca,
O-n apă mi-ţi arunca,
Pe mine să mă-ngropaţi
În strunguţa oilor (CIII, p. 606, r. 6-12)
Ciobanul respinge toate alternativele cum să fie ucis
și stabilește cum să fie direct îngropat:
Cei doi legea i-o făcè:
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Anina-l-om, spânzura-l-om
Ori capu lua-i-l-om?
– Pă mine nu m-aninaţi,
Nice nu mă spânzuraţi,
Nici capul nu mi-l luaţi,
Ci pe mine m-astupaţi
În turiştea oilor,
În ţărcuţul mieilor. (LXVII, p. 58, r. 5-13)
El nu mai alege nici o soluţie și spune doar cum să
fie îngropat:
Lui legea că i-o făcea:
Ori să-l puşte, ori să-l taie,
Ori să-l ţâpe în văpaie.
– Voi fraţi de mi-ţ omorî,
Voi pe mine mă-ngropaţi
În strunguţa oilor
Şi-n jocuţul mieilor. (LX, p. 585, r. 9-15; CXI,
p. 610)
Lui gre lege i-o umblat:
O să-l puşte, o să-l taie,
O să-l arunce-n văpaie.
– O dragi frăţiorii mei,
De s-o văji să mor ieu,
Pe mine mă-ngropaţi
În strunguţa oilor,
În ţărcuţu mieilor. (CXI, p. 610, r. 10-14)
Cei doi frați îl vor omorî cu securi, cu topoare și cu
bolovani de moară:
Pe cel mic să îl omoară
Cu securi şi cu topoară
Şi cu bolovani de moară. (XLV, p. 578 r. 7-9;
CCCX, p. 713 r. 6-7; XXVIII, p. 1007 r. 9-11;
XXIX, p. 1008 r. 10-12)
Uneltele uciderii sunt la plural. Cum pot doi ucigași
să aibă nevoie de așa multe arme pentru a ucide un
om? Când deja au securi și topoare, este împotriva oricărei rațiuni ca ei să transporte pietre de moară din vale
până în vârful muntelui pentru a omorî pe cineva cu ele,
când pot găsi alte pietre pe munte. Nu poate fi vorba de
o ucidere reală. Este o reprezentație teatrală cu multă
recuzită, cu gesturi expresioniste și simbolice.
Doi ucigași vor omorî ciobanul cu nouă topoare:
Doi îs frăţiori,
Unul e străinel.
Fraţii se vorbeau
Ca pe străin să-l omoare
Cu nouă topoare. (CXCIII, p. 651, r. 3-7)
Cum să aibă nevoie doi ucigași de nouă topoare?
Nu era de ajuns unul singur, ca în Baltagul lui Sadoveanu? Este o cifră simbolică. Coincide cu cele 9 topoare de bronz descoperite de Cezar Cioran lângă Iași,
în 2015, ce pot avea o utilitate mai degrabă simbolică,
decât pragmatică și erau aranjate ritual în cerc, ca razele unui soare, nu liniar ca într-un depozit de unelte.
Convorbirea ciobanilor se desfășoară liniștit, în bună
înțelegere, ca între egali, fără acuzații sau reproșuri,
cum ar fi fost dacă ucigașii erau judecători, iar ciobanul
un criminal, așa cum cred unii cercetători, ca Romulus
Vulcănescu.16 Ucigașii vădesc respect pentru dorința
ciobanului cum să fie ucis și îngropat. El acceptă și
consfințește hotărârea ucigașilor.
Putem constata că faptele nu se potrivesc cu teoria
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lui Jones despre sacrificii adevărate, însă corespund cu
teoria lui V. Turner despre ritualuri teatrale. Faptele sunt
perfect logice ca mimesis, ca o imitație, în cadrul unui
teatru ritual, cu caracter de liturghie pre-creștină. În lumina celor spuse de V. Turner, totul poate fi o
reprezentație de teatru popular, în care ciobanul este
actor principal și regizor.
În concluzie, nicidecum nu poate fi vorba de un omor
ca acelea care desigur că se întâmplau în societate.
Ciobanii din Miorița nu ucid în realitate, ci înscenează
un spectacol de teatru tradițional. Ei mimează un sacrificiu ritual și folosesc recuzită teatrală simbolică. Toată
acțiunea este simbolică.
Ucigașii îl vor omorî cu ţepuşe, ţăpuşe sau ţăpuşte,
cel mai adesea trei:
Lui grea lege i-o picat:
Să-l împuşte, or să-l taie,
Or să-l pue-n trei fârtaie,
Să-l taie, or să-l împuşte,
Or să-l pue-n trei ţăpuşte. (XXIV, p. 567, r. 6-10)
O să-l puie-n tri ţăpuşe. (III, p. 992, r. 10)
Dar grea lege i-au pipat:17
Să-l omoare, să-l împuşte,
Să-l străpungă cu ţepuşte. (X, p. 997, r. 10-12)
Să-l omoare, să-l împuşte,
Să-l străpungă cu ţepuşte. (X, p. 997 r. 11-12)
Ciobanii îl vor tăia în sferturi (fărtaie) și vor pune trei
din ele în țepușe:
Ei legea i o gătat:
O să-l puşte, o să-l taie,
O să-l puie-n trii fârtaie. (XCVII, p. 603, r. 9-11;
VIII, X, p. 559, XX, p. 564, LVI, p. 583, LXIV,
p. 587, XCVII, p. 603, XCIX, p. 604, DXXXIX,
p. 912, DCLXVIII, p. 969, XIX, XXI, p. 1002, XX,
p. 1003, XLII, p. 1015, XLIII, p. 1015, XLIX,
p. 1018)
Ori să-l puie-n trei fărtaie. (Medan, pp. 355, 379)
O’ să-l facă-n tri fărtaie (Medan, p. 316)
O’ să-l taie tăt fărtaie (Medan, pp. 357, 359)
Știm cu toții că românii executați de austrieci la
28 februarie 1785 pentru că se revoltaseră, au fost tăiați
în patru bucăți, care au fost puse în sulițe. Trec peste
amănunte, că destul ne doare pe toți. Să revenim la oile
noastre, cum zic francezii.
O femeie mai în vârstă zice puie-ntre (r. 11) și pue-n
trei (r. 13):
Lui grea lege i-o picat
Ori să-l taie ori să-l puşte
Ori să-l puie-ntre ţăpuşte,
Ori să-l puşte ori să-l taie
Ori să-l puie-n trei fârtaie. (DXXXIX, p. 912,
r. 9-13)
Rima e paronimică: puște, țăpuște, ca și taie, fărtaie.
O pronunție neclară, intenționată sau neintenționată
(pue-n trei sau puie-ntre) duce la altă paronimie și la
schimbări de sens:
Or să-l pue-n trei ţăpuşte. (XXIV, p. 567, r. 10)
O să-l puie-n tri ţăpuşe. (III, p. 992, r. 10)
Ori să-l puie-ntre ţăpuşte (XXIII, p. 567 r. 12, XXI,
p. 565 r. 18, DXXXIX, p. 912 r. 11)
Ori să-l ţîpe-ntr-o ţăpuşe. (CII, p. 606 r. 10, CI,
p. 605 r. 9)
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În loc să-l mai străpungă în trei țepușe, îl pun între
țepușe. Comparând aceste patru rânduri, se vede cum
numeralul s-a schimbat într-o prepoziție sau alta: pue-n
trei > puie-ntre > țâpe-ntr-o. Aceeași schimbare fonetică
și semantică apare și în versurile unde țepușe e înlocuit
cu fârtaie (sferturi):
Ori să-l pue-n trei fârtaie, (XXIV, p. 567 r. 8)
Ori să-l puie-ntre fârtaie. (XIX, p. 1002 r. 8, XXI,
p. 1003 r. 8, Medan, p. 370)
Nu poate fi cineva omorât prin a-l pune între țepușe
sau între sferturi. Forma puie-ntre nu poate fi logică.
Textul original trebuie să fi fost pue-n trei.
Cele trei țepușe sunt înlocuite cu trei paie:
O să-l puşte, o să-l taie,
O să-l puie pe trii paie. (CXXII, p. 615, r. 8-10)
Modificarea a mers mai departe și s-a ajuns la o
acțiune nerealistă:
Să-l arunce-ntre păraie (Medan, p. 349)
Ucigașii comunică modalitatea uciderii și locul îngropării:
Noi te-om săgeta,
Şi te-om îngropa
În staur de oi,
În jocul de miei (LXXIV, p. 592, r. 13-16)
Comparând versurile din diferite variante ale Mioriței,
se observă că, așa după cum spunea Miron Scorobete
mai sus:
„...în desfăşurarea vremurilor acest mod de comunicare cu Zalmoxis nu s-a mai practicat, deci
ciobanii carpatini nu aveau cum să-l ia în calcul
în cazul că ei pregăteau un omor real. Invocarea
lui în context nu-şi are justificarea decât dacă interpretăm ‚moartea’ mândrului ciobănel ca simbol
al contactului cu divinitatea.”
Am argumentat în carte și în diferite articole că, în
Miorița, este vorba despre moartea simbolică a ciobanului și contactul lui cu divinitatea. Din riturile sângeroase care se practicau așa cum spune Herodot, și care
corespund cu ritualurile explicate de Jones, în mai multe
variante ale Mioriței n-a mai rămas decât un ritual nesângeros, cu o moarte aparentă, tot cu sensul de a-l
pune pe cel ales în contact cu divinitatea. În unele variante, versurile s-au modificat intenționat sau din
greșeală, încât până și ritualul simbolic s-a simplificat,
de la țăpușe simbolice, la paie sau păraie, tot simbolice.
Grupul teatral ocazional este o frăție permanentă cu
interese profesionale comune și datini sacre. Frăția
acționează ca o societate închisă, care pe plan material
asigură producția de bunuri materiale, iar pe plan religios efectuează ritualuri teatrale. Publicul constă din
elementele naturii ce participă la o ceremonie care în
exterior seamănă cu o înmormântare, dar pe care actorul principal în sinea sa o viețuiește ca o nuntă. La
această reprezentație mai asistă și un public în afara
textului, compus din auditorii cântărețului sau din cititorii
variantelor, printre care și noi, oricare am fi. Miorița
poate fi considerată ca o poezie lirică, dar și ca o piesă
de teatru cu caracter sacru, conținând scenariul,
discuțiile regizorului și actorului principal cu colaboratorii
săi și comentariile cântărețului.
Modificările variantelor arată o atenuare a unei reprezentări teatrale violente până la abandonarea unor
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scene. Improvizațiile cântăreților estompează cadrul religios al variantei auzite de ei, până la a nu se mai putea
desluși, încât se întrevede un alt cadru, cu criterii mai
materialiste. În diferite variante se observă cum
cântăreții au o conștiință mai mult sau mai puțin vagă
că omorul este simbolic.
O atenție deosebită trebuie acordată cuvântului ţăpuşe sau ţepuşe, diminutiv de la ţeapă, ce provine din
limba pre-indo-europeană.18 Țăpuşe, ţepuşe sunt sinonime parțiale cu suliță, iar în străvechime nu se deosebeau prea mult. Sacrificiul din Mioriţa cu trei țepușe sau
sulițe se aseamănă izbitor cu ce scrie Herodot (IV, 94),
că geții, strămoșii românilor, jertfeau oameni aruncându-i în trei sulițe, așa cum a semnalat Miron Scorobete.
Datele din Herodot seamănă cu date din mai multe
variante ale Mioriței. Dar sunt și deosebiri. Herodot
vorbește de un sacrificiu uman adevărat. Variantele
Mioriței vorbesc de planificarea unui sacrificiu care nu
apucă să se întâmple. Sacrificiile la Herodot sunt fapte
consumate. Omorul din Miorița nu e înfăptuit. Situația
la Herodot corespunde cu sacrificiile analizate de
Jones, pe când situația din Miorița este conformă cu reprezentările teatrale explicate de V. Turner.
Dârzenia ciobanului se vede din răspunsul lui hotărât, în marea majoritate a variantelor. În câteva variante
modificate, caracterul ciobanului e falsificat. Cântăreții
pun pe seama lui propria lor frică de moarte, în versuri
stâlcite, neobișnuite, ce nu revin în alte variante.
Condamnatul încearcă să-i mituiască pe ucigași și
le oferă tot ce posedă:
De ei, frumos s-a rugat,
Dacă pot să nu-l omoare
Iară de l-or omorî
Atunci pe el să-l îngroape
În strunguţa cea de brad
Unde oi păzea cu drag. (DCLXX, p. 970, r. 10-15)
Dacă o să-l omoare, să nu-l chinuie:
De mă omorâţi,
Nu mă chinuiţi,
Şi mă îngropaţi
La stâna oilor
La ţarcul mieilor. (CXCVI, p. 652, r. 10-14,
CXCVII, p. 653)
El le spune să nu-l omoare, să nu-l chinuie și unde
să-l îngroape:
– Nu mă omorâţi,
Nu mă chinuiţi,
Şi să mă-ngropaţi
În vârful de munte
La stâna oilor (CCL, p. 677, r. 8-12)
În varianta XLI, p. 576 r. 3-4, Tri mniori dalbe zbgerând, Tri păcurari trâmbgițând dau semnalul începerii ritualului. De remarcat că toți trei ciobanii, inclusiv cel
ales de cei doi ucigași părelnici, înștiințează societatea
înconjurătoare că ei vor face ceea ce lumea înțelege că
vor face. Dacă ar fi vorba de o crimă, cum cred unii cercetători, n-ar trâmbița criminalii o crimă. Trâmbițând, cei
trei alătură toți oamenii din întreaga societate ca martori
ai acțiunii lor și consideră că societatea, prin răspunsul
său tacit, își dă consimțământul la omorul pe care ei îl
vor efectua. Ei socializează acțiunea pe care o pun la
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cale și împart răspunderea cu cel ce va fi ucis și cu întreaga societate. Acțiunea lor devine justificată, legitimă,
și deci ei nu fac o crimă. Ei fac un simulacru de sacrificiu
sacru, conform unei legi cosmice divine, mai presus de
orice norme sociale sau legi juridice.
Ciobanul e trimis să aducă apă, iar ceilalți se sfătuiesc și hotărăsc să îl ucidă. Când cu apă o-nturnat, Oile
tăte-o zgerat. El întreabă oile, iar ele îi răspund (XXI,
p. 565). Nu se spune pentru ce aduce el apa. Fochi este
convins că ciobanul e trimis ca o slugă leneșă să aducă
apă în scopuri practice. Fochi uită că în toate variantele
ciobanul este baci, adică șef și nimeni nu îi poate da lui
ordine. Cei doi îl trimit după apă, pentru că așa e scenariul piesei de teatru pe care o joacă ei.
Ciobanii se așază unde-i locu locului, La fântâna corbului, ca să se odihnească și să se sfătuiască și îl trimit
pe cel mai tânăr să aducă apă de la trei izvoare:
Unde-i locu locului,
La fântâna corbului,
Pusă jos să hodinească
Şi ei să să sfătuiască.
Pă cel mnic l-o mânat
După apă-n trei izvoară,
S-o sfătuit să-l omoare. (Medan, p. 318)
Fochi nu a observat că a aduce apă de la trei izvoare
diferite nu poate fi ceva practic, mai ales când ciobanii
stau la o fântână. Cele trei izvoare pot avea o valoare
simbolică, în legătură cu un ritual tradițional, sacru.
Semnificațiile simbolice ale apei se pot reduce la
trei teme dominante: sursă de viață, mijloc de purificare, centru de regenerare. Aceste trei teme
se întâlnesc în cele mai vechi tradiții și formează
cele mai variate combinații imaginare, totodată
cele mai coerente.19
Oile repetă versul cu cele trei izvoare ca o confirmare că au înțeles valoarea cultică a apei și importanța
sau sobrietatea situației, și totodată că ele participă la
ritual. Ele îl informează pe stăpânul lor, mai întâi ca un
semnal sonor fără cuvinte, iar apoi prin cuvinte. Corul
oilor, în toate variantele Mioriței, poate avea același rol
ca și corul din tragediile grecești. Oile pot și să simbolizeze societatea profană, din afara frăției ciobanilor, care
sunt inițiați în misterul pe care îl practică.
Înțelesul simbolic al apei în sacrificiul din Mioriţa
poate fi explicat cu ajutorul lui Erwin Rohde, un filolog
clasic a cărui operă este considerată ca o fundamentală
carte de referință în legătură cu ritualurile și credințele
grecilor din Antichitate. El spune că grecii sacrificau
câini și testicule de purcei în cinstea zeiței Hecate, dar
și sângele victimei jertfite și chiar apă. Sângele victimei
și apa erau o jertfă adusă zeiței și morților20. Rohde
compară mai multe date din mitologia greacă cu diferite
credințe populare din Germania vremii sale și constată
că multe elemente din aceste două culturi au paralele
fenomenologice. Apa este ceva elementar și universal,
iar simbolismul ei și legătura cu morții sau cu sacrificiile
rituale poate fi un fenomen universal din preistorie, când
culturile încă nu erau diferențiate în același fel ca în timpurile istorice. Putem să presupunem că semnificația
apei nu poate fi specifică numai pentru vechii greci și
pentru germanii contemporani cu Rohde, ci poate avea
aceeași valoare simbolică în întreaga zonă dintre GrePRO
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cia și Germania. Cu referire la Rohde, consider că apa
poate fi gândită de ciobanii din Miorița ca un component
necesar în legătură cu ritualul sacrificiului uman, așa
teatralizat cum este.
Se poate constata că în Miorița nu există dovezi sigure despre un omor adevărat, care să fi avut loc cândva undeva, ca la Jones. Dimpotrivă, există dovezi că
omorul și îngroparea sunt doar planificarea sau proiectul unei drame rituale ca acelea de care vorbește V. Turner.
În concluzie, uciderea ciobanului în Mioriţa nu poate
fi adevărată, ci este un ritual simbolic, metaforic, cu aspect teatral. Variantele descriu recuzită teatrală și gesturi expresioniste făcute de un grup care efectuează un
ritual. Ciobanul regizează piesa în care el este actor
principal și explică cum vrea să se desfășoare ritualul.
Uneori, el vrea ca scena omorului să fie reluată de două
sau trei ori cu modificări, în diferite locuri, la diferite momente din zi, după poziția soarelui. Niciun condamnat
la moarte nu cere să fie ucis de două, trei ori. Variantele
Mioriţei pot fi privite ca texte de teatru popular cu temă
mitologică, legată de munca și de problemele spirituale
ale ciobanilor.
Analiza de mai sus dovedește că uciderea ciobanului se desfășoară ca o formă de teatru popular sacru.
Când ciobanul a terminat ce a avut de spus mioarei și
astfel și-a terminat mesajul cifrat prin alegorii, se ridică
și merge mai departe cu oile sale la păscut. Iar noi
putem rămâne cu gurile căscate sau luminați de lumina
simbolică a astrelor din versuri. Constantin Noica scrie
că pentru mentalitatea românească există un singur fel
de a exista: a fi în lege. „Căci nu există, până la urmă,
decât un fel de a fi în lege, anume să-ți iei lotul care-ți
cade, să iei așadar ce ți se cade ție, și să pleci cu oile
tale la păscut.”21 Asta este exact ce face ciobanul în
Miorița.
G. Călinescu afirmă cu fermitate că Miorița este un
mit și că „prin mit se înțelege o ficțiune ermetică, un simbol al unei idei generale”22. Rămâne la alegerea fiecăruia dintre noi, dacă vrem să citim Miorița ca un text
mitologic cu un conținut luminos, sau ca un text prozaic
cu conținut întunecos și deprimant. Așadar, ca un text
esoteric sau exoteric. Avem această libertate, întrucât
ne-o acordă înșiși autorii străbuni ai Mioriței, care au
conceput textul astfel încât să fie înțeles pe două niveluri, ce nu se exclud reciproc. Să fie înțeles de câțiva ca
un text cu abstracțiuni poetice luminoase și ca un ghid
spiritual înălțător, iar de cei mai mulți ca un fapt divers
despre o crimă ordinară pentru jaf, ca o întâmplare
reală, tragică și mohorâtă.
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PRINCIPELE PETRU CERCEL –
ÎN IPOSTAZA DE POET CREȘTIN
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Maramureș. Eliberat, a pornit din nou spre Occident,
pentru a obține sprijinul în vederea unei noi domnii. În
1590, trădat de prietenii creștini și otomani, își pierde
viața, fiind sugrumat și aruncat în Bosfor.
Petru Cercel a rămas în istoria Țării Românești prin
câteva noutăți, fapte inedite și neobișnuite: a luat măsuri
de occidentalizare a țării, inclusiv în ceea ce privește
moravurile boierimii; a deprins, pe când se afla în exil
la Roma, specificul catolicismului; a adus cu el în țară
literați, pictori, meșteri, arhitecți, companioni italieni și
francezi (între care genovezul Franco Sivori); a încercat
să introducă moda vestimentară franceză și italiană la
curtea domnească; a mutat capitala țării de la Curtea
de Argeș la Târgoviște; a construit în noua reședință
centrală aducțiuni de apă (prin olane subterane din
lemn de brad); a amenajat grădini italiene; a ctitorit Biserica Domnească, refăcută și modificată ulterior; a
înălțat, tot în noua capitală, un atelier de tunuri din
bronz; a încercat reorganizarea armatei după model occidental; a inițiat o reformă fiscală (generatoare de mari
nemulțumiri în sânul boierimii); a fost unul dintre ctitorii
Bisericii Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului; a susținut
școala românească din Șcheii Brașovului, unde s-a predat pentru prima oară în românește încă din secolul al
XVI-lea; a făcut un sigiliu cu legenda în limba română
(prima cunoscută) etc. Petru Cercel a avut și sigiliu cu
legenda în limba latină (Petrus Voievodae Princeps de
Valachia), unicul exemplar fiind păstrat la Cluj, la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei.
Curtea domnească de la Târgoviște a devenit un
centru de afirmare și de difuziune renascentistă. Domnul vorbea toate limbile importante ale continentului. A
fost pasionat de poezie și autor de versuri. Poetul Francesco Pugiella zice că Petru era autor di prose e di rime
toscane. Din păcate, dintre poeziile sale, nu s-a păstrat
decât una, „Imn către Creator”, scrisă înainte de 1581
și inspirată din cântul al XVII-lea al lucrării Orlando furioso, de Ariosto. Franco Sivori scrie că atunci când
PRO

Petru Cercel (1545-1590), „din mila lui Dumnezeu”
domn al Țării Românești pentru o scurtă perioadă de
timp (1583-1585), este astăzi un principe aproape uitat,
a cărui trecere prin lume se studiază tot mai puțin. Cu
toate acestea, în vremuri mai bune, i s-au dedicat cel
puțin două monografii bune, una publicată în 1944 la
Sibiu și scrisă de Ștefan Pascu (în scopul inițial al unei
teze de doctorat)1 și alta apărută în anul 2000 la
București, ivită din pana lui Cristian Luca (o formă dezvoltată a tezei de licență)2. Firește, mai există și câteva
studii și articole care iluminează sensul unei vieți pline
de inedit, aproape exotică în ambianța sud-est europeană și balcanică de atunci.
Născut prin 1545, ca fiu al lui Pătrașcu cel Bun, domnul Țării Românești între 1554 și 1557, Petru avea să
fie, se pare, fratele vitreg al lui Mihai Viteazul (fiu postum al aceluiași voievod). Trimis în exil de otomani (la
care era, după obicei, ostatic de la vârsta de 10 ani) pe
insula Rhodos, a fost mutat și încarcerat (datorită unei
încercări de evadare) în Caramania (Cipru) și apoi la
Damasc, în Siria, de unde a scăpat cu greu, ajungând
la Alep (la ruda sa, Doamna Chiajna). Pleacă apoi la
Constantinopol și încearcă pentru prima oară să ia tronul Țării Românești. Nereușind, pornește spre Polonia,
unde este primit la curtea regelui Sigismund al II-lea August (1571-1572). În 1575, fiul de domn era la curtea
împăratului romano-german Maximilian al II-lea de Habsburg (1564-1576), la Praga. Moartea subită a împăratului, l-a îndreptat pe Petru spre Italia, unde, la Genova
și Roma, a învățat bine limba italiană. La 1579, tânărul
se afla la Paris, ajuns în anturajul reginei Caterina de
Medici și al regelui Henric al III-lea. În 1581, pleca de la
Paris la Torino și apoi, după popasuri la Ferrara și la
Veneția, se îndrepta spre Istanbul, de unde avea să
obțină (cu sprijin francez și pontifical) domnia Țării
Românești, pentru aproape doi ani. În 1585, aflând de
perspectiva mazilirii, fuge spre Transilvania, unde este
trădat, jefuit și întemnițat la Mediaș și apoi în
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domnul era întemnițat la Hust (în Maramureș), el „compunea în versuri o anumită istorie și se delecta mult cu
poezia”. Domnul a sprijinit tipărirea cărților ortodoxe,
precum „Evangheliarul slavon” (prin diaconul Coresi și
logofătul Mănăilă) din 1583. Petru Cercel a trimis tineri
români, fii de boieri, să studieze la Colegiul Iezuiților de
la Roma. În planul arhitectural, a adus cu sine elemente
occidentale renascentiste, vizibile deopotrivă în
construcțiile ecleziastice și laice. George Călinescu a
apreciat la reala ei valoare această emulație: „Țările Române n-au fost niciodată în afara Europei și începuturile
lor dezvăluie o puternică ținută feudală. Prin Polonia boierii avură statornice legături cu inima Europei și
pretendenții la domnie mișunau prin Apus, având ca loc
principal de debarcare Veneția. Rătăcirile lui Petru Cercel, autor de versuri italiene, simbolizează această
iradiație…”.
Un argument al faptului că poezia și versurile italiene
nu erau „un simplu accident”3 în viața lui Petru Cercel
este și această rugăciune în terține adresată Tatălui ceresc, într-o italiană latinizantă, pe la 1579-80 (după mărturia prietenului său Francesco Pugiella), minunat
tălmăcită în tinerețe, trei veacuri și jumătate mai târziu,
de un alt surghiunit ilustru, aristocrat nu de sânge, dar
de spirit, profesorul și scriitorul Alexandru Ciorănescu,
ce odihnește la Santa Cruz de Tenerife. Poemul-rugăciune al lui Petru Cercel în original se găsește în al doilea dialog – „Del prencipe della Valacchia maggiore” –
din cartea lui Stefano Guazzo, în ediția venețiană din
1586), iar în versiunea românească a lui Al. Ciorănescu,
se află, cu erudite comentarii, în Revista Fundațiilor Regale, nr. 9/1935, pp. 660-666. Alexandru Ciorănescu a
fost caracterizat drept „ultimul mare român universal”
(Răzvan Codrescu).
Iată textul poeziei („Imn către Creator”) a lui Petru
Cercel în limba italiană:

PRO

Potentissimo Dio del sommo, et imo,
Tu che creasti il ciel, la terra, e’l mare,
Gli angeli de la luce, et l’huom di limo.
Tu che nel ventre vergine incarnare
Per noi volesti Padre omnipotente,
Et nascere, et morire, et suscitare.
Tu che col proprio sangue veramente
N’apristi il ciel, spogliasti il limbo, et poi
Sathan legasti misero, et dolente.
Tu che con sante braccia aperte a noi
Ancor ti mostri mansueto, et pio
Per darne eterno ben ne i regni tuoi.
Ascolta, Padre, l’humil priego mio
Che supplice, et diuoto a te nevegno,
A te che ti sesti huom per far me Dio.
Con che ti pagherò mai Signor degno
Di tanti beneficii a me largiti?
Che guidardon potrò mai darti in pegno?
Stati sono i fauor certo infiniti
C’hai dimostrati a me vil peccatore,
Che mi gouerni ogn’hor, ogn’hor m’aiti.
Gemme non cerchi già d’alto valore,
Nè perle oriental, nè gran tesoro,
Che tu gli hai fatti, tutto è tuo Signore.
Tutte le cose da te fatte foro,
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Ne pono in terra i miseri mortali
Pur una paglia attribuirsi a loro.
Tu con un uolger d’occhio, un mouer d’ali
Reggi, et gouerni tutti gli elementi,
I Cieli, e i regni ciechi et infernali,
Altro non cerchi da l’humane menti,
Altra offerta non uuoi, ch’un cor sincero,
A te inchinato, sol questo consenti
Et che tu sia riconosciuto il uero
Dio d’Israel, colui che Faraone
Sommerger fece furibundo, et fiero.
Opere cerchi sol perfette, et buone
Et ch’ogni un lodi te che dentro uedi
Con prouidenza l’altrui intentione.
Picciolo è il premio (oime) che tu ne chiedi
Et se poco s’osserua, tu Signore
Pur ne uuoi far d’eterna gloria heredi.
Grande è la tua bontà, troppo l’amore
Che ne dimostri, ma di rado noi
Lo conosciamo, qual più espresso errore
Di par ne và con la giustitia poi
La tua misericordia, con cui Dio

Petru Cercel (portret votiv,1594, Mănăstirea Călui)
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Ottimamente il tutto volger puoi,
Ma troppa e l’ignoranza el’fallo rio
Nostro che consecrar ti contendiamo
Un cor sincero humiliato, et pio;
Anzi (miseri noi) sempre pecchiamo
Contra te grandemente alto monarca,
E’n vanità quel che ne dai spendiamo.
Pria, Signor mio, che la tremenda Parca
Rompa de gli anni mei lo stame frale
Perdonami l’offesa che mi carca.
Et la misericordia tua sia tale
Verso di me vil peccatore indegno
Ch’io uiua teco in ciel sempre immortale.
Fammi, Signor, de la tua gratia degno
Non mi punir secondo i falli miei
C’hanno di remission passato il segno.
Pater peccaui, miserere mei,
Infiamma il cor, lo spirto, et l’alma mia
Et piacciati ch’io uenga, oue tu sei.
Tu che sei vita, ueritate, et via
Fammi conoscer che quanto nel mondo
Di bene haurò, per tua bontà sol fia.
Se felice farò, ricco, et giocondo
Di stato, et di tesor, fa ch’in feruitio
Tuo possa usarlo con timor profondo.
Et se stratio n’haurò, doglia, et suplitio
Fammi con Giobbe patiente, et forte,
Fammi sempre constante al tuo seruitio
Quel ch’a te piace, o, Re de l’alta Corte,
A me gradisce, a me diletta ancora
O sia benigna, o sia contraria forte,
Solo è l’intento mio seruir ogn’hora
L’immensa maestà tua, Padre santo,
Chi serue a te tutta la vita honora,
Et a la fin uola al Ciel con festa et canto.

Aceasta este traducerea, dată cu multă măiestrie,
de Alexandru Ciorănescu:
Stăpâne Domn pe-adânc și pe văzduhuri,
Tu, ce-ai făcut pământ și cer și mare,
Pe om din lut și nevăzute duhuri;
Tu, care din fecioară întrupare
Ai vrut să iei, Părinte preaputernic,
Ca să-nviezi și să ne dai iertare;
Tu, ce vărsându-ți sângele cucernic
Ai sfărâmat a iadului tărie
Și l-ai legat pe diavolul nemernic;
Tu, ce-ai deschis a ta împărăție
Și blând te-arăți și milostiv cu mine,
Spre-a-mi face raiul veșnică moșie;
Ascultă, Tată, ruga mea ce vine
La tine arzătoare și plecată,
Tu, ce-ai fost om ca să mă-nalți la tine.
Cum voi plăti, stăpânul meu, vreodată
Atâtea bunuri mie hărăzite,
Și ce-aș putea să-ți juruiesc răsplată?
Mă-nbelșugași cu daruri nesfârșite,
Fiind nevrednic eu, și cu-ndurare
M-ajuți mereu, mă-ndrepți din căi greșite.
Tu nu pui preț pe-averi și pe odoare,
Pe perle, nici pe pietre nestemate,
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Căci tot ce e, e-al tău, Stăpâne mare.
De tine-au fost făcute-n lume toate,
Și omul mârșav nici c-un pai subțire
Să se fălească-a fi al său nu poate.
Cu o bătaie de-aripi, cu-o privire
Chivernisești și-ndrepți orice făptură,
Și cerul, și tărâmul de sub fire.
Plăcute-altfel de jertfe nu-ți mai fură,
Alt dar decât o inimă curată
Și închinată ție cu căldură,
Și toți să te mărturisească, Tată,
Drept Domn al Israelului, cel care
L-a înecat pe Faraon odată.
Tu vrei doar fapta bună și-nchinare.
Și toți să te slujim, căci știi în minte
Și-n inimă ce-ascunde fiecare.
E mică plata ce ne ceri, Părinte,
Și n-o-mplinim pe toată cu dreptate,
Dar tot ne vrei moșneni ai slavei sfinte.
Prea multă dragoste și bunătate
Arăți spre noi, căci cu nesocotire
O prețuim, și numai cu păcate
Răspundem la a ta milostivire
Și-al tău județ, cu care plin de fală
Călăuzești cu bine-ntreaga fire.
Cu multă neștiință și greșală
Noi ne trudim să-ți dăm în închinare
O inimă plecată cu sfială,
Dar, bieți de noi, greșim fără-ncetare
În fața ta, puternice-mpărate,
Și-ți risipim averea-n desfătare.
Pân’ce Ursitele ne-nduplecate
Vor rupe-al anilor mei fir subțire,
Îmi iartă, Doamne, grelele păcate
Și-atât de mare ai milostivire
Spre mine, sluga ta cea vinovată,
Ca să trăiesc cu tine-n nemurire.
Și fă-mă, Doamne, vrednic de răsplată,
Nu-mi da pedeapsă după-a mele vine,
Ce trec măsura ce-ar fi fost iertată.
Greșit-am, Tată, milă ai de mine,
Aprinde-mi sufletul și mă învață,
Și fă să vin alăturea de tine.
Tu, ce ești cale, adevăr și viață,
Știu că tot binele ce va să-mi vie
Mi-l va trimite sfânta ta povață.
Ferice de voi fi și-n bogăție
De stare și avere, dă-mi putere
Cu spaimă mare să ți-o-nchin tot ție.
Iar caznă când avea-voi și durere,
Să fiu ca Iov cu strașnică răbdare
Și să-ți slujesc statornic îți voi cere.
Orice ți-e voia, Împărate mare,
Nespus de mult mă bucură și-mi place,
De-ar fi spre bine sau spre grea-ncercare.
Mi-e gândul doar la slujba ce voi face
Măriei Tale tot mereu, căci ție
Cel ce-ți slujește va trăi în pace
Și va zbura la cer cu bucurie.

Traducerea propusă de noi a poeziei închinate Creatorului de către Petru Cercel, domnul Țării Românești:
PRO
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Tu, preaputernic Domn pe-înalt și tină,
Care-ai făcut și cer, pământ și mare,
Omul din lut și îngeri de lumină,
Ce din fecioară-luat-ai întrupare
Vrând, pentru noi, Puternice Părinte,
Născut să fii, să mori și, înviat,
Cu sângele-ți vărsat peste morminte,
Cerul deschis și iadul sfărâmat,
Să vii, pe diavolul viclean legând.
Tu, cel cu brațele spre noi plecate
Te-arăți cu noi mereu milos și blând,
S-avem doar bine în eternitate,
Nu lăsa, Doamne, ruga mea-n pustiu.
La tine prea-supus și sincer vin.
Te-ai făcut om pentru ca Domn să fiu
Cum voi plăti, Stăpânul meu divin,
Atâta bunătate mie dată
Și ce-aș putea să-ți dăruiesc în schimb,
Ca să se-întoarne-n ceruri ca răsplată?
Mă-îndestulezi cu toate ca un nimb,
Pe mine păcătosul umilit,
Mă-îndrumi mereu și veșnic mă-înconjori,
Nu cauți giuvaere și venit,
Nici pietre nestemate și comori.
Căci tot ce este e al tău, Stăpâne!
Făcute-au fost de tine Înălțate
Și-așa sărmanul muritor, a spune
Un pai măcar a fi al său, nu poate.
Tu cu-o privire, o-aripă în vânt
Diriguiești și-îndrepți alcătuirea
Și ceruri și tărâm de sub pământ.
Alta nu ceri de la întreagă firea,
Alt dar decât tot sufletul curat
Spre tine închinat, aceasta vrei
Să fii Tu Dumnezeu adevărat
Din Israel, acel ce cu temei
Pe trufaș Faraon l-a înecat.
Tu vrei desăvârșite, bune fapte
Și slujbă credincioasă, pe putință,
Căci vezi în suflet, deși pare noapte
Și chiar citești în noi orice dorință.
Ce mică-i plata pe care-o dorești
Și-abia se vede, Doamne, dar ne-ai vrut
Părtași ai slavei veșnice cerești!
Iubire, bunătate ne-ai făcut
Iar noi, nesocotiți mereu, din silă
Le prețuim și numai cu păcate
Răspundem la această mare milă.
Tu-îndrepți spre bine oamenii, în toate
Și multă-i neștiința și-i sucită
Chiar și când vrem să-ți dăm o mulțămire
Cu-o inimă căită, umilită,
Cădem iar, bieții, în păcătuire
În fața ta, Măritul nostru Domn
Și-ți risipim semeț noi moștenirea,
Dar rele ursitoare chiar în somn
Mi-or rupe firul anilor și firea.
Mă iartă, astfel, Doamne, de păcate,
Iar mila ta să vină-așa de vie
Spre mine, sluga pleoapelor plecate,
Ca să trăiesc în cer în veșnicie.
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Și fă-mă, Doamne, vrednic de-îndurare
Nu-mi da osândă după cât greșii
Trecând demult sorocul de iertare.
Păcatul meu demult mă copleși,
Mă-înflăcărează-n duh și dă-mi povața
Și fă să mă alătur înspre tine
Tu, calea, adevărul și viața!
Fă-mă să știu pe lume de cât bine
Avea-voi parte, cunoscându-ți firea.
De fericit voi fi, voios, bogat,
Fă ca-înstărirea, ca și-înavuțirea
Să ți le-închin tot ție, ne-încetat.
Iar de mi-i da durere, rău și chin,
Să am ca Iov răbdare și putere
Și cu supunere să mi te-închin.
Orice-ți va place, Rege Înălțate,
Mă fericește și mă-încântă-întruna
Ori că-i de bine, ori de strâmbătate
Te voi sluji cu sârg întotdeauna
Mărite Doamne și Părinte Sfânt
Căci robu-ți vieții-i dă cu sârg cununa
Plutind apoi spre cer, în viers și cânt.

Ștefan Pascu, Petru Cercel și Țara Românească la
sfârșitul sec. al XVI-lea, Sibiu, 1944, 314 p.
2
Cristian Luca, Petru Cercel, un domn umanist în Țara Românească, București, 2000, 158 p.
3
Cum crede Andrei Pippidi, Epoca Renașterii în literatura
română?, în „Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie
A. D. Xenopol”, XXII/2, 1985, p. 740
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REGINA MARIA ȘI OAMENII VRANCEI
ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL
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în Dobrogea soldații români lipsiți de cooperarea eficientă a rușilor, au fost nevoiți să se retragă cu grele
pierderi, Regina se găsea pe drumul dintre Târgu-Ocna
și Adjud. Din cauza drumurilor foarte proaste și a întunericului, automobilul în care se aflau Regina și doamna
ei de companie, doamna Mavrodin, a lovit un car încărcat cu fân. Din fericire, deși proprietarul carului și băiatul
care îl însoțea au zburat prin aer, iar doamna Mavrodin
s-a lovit strașnic la genunchi, nu a avut nimeni de suferit. În schimb, carul a fost distrus în întregime. Regina
descria în jurnalul său, astfel vizita la spitalul din Adjud:
„Am ajuns la Adjud într-o beznă deplină, e un orășel cu
un spital mare al Crucii Roșii, care nu e tocmai un spital,
ci mai degrabă o mulțime de paturi provizorii aranjate
în mai multe case... Deși vizita a avut loc pe
neașteptate, i-am găsit pe doctori și pe doamnele care-i
ajută la posturile lor. Mi-au lăsat o impresie bună”. Tot
de la Regină aflăm că doctor chirurg era un tânăr ce se
numea Leonte, iar printre doamnele care ajutau la îngrijirea răniților se găsea și Chita Cherchez. Impresionată de faptul că pacienții erau în mare parte grav răniți,
regina a trecut pe la patul fiecăruia și le-a dat tutun și
cruciulițe.
Retrasă dincolo de Milcov, în iarna și primăvara anului 1917, armata română se pregătea de revanșă. Este
organizată în Armata I și a II-a, cuprinzând 15 divizii de
infanterie, două de cavalerie, patru regimente de artilerie grea și 12 escadrile de aviație. Refacerea a fost sprijinită de misiunea militară franceză condusă de
generalul Henri Berthelot. Regina Maria a organizat sub
patronajul său Crucea Roșie. În timp ce Puterile Centrale se pregăteau să scoată România din război, armata română urmărea să declanșeze ofensiva în
sectorul Nămoloasa și să înscrie pagini glorioase prin
victoriile de la Mărăști, Mărășești, Soveja și Oituz. Bătălia victorioasă de la Pralea din 18 ianuarie 1917 a permis armatei române să țină sub control Valea Șușiței.
PRO

Maria, a doua regină a României, s-a născut la
29 octombrie 1875, la Eastwell Park, în Marea Britanie,
ca fiică a principelui Saxa-Coburg și Gotha și a ducesei
Maria Alexandrovna a Rusiei. În anul 1892, la numai
17 ani, s-a căsătorit cu prințul Ferdinand, moștenitorul
tronului României. În 1914, după moartea lui Carol I,
într-un context intern și internațional dificil, cei doi au
devenit regi. Datorită calităților sale deosebite, Maria a
reușit să se facă iubită de români. La rândul său, și-a
iubit sincer patria adoptivă și oamenii acestor locuri.
Una dintre cele mai frumoase femei din Europa vremurilor sale, Missi era cultă, avea înclinații artistice, sensibilă și generoasă, îi plăcea să fie înconjurată permanent
de oameni și de flori. Deși erau firi diferite și nu întotdeauna s-au înțeles perfect, regele Ferdinand îi admira
voința, sinceritatea, vitalitatea și veselia. Maria i-a fost,
de altfel, cel mai bun sfătuitor. El însuși recunoștea că
Regina înțelegea lumea mult mai bine. Ea l-a determinat să accepte intrarea României în Primul Război Mondial alături de Tripla Înțelegere. După consemnările sale
zilnice cuprinse în Jurnalul de război 1916-1917 se
poate reconstitui o adevărată cronică ce evidențiază
rolul familiei regale, al regelui Ferdinand, al reginei și al
fiicelor sale, al principelui Carol în condițiile grele prin
care a trecut România în ultimii doi ani ai războiului de
reîntregire națională. Înfrângerea armatei române în
campania din 1916 și ocuparea a două treimi din țară
de trupele germane și austro-ungare au pus la grea încercare atât familia regală, cât și poporul român. După
înfrângerile din 1916, regina Maria și-a urmat soțul în
refugiul din Moldova. Aici a fost aproape de soldați, i-a
ajutat pe cei răniți și a amenajat cimitire pentru cei căzuţi. Îmbrăcată în uniformă de soră medicală, colinda
satele și orașele, pentru a vedea la fața locului cu ce
nevoi se confruntau oamenii. Pe data de 8 iulie 1916,
se afla la Focșani unde împărțea daruri celor săraci.
În ziua de 27 octombrie/9 noiembrie 1916, pe când
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Din 2 martie au început evacuările în zona
Zăbrăuțului. Din luna aprilie 1917 s-au intensificat pregătirile în vederea bătăliilor pentru salvarea de la
desființare a statului național român. Generalul Alexandru Averescu și regele Ferdinand cercetează terenul din
fața Mărășeștilor.
La sfârșitul lunii martie, îmbiată de vremea frumoasă, regina și fiica sa Lisabetta au ieșit la o plimbare.
Atrase de priveliștea frumoasă și de nucii superbi cele
două s-au strecurat într-o livadă care, la prima vedere,
părea pustie. La un moment dat, de nicăieri, a apărut o
femeie care s-a bucurat foarte mult s-o întâlnească pe
Maria. I-a mărturisit că este moașă, refugiată din
Focșani.
Regina Maria s-a întâlnit de mai multe ori în timpul
războiului cu sora de caritate și doamna sa de onoare
Maria Nicula Lahovary-Plagino. La 22 martie/4 aprilie
1917, Regina a primit-o pe Colette Plagino, devenită
vrânceancă prin căsătorie. Încă de la începutul marelui
război, ea a lucrat ca voluntară la Spitalul Brâncovenesc. În octombrie 1916, Societatea Națională de Cruce
Roșie a României a luat hotărârea ca pe lângă fiecare
tren sanitar să lucreze câte o echipă de doamne formată din infirmiere voluntare. Colette Plagino a fost numită șefa echipei sanitare nr. 6, atașată trenului
permanent nr. 9. La 28 martie 1917, a fost detașată împreună cu patru infirmiere la spitalul din Căiuți, Bacău,
unde a îngrijit pacienții bolnavi de tifos. Pentru devotamentul și abnegația sa, la 15 iunie 1917, i s-a acordat
Ordinul „Crucea Regina Maria” clasa I.
Sâmbătă, 3/16 iunie 1917, după prânz, regina a primit-o din nou pe Colette Plagino, „care, spune Maria cu
mulțumire, a muncit cu spor la Căiuți, înconjurată de
greutăți și infecție”1. Nepoata doctorului Nicolae
Krețulescu și-a petrecut copilăria la Budești. Obișnuia
să vină în fiecare vară aici, unde avea multe prietene.
Era soția lui George Alexandru Plagino (1878-1949),
născut la Plăginești (azi Dumbrăveni, județul Vrancea),
primul sportiv român care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris din 1900. Înscris la concursul de tir, a
reușit să se claseze pe locul 13, din 51 de concurenți.
Între 1908-1949, a fost membru al CIO, „fiind al doilea
român, după Gheorghe Bibescu care a deținut această
funcție în perioada 1899-1901”2. Înaintașii săi au deținut
demnități importante începând cu secolul al XIX-lea
(ambasador al României în Spania și Italia, ministru de
finanțe în timpul domniei lui Cuza, atașat pe lângă țarul
Rusiei în timpul războiului de independență, președinte
al Comitetului Olimpic Român) lucru care s-a reflectat
și în înflorirea localității Plăginești.
La 11 iulie 1917, la începutul ofensivei armatei române la Mărăști, Colette a cerut să plece pe front, unde
a fost numită șefa echipei de infirmiere voluntare care
funcționa pe lângă ambulanța Diviziei a șaptea din armata a doua, la spitalul de campanie din localitatea
Mușunoaiele și apoi și la Câmpuri (satul lui moș Ion
Roată). A muncit cu dăruire, calm, pricepere și spirit de
sacrificiu salvând numeroase vieți omenești.
Încă o întâlnire a avut loc pe 29 iunie/12 iulie 1917,
când Regina face o vizită pe front, alta într-o zi de vineri,
2/15 martie 1918, când s-a stabilit „trimiterea a mai
multe provizii pentru Colette, ca să-și poată continua
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munca în satele din zona Sascut-Adjud”3.

În vara lui 1917, generalul german Mackensen urmărea să rupă frontul din stânga Siretului, la nord de
Focșani și să facă joncțiunea cu grupul Gerok, care trebuia să înainteze prin pasul Oituz. La 24 iulie/6 august,
armata a IX-a germană a deschis ofensiva în Câmpia
Siretului. Acesta a fost oprită de divizia a V-a română,
care a oprit inamicul pe linia satelor Străjescu și Doaga.
Pe 25 iulie, divizia a IX-a română stopează înaintarea
inamicului la Moara Albă. Ostașii regimentului 32 Mircea
Vodă, dezbrăcați la cămașă, „ca niște fantome albe”, au
atacat la baionetă inamicul din pădurea Străjescu nimicindu-l. Deși soldații români au avut de partea lor „râul,
ramul”, pierderile de vieți omenești au fost foarte mari.
La 6 august s-a declanșat bătălia de la Răzoare. Artileria inamică a ocupat fabrica de zahăr de la Mărășești.
Inamicul urmărea să ocupe Cota 100. A fost o luptă
aprigă, pe viață și pe moarte fapt pentru care Cota 100
a fost denumită Cota sângelui. Regimentul 51/52 comandat de căpitanul Grigore Ignat, prin jertfa supremă
a reușit să oprească înaintarea inamicului. Situația militară a redevenit dramatică către amiază, când inamicul
a rupt frontul între Regimentele 47 și 51. În această
situație colonelul Dragu Constantin a băgat în luptă batalionul I comandant de căpitanul rezervist inginer Miclescu din Focșani, batalionul II din Regimentul 48 și
batalionul III din Regimentul 47. Prin luptă eroică inamicul a fost oprit și împins înapoi. În aceeași zi a murit la
datorie fetița erou Maria Zaharia. Bătălia de la
Mărășești, denumită în presa străină Verdunul românesc, a rămas înscrisă cu litere de aur în istoria și
conștiința națională. Artizanul ei a fost, printre atâtea mii
și mii de eroi, generalul Eremia Grigorescu.
Între 15/28 august-21 august/3 septembrie 1917 a
avut loc bătălia de la Varnița și Muncelu. Încercarea
Corpului 18 german de a rupe frontul spre Valea Șușiței
a fost respinsă de armata română. În cursul acestor bătălii, pe dealul Secu între Chetriș și poienile Popii, la
22 august 1917 s-a jertfit, prima femeie ofițer al armatei
române sublocotenent Ecaterina Teodoroiu.
În data de 27 august 1917, regele și prințul
moștenitor au fost prezenți în mijlocul ostașilor din armata a II-a la comanda căreia se afla generalul Alexandru Averescu. Aici i-a decorat pe generalul de divizie
Arthur Văitoianu și pe generalul de brigadă Nicolae Arghirescu cu Ordinul „Mihai Viteazul”. La sfârșitul lunii
august 1917, Ferdinand și suita sa au inspectat zona
frontului, tranșeele inamice cucerite de români, linia bateriilor de artilerie și spitalele de răniți.
Pe troița de la mânăstirea Soveja au fost sculptate
numele a 131 de sovejeni care și-au dat viața pentru
apărarea pământului strămoșesc în războiul de reîntregire națională. Printre aceștia se află și Nicolae Bălan,
un tânăr învățător înrolat în armată încă înainte ca cerneala să se usuce pe diploma de absolvire a Şcolii Normale din Focșani. El a fost trimis pe front cu regimentul
10 dorobanți din Focșani, care făcea parte din corpul II
de armată condus de generalul Arthur Văitoianu. În contextul luptelor din vara anului 1917, Soveja se afla pe o
latură a „triunghiului morții”. Aici s-a desfășurat una dintre cele mai aprige bătălii la care a participat și compa35

nia tânărului Nicolae Bălan. După moartea locotenentului Iordache, generalul Arthur Văitoianu i-a încredințat
conducerea companiei lui Nicolae Bălan, născut pe
aceste locuri pe care le cunoștea foarte bine. În marea
încleștare cu trupele germane și austro-ungare de la
Podul Bitirezii, sublocotenentul Nicolae Bălan a căzut
eroic secerat de gloanțele inamice. Ironia sorții a făcut
ca el să fie ucis chiar în apropierea casei în care se născuse și crescuse. Trupul său, ca și al celorlalți camarazi
căzuți pe câmpul de luptă, a fost îngropat inițial pe dealul Răchitașului. După construirea Mausoleului de la Soveja, între anii 1922-1928, locul lor de veci a fost mutat
în criptele acestui monument alături de soldați din armatele cuceritoare: germani, austrieci, unguri. Epitaful
de pe osuar – „În viață dușmani, în moarte camarazi” –
afirmă că în fața morții ei au fost egali.
Impresionată de situația grea a satelor românești,
la 18 septembrie/1 octombrie 1917, regina împreună cu
colonelul Anderson au făcut o plimbare cu mașina în
mediul rural din părțile Moldovei. Tulburat de bolile și
neajunsurile de la sate, colonelul american s-a arătat
dispus să dea bani din belșug celor năpăstuiți. Regina
i-a explicat că, „din nefericire, banii nu le sunt de nici un
folos sătenilor, fiindcă nu au ce cumpăra”4. Cu toate
acestea, regina i-a acceptat darul și i-a promis că se va
îngriji să procure bunuri pentru sărmanii satelor.
În septembrie 1917, împăratul Wilhelm al II-lea a vizitat teritoriul ocupat al României. „Se pare că Kaiser
Bill se plimbă prin țara noastră, că a venit până la
Focșani și că ține discursuri vulgare soldaților lui... Kaiser Bill a declarat că regele Ferdinand va fi ultimul Hohenzollern pe tronul României”5. Potrivit mărturiilor
generalului Alexandru Averescu, orașele Focșani și
Brăila erau în mâinile dușmanilor încă de la sfârșitul
anului 1916, după eșecul campaniei din 1916 în urma
căruia două treimi din România au fost ocupate de trupele germane și austro-ungare. Comanda trupelor de
ocupație a fost încredințată mareșalului August von
Mackensen. În ceea ce privește orașul Focșani, peste
tot s-au înlocuit firmele și inscripțiile românești cu altele
în limba germană, iar cea mai mare parte a clădirilor
care aparțineau domeniului public au fost rechiziționate
de germani în scopuri militare și administrative. Multe
școli au fost închise, iar alte instituții de învățământ au
fost transformate în cazărmi, spitale, birouri și chiar grajduri.
Pe 27 octombrie/9 noiembrie 1917 Regina Maria vizitează Valea Șușiței. În satul Câmpuri a asistat la o
demonstrație de luptă, apoi, generalul Mărgineanu a
condus-o la postul lui de comandă de la Moșinoaia.
La Coțofenești și la Bicaz, purtând costumul românesc tradițional, Regina a trăit aproape de țărani și a
venit în întâmpinarea nevoilor acestora. În iulie 1918,
așa cum menționează în Jurnalul de război, se afla la
Bicaz. Împreună cu cei apropiați făcea diverse vizite
prin satele din împrejurimi. Așa a ajuns și la Ruginești
– Vrancea. „Le-am văzut casele – scrie regina – am vorbit cu ei, le-am ascultat necazurile și durerile și mi-am
făcut peste tot buni prieteni… Urmată de o mulțime de
țărani, am urcat până la o căsuță aflată mai sus de
pantă și am stat acolo, admirând panorama și calmul
serii”6.
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Pe 11 august 1918, familia regală, cei apropiați precum și toți miniștrii guvernului Marghiloman au sărbătorit la Bicaz ziua regelui Ferdinand. Spre seară,
Regina, Ileana și colonelul Boyle au făcut o plimbare cu
automobilul. La Ruginești au vizitat două bătrâne, care
deveniseră prietene cu majestatea sa.
Pe 1 septembrie Regina și cei din anturajul său au
vizitat din nou Rugineștii, considerat un loc energizant
și binecuvântat de Dumnezeu. Următoarea întâlnire cu
Rugineștii și locuitorii acestui sat a avut loc pe 17 septembrie, când colonelul Boyle a cumpărat o vacă pe
care a dat-o uneia dintre cele mai respectabile și
conștiincioase femei sărace, aceasta urmând să împartă lapte copiilor săraci. De asemenea, a cumpărat și
o casă pe care, după ce a refăcut-o și a denumit-o
Ileana, a dat-o la trei familii de refugiați. Prietenul reginei
a făcut și alte acte caritabile: a reparat acoperișuri, a reconstruit sobe, a dăruit porci și găini familiilor nevoiașe.
Pe măsură ce știrile de pe front erau din ce în ce mai
bune și anunțau victoria Antantei, starea de spirit a Reginei și a celor din anturajul său se schimba. În vizitele
pe care le-a făcut la Ruginești și în alte sate din zonă,
era bine dispusă. După vizita din 2 octombrie 1918,
Maria consemna în jurnal că cele două bătrâne sunt „o
adevărată comedie”7. Peste alte câteva zile, la 7 octombrie, o găsim pe Regină, pe Ileana, pe Niki și pe colonelul Boyle la o anume familie Șerbu. Toți membrii
acestei familii au fost fotografiați în hainele lor de sărbătoare. Desigur de la întâlnire n-au putut lipsi simpaticele femei. Spre sfârșitul lunii octombrie, când războiul
era aproape de final și odată cu acesta se încheia și refugiul casei regale în Moldova, împreună cu Mignon și
Ileana, Regina face o vizită de rămas bun prietenilor
din Ruginești.
Referindu-se la eroismul de care Regina Maria a dat
dovadă în timpul Primului Război Mondial, îndeosebi în
perioada refugiului în Moldova, între anii 1916 şi 1918,
Constantin Argetoianu scria, în cartea Pentru cei de
mâine. Amintiri din vremea celor de ieri, următoarele:
„…războiul rămâne pagina ei, pagină cu care se poate
făli, pagină care se va așeza în istorie la loc de cinste.
O găsim în tranșee printre combatanți în rândurile înaintate, o găsim în spitale și în toate posturile sanitare
printre răniți și bolnavi… Prin modul cum a influențat în
1916 intrarea României în război și din nou în 1918,
când aproape numai datorită ei regele Ferdinand nu a
ratificat dezastroasa pace de la București, regina s-a
așezat ca (o adevărată) ctitoriță a României întregite și
ca una din cele mai mari figuri ale istoriei noastre
naționale”.
Maria, Regina României, Jurnal de război 1917-1918,
vol. I-II, Humanitas, București, 2015, p. 35.
2
Plopeanu, Nina-Elena, Personalități vrâncene de ieri și
de azi, Editura Olimpus, Râmnicul Sărat, 2010, p. 139.
3
Maria, Regina României, Op. cit., p. 201.
4
Ibidem, p. 450.
5
Ibidem, p. 461
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Ibidem, p. 482
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Vasile Pop-Negreşteanu

„ÎN FIECARE LUCRARE E VIAȚA MEA
INDIFERENT DE «PONT»,
CHEIE FIGURATIVĂ, CONCEPTUALĂ
SAU MINIMALISTĂ”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -

– Stimate domnule Vasile Pop-Negreşteanu, v-aţi ivit
în lumină în Negreştii Oaşului, în magia zilelor dintre
Crăciun şi An Nou. Era miercuri, 28 decembrie 1955.
Pentru început, vă propun un exerciţiu de imaginaţie:
în acel sfârşit de decembrie, încărcat de zăpezi şi de
zvon de corinde, ce-or fi menit ursitoarele adunate în
jurul pruncuţului Vasile?
– Vă zic mai întâi un corind care-i plăcea cel mai
mult pruncuțului de atunci.
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Sus, sus, sus pe lângă Lună
Mândru-și arde o lumină
Da aceie nu-i lumină
Că-i un scaun de odihnă
Da pe scaun cine-și șede
Șede-și Maica preacurată
Cu-n pruncuț micuț în brață
Pruncu zbiară, stare n-are
Și mămuca îl ogoaie
Taci pruncule nu zbierare
Că mama țâie ţ-a dare
Două mere, două pere
Să te joci în rai cu ele
Și cheile raiului
Să le-ncui să le descui / Să încui și să des-

Nu știu ce mi-o fi ursit, dar după cum mi-a mers destinul până acum sunt și bune și rele! Indiferent cât de
bine sau rău îmi merge, eu îmi duc danțu, povestea
mea înstruțată cu tot ce știu și mai cu seamă ce pot să
mai fac în diferite cicluri din creația mea: Cartea lui Cronos. Ciclul de Îngeri, Heruvimi și Serafimi din Oaș, Dez37

văluiri din cartea mea, Semne din lada cu zestre, Dezvăluiri din lumea mea, Povestiri din Țara Oașului, Vedenii însemnate, …spre ceea ce poate însemna
desăvârșire.
– Despre cei născuţi într-o zi de 28 decembrie se
zice că rareori îşi uită rădăcinile. Dumneavoastră sunteţi
un caz dus la extrem – aţi devenit bucureştean încă din
vremea studenţiei. Şi totuşi parcă nu aţi ieşit niciodată
din ţinutul natal. Trăiţi într-o bulă oşenească sută la sută!
În comunitatea unde v-a fost scris să veniţi pe lume,
bărbaţii se îndeletniceau nu doar cu cioplitul în lemn,
făceau şi case, biserici ori care, se ocupau cu ceramica
şi cu diverse împletituri, femeile cu ţesutul, cu cusutul.
Se pare că din aceste atât de diversificate îndeletniciri,
desigur, cu utilitate practică, dar şi încărcate de străvechi înţelesuri, de valenţe artistice, s-a constituit
ADN-ul dumneavoastră spiritual – desenaţi, pictaţi,
sculptaţi, cântaţi din fluier, din ceteră ş.a.m.d. Greşesc?
– Nu aveți cum să greșiți! Văd că v-ați documentat
bine. Din fericire, cu excepția cântatului la ceteră, un instrument care mă fermeca încă înainte de a merge la
școală, dar nu am avut şansa să-i descifrez tainele
decât autodidact foarte târziu pentru a ajunge la mari
performanțe, am deprins în familie, în ograda neamului,
meu toate meșteșugurile de care aminteați. Cu sau fără
voia mea mi-am încrustat, cioplit zidit, zugrăvit, cusut
construit, …mi-am împletit și îmi cânt în final viața cu
două-trei instrumente – frunza, fluierul și cetera, care
mi-au rămas reper pentru a nu mă rătăci prea mult printre nestematele și enigmele din universul terestru întâlnite în drumurile mele, în scrieri și cronici pictate,
sculptate, notate, înregistrate în diferite timpuri, mărturii
ale facerii și desfacerii lumii, ale unor civilizații care au
ajuns până la urechile, ochii și mintea mea care depozitează și răstălmăcește în semn artistic tot ce știe și ce
nu știe pentru a-mi spune povestea până la capăt. E un
ritual în care te integrezi, printr-o țâpuritură fără acompaniamentul instrumentelor de cântat la venirea ta în
această lume, te inițiezi pentru a rămâne semeț și puternic ca un copac, viu și convingător ascultând trilurile
privighetorii la răsăritul soarelui… Iar când te orbește
Lumina, fie și cea doar de la răsăritul soarelui, ai șansa
de a te vedea, simți pe tine însuți, în starea ta adevărată, nu cel din oglindă... (asemenea cavalerului trac
ducându-și, împlinindu-și misiunea în alte zări, pentru
reîncarnarea veșnică, la izvorul și arborele vieții).
– Care ar fi formula mai aproape de adevăr: Domnia
Voastră vă inspiraţi din Ţara Oaşului sau Ţara Oaşului
se exprimă prin dumneavoastră?
– Mai cu seamă, Eu sunt Țara Oașului cu rădăcini
adânci care vor da lăstari, frunze, flori și fructe cu
sămânță bună în oricare loc aș fi, viețui și în consecință
îmi reconfigurez povestea-mi în funcție de provocări,
intenție și inspirație, puterea de a mă pune în starea să
fiu convingător prin darurile mele artistice.
– Că veni vorba de ADN, cui îi datoraţi înzestrarea
artistică – mamei sau tatei? Vorbiţi-ne puţin despre familia dumneavoastră!
– Datorez părinților mei, mamei care se ocupa de
rânduiala artistică a casei, familiei, neamului meu direct
38

din partea mamei și a tatălui, neamului oșenesc care
m-a contaminat cu statornicia, bogăția cromatică, sonoritatea manifestării în diferite momente din ritualul vieții
oșeanului, mândria, rânduiala străvechimii Dacice. Să
mă destăinui în ordinea evenimentelor… cum m-au petrecut. De la mama am deprins multe daruri artistice…
printre care să țes, să cos și tot ritualul de la pusul cânepii în pământ până la pregătirea firului pentru astfel
de minunății artistice. Am avut norocul să am un unchi,
fratele mai mic al mamei, Bud Gheorghe, care avea talent pentru pictură… și care putea ajunge cu siguranță
un adevărat artist dacă tatăl său și bunicul meu ar fi
urmat sfatul directorilor de la spitalul și de la liceul de
atunci din Negrești, Dr. Carp și respectiv Calai, de a-l
lăsa să studieze arta la Cluj (pe cheltuiala lor până
se-nsoară…). Din păcate n-a avut noroc să fie lăsat,
având nevoie de el pentru treburile gospodăriei și a
rămas cu bucuria că mi-a transmis mie, înainte de a
merge la școală, acest dar. Știa să zugrăvească și ne
împodobea periodic pereții casei cu inspirația lui destul
de sofisticată, cu multe linii colorate împletite în diferite
geometrii și rulouri cu stele… pe care și le făcea el. Mă
fascina mai ales când lucra pe tavan, eu urcând, sau
stând pe o altă scară să văd cum face, apoi încet-încet,
mai târziu când am mai crescut, m-a învățat și pe mine
să fac puncte diferit colorate sau stele în geometria liniară a pentagramei, m-a învățat cum să țin pensula să
nu mi se scurgă culoarea în ochi. Asta ca un fel de păcăleală să nu-i mai stric bicicleta pe străzile care erau
cum erau. Sunt multe amintiri pe care aș putea să le povestesc. Eram destul de mic și de câte ori venea pe la
noi mă legam cu brațele de piciorul lui să nu plece până
nu-mi mai arată cum se mișcă linia colorată pe hârtie.
Toamna după ce se culegeau recoltele mergea cu oițele
pe câmp și împletea paie lungi de secară, grâu pentru
clopuri. Bineînțeles că mergeam și eu cu el cu un bloc
de desen cu mine, și îmi desena tot felul de lucruri, păsări, animale, oameni în diferite activități care munceau
și dădeau viață câmpurilor, toamnei negreștene. Mă
atrăgeau caprele care urcau în copaci după fructele rămase neculese și îl rugam să-mi deseneze cum se suie
caprele în copac. Până la urmă am reușit și eu să le
desenez cât mai aproape de înfățișarea lor. Doar cântecul păsărilor zicea că nu știe să-l deseneze. Și-l cred,
pentru că mai târziu, mult după ce am terminat și eu studiile artistice aici în București, a trebuit să învăț singur
la instrumente pe care le-am văzut prima dată la venirea mea în lumea terestră oșenească, precum frunza,
fluierul și cetera, pentru a putea să transmit această sonoritate culorilor, formelor sau ce mai fac acum.
– Se mai spune că născuţilor într-o zi de miercuri
Mercur le conferă, printre altele, abilităţi de comunicare.
(Vă) Comunicaţi prin multe mijloace – formă, culoare,
sunet… Se-ntâmplă şi-n cazul dumneavoastră după
cum zicea Baudelaire în Corespondenţele lui: Parfum,
culoare, sunet se-ngână și-și răspund? Ce culoare
are ţâpuritura? Ce sunet are roşul? Cum miroase albul?
– Probabil amestecând liniile, culorile, formele, diferitele materiale pe care le folosesc în construcțiile mele
artistice cu mult suflet (cum îmi zicea Luchian într-o
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carte cu pictura lui, cumpărată în vara după ce am terminat clasa a VII-a). Pot reuși să dau culoare țâpuriturii,
sunet și parfum culorilor apelând la tot ce știu și simt,
cu bucuria mea incredibilă de a-mi vedea nălucirile-mi
zugrăvite cât mai aproape de ce vedeam în fața ochilor,
la capătul degetelor mâinii întinse, mai apoi parcurgând
drumul în sens invers spre imaginația și spre sufletul
meu, spre semnificația și sonoritatea, rodul rădăcinilor
mele oșenești. Țâpuritura în funcție de înălțimea sunetelor folosite, durata, intensitatea interpretării sau chiar
gravitatea și mesajul ei poate avea tot spectrul cromatic
între lumină și întuneric, între alb și negru! Roșu cred
că se mulțumește cu sunetele grave în flux continuu,
dar nu trebuie să mă credeți. Cu parfumul nu m-am împăcat niciodată în mod special. Şi când pictam florile
mă interesa mai mult viața lor, construcția lor, bulbul
central cu semințe, ochii anemonelor… sensibilitatea,
varietatea culorilor, și le consideram una cu cele văzute
în cusături peretare, surorile lor. Această stare, putere
de a trăi viața la intensitate, parfumul, atmosfera, poetica lucrurilor, e bine să fie osatura ta, să vină de la sine.
Dacă ai viață în tine, ai. E bine. Dacă nu, faci rai din ce
ai. Arta mea e o expresie, construcție a gândului, a
subconștientului meu, a științei și neștiinței mele dincolo
de materie, timp și spațiu. Nu știu dacă așa mă văd eu
în oglindă, așa mă cred eu sau chiar așa sunt, cum și
de cât sunt în stare să mă pot arăta în jucăriile mele artistice. Restul e impresie. Are și Negreșteanu parfumul
lui, portret cum face el… Uneori e ca un înger, alteori e
ca un diavol, cum cântă la fluier cu gâjâit sau să dzic
mai frumos ca la televizor cu ison, cum dzice la ceteră,
cum țâpure ca-n Oaș. Îi dai bună ziua pe stradă, el
scoate fluieru’ și-ți răspunde prin sunete, îl vezi de multe
ori pe la vernisaje cu păru’ plin de culori, să vezi ce palincă are de la tată-său, să vezi cum se enervează…
dacă mai și înjură zici că a terminat tablou’! Toate astea
n-au nicio treabă cu Arta! După cinzeci de ani de la
moartea ta nu mai știe nimeni de cum erai în viața ta,
cu stările tale, jucăriile. Dăinuirile tale sunt doar cele
agățate-n cui… de care mai au nevoie cei care continuă
viața terestră cu alte metehne, poezii și parfumuri. Profesorul meu de la Liceul de artă din Satu Mare, Brugoș
Iuliu, îmi tot zicea chiar și când am intrat la facultate:
„atunci îi fi considerat artist când o să-ți arate picturile
terminate ca schițele tale”. Greu îl înțelegeam atunci,
dar poate atunci notațiile mele aveau parfumul pe care
trebuie să-l aibă pictura.
– Se zice că într-un pui de moroşan să nu dai
cu bolovan. Într-unul de oşean n-am idee ce interdicţie
e, dar v-aş întreba dacă s-a dat în dumneavoastră, mai
ales după ’89!
– Da, am primit și primesc bolovani pentru ce cred
activiștii artistici actuali că am făcut sau n-am făcut. Sau
același bolovan, de care e imposibil să te poți apăra
într-o lume necinstită, coruptă, fie ea și doar românească, o lume devoratoare de creație artistică, nedorind sub nicio formă să mă integrez în metehnele
acestui loc în care viețuiesc și acum chiar lăsându-mă
în bătaia vântului postdecembrist... Numai că eu ieșind
din ritualul oșenesc „câtingănuț” a trebuit să-mi fac și
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să-mi ascut altfel „cuțâtele”, un altfel de zid de apărare
luându-mi ortaci cetera și fluierul, trebuind să învăț singur într-un mod autodidact, având norocul de a-mi rămâne din pruncie în minte, în ureche și inimă liniile
melodice specifice auzite repetat în diferite momente
ale anului și anilor bine paginați în sufletul meu. Asta
îmi era prezis probabil de acele ursitoare să mă desprind din leagănul oșenesc mergând la școlile cele mari,
pentru a învinge destinul fatidic al unui unchi de al meu
de la care am văzut pentru prima dată la trei, patru, cinci
ani cum se mișca linia colorată pe hârtie. Unchii mei de
la care puteam învăța repede și bine la fluier și trâmbiță
nu mai erau din păcate. Au plecat în alte constelații. A
trebuit să-mi rostuiesc lumea mea artistică găsindu-i
corespondențe în marile civilizații, în alte timpuri, să-mi
reorganizez altfel odorul cu toate cele necesare pentru
a-mi construi la timp templul artistic visat din copilărie
și clarificat, întregit, elaborat, șlefuit cu experiența adunată continuu (așé zicé unchiul meu „fă ce-i fa’, dar
trabă să-ți găți danțu’ la timp”... „Nu uita, atunci îi şi artist
când îi scăpa din țarcuri”), arându-mi ogorul care acu e
pânza albă, oglinda, pământul refăcut ca soclu pentru
creațiile mele spațiale, sugerând toate intemperiile epocii consumismului care-l petrec. Apoi, lemnul a fost, este
și va fi vital în viața și demersul meu artistic, reconstruit
într-un legământ de taină, cu sentimentul, simbolistica
și credința în dăinuirea arborelui vieții. Am mers prima
dată în pădure să tăiem nu lemne pentru foc, ci tri paltini
și un gorun cu bunicul meu din partea mamei și fiii lui,
Bud Ioan și Gheorghe. Ioan, care știa măiestrit să cioplească, să construiască în lemn multe lucruri, obiecte
de care omul avea nevoie în gospodărie, diferite
instalații, unelte, roți, căruțe utilate cu toate cele necesare, știa bine și constelațiile. De la el le-am deprins
atunci pentru a nu mă rătăci venind noaptea din deal de
la diferite treburi, să nu încurc cărările la întoarcere
acasă. Ajunși la fața locului, lângă paltinii însemnați,
după gustarea de dimineață începută și încheiată cu o
palincă și un danț triplat la fluier chiar la rădăcina paltinului care urma să fie tăiat, s-a așezat în genunchi înaintea lui rostind rugăciunea de cuviință, și-a ridicat
privirea spre coroana lui rostind: „iartă-mă că te tai, da’
îți făgăduiesc o viață nouă”. Este un ritual care s-a repetat și la un alt faimos cioplitor de porți… și figuri antropomorfe – Borodi Gheorghe din Vadu Izei. Împreună
cu nepotul lui, Mihai Borodi, care îmi era bun prieten și
tocmai terminase artele – ceramică, sticlă, metal aici în
București, și cu alți vădeni, l-am ajutat să taie cinci stejari... pentru o nouă comandă de poartă și casă. În timpul vacanțelor, începând din clasa a VI-a, am mers la
tăiat de păduri, defrișări pentru pășunat… prin țară șase
veri la rând auzind multe istorisiri, țâpurituri cu rostul lor,
dzâsul în frunză, datini, rânduieli, dincolo de munca în
cauză, dumineca, în zile de sărbătoare sau când ploua.
Ei se bucurau, fiecare în felul lor, de desenele mele făcute cu cărbunele din lemnul, crengile arborilor tăiați,
arse, și picturile mele de atunci, unele făcute frecând
pământul pe hârtie cu iarbă, frunze, flori diferit colorate
și fixate cu bere pulverizată din gură, o tehnică învățată
de la profesorul meu Șaitoș Iosif de la Negrești-Oaș,
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Vasile Pop-Negreşteanu, Univers oşenesc
clasele V-VIII. Așa că pe lângă culori e normal ca lemnul
să ocupe un loc important în existența mea alături de
ritualul cânepii, deprins tot în familie. Copacul, arborele
în sine, semnificația arborelui cosmic, lemnul folosit în
starea lui pură, prelucrată sau refăcut din așchii,
rumeguș… sau pictat îmi suportă și mai cu seamă îmi
înalță „jucăriile, vedeniile mele artistic spațializate”. E
osatura rodului artistic adunat în timp, făurit cu bucuria
și fascinația copilului care în fiecare anotimp, mai cu
seamă toamna după strângerea recoltelor, împreună cu
alții mai mari ca mine, care de alt fel ne și învățau… făceam tot felul de obiecte, instrumente… jucării pe care
ni le doream... din tulpinile rămase pe câmp, primăvara
din tulpina salciei… ne făceam tot felul de fliscoi – instrumente de suflat. Un trai, un vaccin, că tot e la modă,
probabil destinat dinainte de a mă naște, s-au prezis de
ursitoare, pentru a mă apăra de urâțenia unor contemporani postdecembriști chiar și de cei din Tara Oașului.
Uneori trebuie să te aperi și de cei care te laudă inutil și
fără rost. De necrezut câtă urâțenie și meschinărie
poate aduna, suporta arta în jurul ei în diferite medii,
chiar la nivel înalt, mai cu seamă negustoresc! În concluzie,
așa
îmi
petrec
viața,
arându-mi,
însămânțându-mi ogorul, care acum e pânza albă,
oglinda, pământul refăcut în diverse resturi cu toate intemperiile care-l petrec, și mă petrec.
– Consideraţi pensula artistului egală (dacă nu chiar
superioară) sceptrului unui conducător?
– Io dzâc, e mult superioară! Dar în realitate poate fi
egală sau superioară în funcție de ce știi, ce poți și ce
vrei să faci cu sceptrul și pensula pentru dăinuirea bunei
și străvechii rânduieli, a unei statornice și adevărate
civilizații din orice timp. În orice caz nu e cu nimic inferioară! Iar ca formă e mai captivantă, trăiește, simbolizează, stârnește singură pusă pe un soclu adecvat și
fără să faci nimic cu ea. Indiferent de câte decorații, rubine are El, sceptrul, tot ca un buzdugan pentru apărat
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de maidanezi, ce-i drept, rămâne, oprimând mai degrabă decât impunând respect și speranță. Cu pensula
s-a scris de la cuvântul divin încoace istoria omenirii în
infinite modalități, expresii și culori. Mai bine ar fi cu
siguranță ca sceptrul și pensula să renunțe la orgolii inutile, să-și dea mâna pentru a re-pecetlui corola de minuni a lumii în sânul omenirii.
– Vă despărţiţi greu de o lucrare? Am impresia că
soarta nu a fost totdeauna prietenoasă cu lucrările
Domniei Voastre.
– Din fericire nu! Din păcate da! Dar nu numai din
cauza mea! Soarta e de vină! Doar n-oi da vina tocmai
pe mine! Unele lucrări sunt așezate acolo unde trebuie
să stea creația artistică, altele unde le-am făcut și la loc
de cinste, dar se întârzie a fi nominalizate corect – aviz
lucrările realizate la Palatul Cotroceni, azi Palatul
prezidențial Cotroceni (trei plafoane) și Muzeul Național
Cotroceni (nouă lucrări), altele au fost distruse, cum
sunt lucrarea realizată în mozaic marmură colorată de
la Slatina – un zid independent de 300 mp. distrus cu
buna veselie în timpul revoltei anticomuniste, lucrarea
de diplomă realizată la Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga” din București, sala festivă distrusă și ea. Nici lucrarea din colecția Muzeului județean Satu Mare nu are
o soartă prea bună, atât doar că ea există pe bucăți,
dar ea există. Altele au fost furate, nu-s puține. Amintesc
trei furate premeditat de George Petrescu de la
UNESCO, chiar recunoscute într-un moment al lui de
neatenție. Nu a avut nici până acum bunul-simț să-mi
spună de ce, și în ce colecție au ajuns la Roma. Singurul detaliu pe care-l știu! Altele nu s-au mai întors de la
diferite expoziții, chiar internaționale. Sunt multe de
menționat, dar de teamă să nu se usuce culorile de tot
sau lemnul cu trudă adus în grădina mea să nu putrezească sub atacul cariilor, mă opresc aici deocamdată.
Sper totuși să fi meritat truda părinților mei, a neamului
meu și că am reușit să le așez speranța pe aurul dispărut continuu de sub tălpile lor!
– Cu ceva ani în urmă, Tia Peltz îmi mărturisea că
un artist lasă în fiecare portret pe care-l desenează/pictează ceva din propria-i figură. Privesc lucrările Domniei
Voastre, multe dintre ele s-ar putea intitula Autoportret… Sau mă înşel?
– Un artist adevărat își reconstruiește Eul pe spinarea oricărui subiect, comandă, inspirație, în funcție de
starea lui. Nu are altă șansă! În ce mă privește, autoportretul, portretul, orice lucrare are o poveste, un
mesaj, o lumină care vine dinaintea noastră și eu, ca
artist, nu numai că trebuie să fiu în stare să o văd, dar
și să o reconstruiesc în discursul, monologul pe care
pot să-l am cu celălalt Eu pe care îl pictez indiferent de
comanda lui și cât de mult, puțin sau deloc sunt plătit.
În fiecare lucrare e viața mea indiferent de „pont”, cheie
figurativă, conceptuală sau minimalistă. Dincolo de asemănarea imediată pe care o vezi la capătul degetelor
mâinii întinse începe adevărata poveste și măiestrie
dacă te-ai pus în „stare”, vorba lui Brâncuși! Dacă vezi
bine în lumina ochilor poarta spre sufletul lui, ai șansa
să dai mâna cu ceea ce poate însemna eternitatea!
– Am ezitat dacă să încep cu nişte întrebări scurte,
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în cele din urmă a avut câştig de cauză întrebarea mea
preferată, aceea cu ursitoarele. Aşa că abia acum le
vine rândul şi celor scurte, dar care pot avea un răspuns
mai lung!
Deci: Artist plastic sau artist vizual?
– Așa au vrut Ursitoarele să-mi puneți întrebările! Da
acum ce zic eu e important! Artist VIZUAL. Sau „Vizual
artist”! În multe lucrări folosesc și plasticul și diferite alte
materiale efemere pentru a-mi vizualiza în expresie artistică bucuria, nedumerirea, credința, chiar ura că tot
n-am șansa de a scăpa și de astfel de momente. Dacă
am fluierul și cetera, mă voi adresa auzului folosind sunetele înalte, acute, luminoase, grave… pentru mărturisirea stării mele... mai adaug și cuvântul, că tot se zice
că „la început a fost cuvântul”, sonorizat în pont
oșenesc… „Cetera gândești că ști/ La inimă cine mi-i/
La irimă mi-i mândra/ Cum dzâce și cetera/ Și ne luminá
Luna…”
– Artă pentru artă sau artă cu tendinţă?
– …artă cu semnificație, artă cu mesaj, artă pentru
bani, artă la comandă. Pentru mine toate sunt importante. Chiar dacă îmi construiesc eu comenzile sau
dacă primesc, accept o comandă, important este cum
îți asumi și finalizezi cu viziunea ta lucrarea, creația în
cauză.
Sau musai să dau un răspuns cu tendință. Așa vrea
Arta! Așa vrea Dumnezeu! Așa vrea diavolu’! Așa au zis
Ursitoarele? Ambele variante sunt o SULĂDEIAPĂ sau
pot fi valabile, separat sunt mai rău de-atât! Dacă nu ne
convine, hai să fim cel puțin serioși să nu ne tot ascundem după deget. Nu ne ajută cu nimic chiar dacă așa
vrem noi! Care noi? Cei de acum două mii de ani lumină
sau cei care vor fi peste alți două mii de ani lumină! E
ușor de luat repere.
– Pictorul de lângă inima dumneavoastră?
– Sunt mai mulți începând cu primitivii din peșteri!
– Ce calităţi îi trebuie unui zugrav de subţire?
– …Să știe bine ce e un zugrav! Și apoi să-și răspundă cum știe mai bine de ce a făcut atâta efort de a
ști bine ce e un zugrav și cu ce se ocupă, să știe să citească ce vede și pentru asta trebuie să învețe un alfabet al reprezentării, să aibă imaginație, buna inițiere și
intuiție bună, pentru a simți cel puțin de ce a fost trimis
pe pământ… ca să ne poată arăta în final și el ce a
înțeles. Cred că ajunge pentru început!
– Dar unui (bun) restaurator?
– …Să fie un om adevărat, bine calibrat, cinstit,
detașat de el însuși, să știe bine ce-i cu viața asta ca
să o poată trăi, respecta și vindeca. Cu siguranță trebuie să fie un bun sau dacă se poate, adevărat zugrav… ca să știe bine cum se atinge de pielea sa,
pentru a vindeca creația artistului în cauză. Altfel face
fiecare cum se trezește. Uneori s-au dărâmat mai temple, mari valori, construindu-se altceva nu întotdeauna
cu cel puțin aceeași măiestrie pe rădăcinile lor și, mai
rău, pierzându-le intenționat urma! Și mai tot cotcodăcim de ce nu cunoșteau sau nu foloseau Dacii scrierea… mai nou de ce nu are ursu’ coadă.
– Culoarea preferată?
– …sunt cele trei culori primare! Cred că e albul! Dar
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se zice că albul nu e culoare. Atunci numai albastru trebuie să fie cea preferată! Are strălucire în lumina soarelui și a lunii!
– Subiectul (tema) preferat(ă)?
– Chipul Artei! Cântecul culorilor! Arta mea! De unde
vin! De ce sunt împiedicat… (probabil și la propriu și la
figurat)!
– Sunteţi un revoltat? Sunteţi un excentric? Sunteţi
un spirit histrionic?
– ...două-trei întrebări care mă enervează! Poate însemna că sunt revoltat? Da, sunt un revoltat și nu mă
pot încadra în nimic din ce se întâmplă pe scena vieții
actuale. Uneori nici nu știu ce rost am, și ce să mai
aștept de la lumea asta. Excentric sunt, dar nu până la
capăt din diferite motive. Cred că mai degrabă îmi place
să fiu invizibil pentru a-mi arăta doar chipul meu artistic
– arătarea mea artistică. Am chiar și porniri, stări histrionice! Eu de ce să n-am! Ca artist e obligatoriu să fiu
atent la discursul „jucăriilor” mele artistice pe scena lui
Cronos, soarta lor! Să văd cum evoluez! Mai am cred
de trăit! Dacă nu, nu e treaba mea! Sunt în realitate un
spirit oșenesc cu bunele și relele lui!
– Ce proiecte se „coc” pe planeta Micului Prinţ?
– …Să vă spun oare? Dacă le spun, mai pot oare
să le înfăptuiesc la adevăratul nivel, cel puțin consacrat!?
Am multe idei sintetizate în proiecte. Dar prioritatea
ar fi mai cu seamă să-mi clarific, să-mi finalizez ce am
început și abandonat până acum. Din păcate, am sentimentul că nu am ce căuta în această mirabilă lume!
– Cu ajutorul Maicii Precista care v-a dăruit, pe lângă
cele două mere, două pere, şi harul descifrării lumii
acesteia prin linii, culori, forme şi sunete, proiectele vor
fi duse la bun sfârşit, n-am nicio îndoială!

Vasile Pop-Negreşteanu, Planeta Micului Prinţ
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Georgeta Filitti

„BIBLIOFILIA ȘI, DEOPOTRIVĂ,
PASIUNEA TA PENTRU DEDICAȚII
ÎȚI DESCHID ÎN FAȚĂ
O LUME FASCINANTĂ”
(VI)
(în dialog cu George Corbu Jr.)
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MEIS LIBRIS MIRCEA SLAVESCU BUCURESTI (fiul
lui Victor Slăvescu), precum și un ex-libris etichetă
TEODORI CALLIMACHI, având gravată mențiunea: EX
LIBRIS BIBLIOTHECAE STINCESTENSIS. Aceasta
atestă că exemplarul a poposit și prin biblioteca familiei
din conacul de la Stâncești (județul Botoșani), dărâmat
după 1945. Acest ex-libris heraldic descris și de Sorin
Iftimi în lucrarea Vechile blazoane vorbesc – Obiecte
armoriate din colecții ieșene (Iași, 2014) este reprezentat „de un scut francez modern, scartelat, având
în cartierele 1, 4, capul de bour al Moldovei având
între coarne o stea cu cinci colţuri (cantonat în partea superioară stângă de un corn de lună) iar în cartierele 2, 3, acvila cruciată și încoronată a Ţării
Româneşti cu zborul coborât, ţinând în gheare
sceptrul şi spada (cantonată în dextra sus de un
soare). Peste tot, în ecusonul central stema veche
a familiei Callimachi, arcul şi săgeata având şarpele
încolăcit iar scutul este timbrat de o coroană princiară tipică; ca suporţi sunt prezenţi doi stejari dezrădăcinaţi; sub scut, un arabesc vegetal susţine o
eşarfă cu deviza familiei: TIMERE AUT MUTARE
SPERNO.”
Același ex-libris apare pe volumul din 1802, Voyage
en Krimée suivi de la relation de l’Ambassade envoyée de Pétersbourg à Constantinople en 1793;
publié par un jeune Russe, attaché a cette Ambassade, traduit de l’allemand par L. H. Delamarre, iar
o ștampilă indică faptul că volumul a aparținut etnologului francez Eugène de Froberville.
Și pentru că suntem pe traiectoria sentimentală a
PRO

– Stimată Doamnă Georgeta Filitti, vă rog să continuăm traseul prin istoria unor familii de vază din trecut,
plecând de la însemne bibliofile. Retrăiesc cu emoție o
după amiază de vară de acum mulți ani când v-am
însoțit la o rudă a ilustrului economist Victor Slăvescu,
de la care am achiziționat un exemplar din prima ediție
a lucrării Voyage dans la Russie Meridionale et la
Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie,
exécuté en 1837 de Anatole de Démidoff (Paris,
1840), ediție ilustrată de Raffet. Hârtia marmorată de
pe interiorul primei coperți a legăturii reține timbrul EX
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proveniențelor, trebuie să îl omagiez cu pietate pe
maestrul meu într-ale bibliofiliei, Constantin Pappia, personaj de misterioasă distincție. Prin generozitatea lui,
această piesă nepereche și multe altele au intrat în
colecția mea, conform dorinței sale testamentare duse
la îndeplinire de fratele său, Alexandru, și de soția sa,
Elena. Nici ei nu mai sunt, din păcate, printre noi, dar
pe toți cei enumerați i-ați cunoscut bine și poate cândva
vom discuta și despre familia Pappia. Până atunci, să
revenim la familia Callimachi.
Fiindcă mai devreme a fost vorba de conacul de la
Stâncești, îmi amintesc cu gratitudine că, acum ceva
timp, domnul Vladimir Pană, fiul unuia dintre corifeii
avangardei românești, mi-a dăruit broșura lui Scarlat
Callimachi, Despre locul de baștină al neamului
Calmășul – Callimachi (Botoșani, 1934), o raritate bibliografică. Dedicația e, o dată în plus, valoroasă, mărturisind orientarea spre stânga politică românească a
acestei ramuri a boierilor Callimachi, prin cel cunoscut
în epocă drept Prințul roșu: Tovarășului Sașa Pană,
din partea autorului. 1945.
Un alt dar făcut mie de domnul Vladimir Pană, culegerea de Poeme din Ady Endre (1948) ilustrată de Florica Cordescu, ni-l aduce în prim-plan printr-o inspirată
dedicație pe traducătorul Eugen Jebeleanu (soțul ilustratoarei): Lui Sașa Pană, poetului din cap până’n picioare și dincolo de ele, pentru toată poezia vieții lui
și pentru toată viața poeziei sale. E. Jebeleanu,
11 Mai 1948. Același care prefața cartea Ritmuri de
clopote (1968), unde scrie despre aristocratul căzut
sub seducția roșie a materialismului marxist: Osândit
la un an închisoare pentru că prin amintitul articol,
„Căderea Babilonului”, se făcuse vinovat de „instigare la rebeliune și atentat împotriva siguranței Statului”, arestat și azvârlit în lagărele de la Miercurea
Ciucului, Caracal și Tg. Jiu, Scarlat Callimachi a reluat condeiul după 23 August 1944. În acest volum,
cunoscutul militant de stânga, foarte activ sub cupola
curentelor moderniste din anii 1930, a răspuns gestului
amical publicând poezia Floricăi Jebeleanu – in memoriam, a cinstit memoria tovarășilor împreună cu care
a detonat vocabularul liric ca în catrenul Lui Tristan
Tzara – dragului prieten dispărut și și-a clamat crezul
comunist în poemul Octombrie, 1917:

PRO

În sala mare de serbări
din
Institutul Smolnîi,
în atmosfera grea
de mahorcă,
de miros de cizme
și sudoare,
LENIN
dăruie
omului
o viață nouă.
Dispunerea în pagină a acestor versuri (reprodusă
exact ca în volum) ne trezește în minte clocotul versurilor de prin revistele revoluției poetice din deceniile treipatru ale secolului trecut, printre care și Punct, revista
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de artă constructivistă internațională al cărei director
fusese.

– Bibliofilia și, deopotrivă, pasiunea ta pentru
dedicații îți deschid în față o lume fascinantă. Legături
neașteptate, înrudiri, relații între oameni din medii sociale diferite – o întreagă canava pe care, până la urmă,
se clădește istoria. Felul în care te străduiești să faci
conexiuni, identificări te introduce în clubul tot mai restrâns al cercetătorilor autentici. Din discuțiile noastre de
până acum ai putut urmări măreția și decadența unor
neamuri, adaptarea la vremuri potrivnice ori stingerea
pur și simplu a altora. Este uimitor cum dintr-un simplu
cuvânt (de pildă, apelativul tovarăș) îți poți da seama
de înregimentarea comunistă a unui prinț cu patru
ascendenți pe tronul moldovean.
Am numit familia Callimachi.
Originari din Orheiul Basarabiei, membrii ei trec Prutul în secolul al XVII-lea, printr-un Teodor, căsătorit cu
Nastasia din Câmpulung Moldovenesc, și se manifestă
activ în administrația Moldovei dar, concomitent, și în
cea constantinopolitană. Secretul parvenirii lor rămâne
cultivarea relațiilor, înrudiri profitabile, strategii matrimoniale dibace, slujirea unor potentați ai zilei. Totul a fost
pus la bătaie pentru înaintarea pe scara socială. Tot o
expresie a afirmării în societate trebuie considerată și
grecizarea numelui, de la Călmașu, inițial, la Callimachi,
apoi la Kallimakis. Azi numim arivism aceste practici;
odinioară ele s-au dovedit a fi extrem de eficiente și
constituie adevărate tipare pentru înțelegerea epocii fanariote.
Ion, Grigore, Alexandru și Scarlat Callimachi vor
ocupa tronul Moldovei în răstimpul 1658-1819. Se înrudeau cu familiile Ghica, Moruzi, Ipsilanti, Suțu, Mavrocordat, Cantacuzino, Hangerli, Mavrogheni – asta ca să
reținem doar pe cele cuprinse în rândul fanarioților domnitori. Toți au făcut studii serioase (în Occident sau în
Polonia), erau poligloți, au trecut, prealabil tronului Moldovei, prin funcția de mari dragomani ai Imperiului Otoman și au făcut donații importante așezămintelor de la
Sfintele Locuri (Athos, Megaspileon) și din insulele Patmos, Andros și Chios.
Dintre ei, Grigore, bănuit de înțelegere cu dușmanii
ruși, a fost ucis în 1769, capul fiindu-i expus la Constantinopol, cu o placardă denunțătoare alături. Istoria Moldovei a păstrat de la el o lucrare privind ceremonialul
aulic, Condica ce are întru sine obiceiuri vechi și nouă
a prea înălțaților Domni, redactată de Gheorgachi, logofăt de-al doilea. A fost editată de eruditul nostru prieten, al amândurora, profesorul Dan Simonescu.
Scarlat, ultimul domn fanariot al Moldovei, rămâne
o figură emblematică printr-o inițiativă de excepție, și
anume elaborarea Codului civil al Moldovei, mai cunoscut drept Codul Callimachi, în redacția juristului transilvănean Christian Flechtenmacher.
Familia Callimachi și-a păstrat toată proeminența socială și în veacul al XIX-lea, ca și înrudirile tot cu
descendenți de domni fanarioți. Theodor Callimachi, invocat de tine, a fost proprietarul moșiei Stâncești
(Botoșani) și ginerele lui Alexandru Moruzi, ministru al
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principelui Cuza și stăpânul Zvoriștei, adevărat model
de exploatare agricolă.
Fără a stărui mai mult asupra acestei familii care
continuă și azi în România și în străinătate, merită să
relevăm un paradox al istoriei: unii membri și-au trădat,
cum observai chiar tu, clasa din care făceau parte. Gestul a fost totuși salutar, căci și-au păstrat casele și mai
ales tezaurul documentar. Nu la fel s-a întâmplat la
Ghergani (moșie Ghica) sau Miclăușeni (moșie Sturdza), despre care vom vorbi, poate, în viitor.

– O dedicație a lui Scarlat Callimachi, aflată deopotrivă pe un volum în posesia mea, dezvăluie o prietenie
neașteptată: Prietenilor „vechi” Marietta Rareș și
Gheorghe Nenișor, aceste clipe din viață, cu cele
mai sincere sentimente, S. Callimachi, 1968. Probabil familiile Callimachi și Nenișor se cunoșteau de când,
activând în compania teatrală Ion Iancovescu-Elvira Popescu (1925-1926), cele două soții și actrițe, Dida Solomon-Callimachi și Marietta Rareș, încântau cu arta lor
publicul bucureștean. Marea artistă și prietenă a familiei
noastre Marietta Rareș i-a dăruit tatălui meu multe cărți
prețioase, printre care și o ediție din 1898, Lysistrata
de Aristofan, ilustrată cu peste o sută de gravuri de
Notor, oferită la o zi de naștere a lui: Lui George
Corbu, cercetătorul atât de îndrăgostit de carte,
Aristophane se dărue să-i ție companie! M. R. 17 august 1988. Soțul ei, Gheorghe Nenișor, a fost nepotul
și secretarul particular al lui Nicolae Titulescu, omul
lângă care marele diplomat a închis ochii pentru vecie.
Momentul reiese dintr-o tulburătoare însemnare, datată
17 martie 1975, din Jurnalul inedit al acestuia oferit
nouă cu gentilețe tot de Marietta: Azi se împlinesc
34 de ani de la moartea lui Nicolae Titulescu. În
colțul hotelului Carlton, de la etajul 4, la Cannes,
așezată pe apus, într-o cameră aproape goală, seara
la orele 11, își dădea sufletul un trup istovit de o
comă de două zile în care doar o respirație mecanică mai păstra o urmă de viață. Țin minte că după
ce a murit m-am dus în odaia mea și deschizând
larg ferestrele mă uitam la cerul întunecat, căutând
să desprind în zare forma sufletului lui pe care o
simțeam în văzduh, plutind ușor în noaptea calmă
și sumbră. Valurile ritmice și molcome ale Mediteranei păstrau încă ceva din monotonia respirației lui
din ultimele zile. Eram atât de convinși în sinea
noastră, noi toți cei din jurul lui, că era un supraom,
încât rămânea o vagă decepție în sinea noastră că
nu înviase încă. Așteptam ca trupul lui să înceapă
din nou a se mișca.
Vă rog să spuneți câteva cuvinte și despre Marietta
cu care se poate chiar spune că ați fost prietenă, vizitând-o frecvent în cochetul apartament din strada
Dr. Marcovici, în imediata vecinătate a parcului
Cișmigiu.

prietenă cu gazda, Marietta făcea deliciul serilor de
miercuri sau vineri cu povești nesfârșite din lumea teatrului. După ce Mimi Enăceanu, minunata actriță, cu
voce inconfundabilă, interpretă desăvârșită a repertoriului de teatru american, s-a stins din viață, eu i-am luat
locul în primitoarea casă din vecinătatea bisericii Icoanei. Alături de Manole Filitti, acum soțul meu, am continuat, din 1985, să ținem casă și grădină deschisă. Era
moștenirea unei lumi care supraviețuia anevoios constrângerilor impuse de dictatura comunistă. Mulți doctori, dar și foști deținuți politici, oameni deblocați, dați
afară, recalificați – majoritatea sărăciți, trăind din slujbe
mărunte, unele penibile, așteptând înfrigurați „pachete”
de la neamuri sau prieteni din străinătate – ne călcau
ritmic pragul. Era o solidaritate în anevoință, dădea putere, încredere în capacitatea de rezistență și ne impunea să nu ne lăsăm. În această societate, Marietta își
avea un loc privilegiat. La fel ne simțeam noi când o vizitam în apartamentul din buza Cișmigiului, unde, fără
greș, ne făcea ciulama de ciuperci și înghețată de
zmeură…
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– Pe Marietta Rareș am cunoscut-o, vioaie și nespus
de dulce, în amurgul vieții, când vizitam amândouă familia Mimi Enăceanu-Manole Filitti, în casa din strada
Icoanei nr. 14. Fostă colegă la Teatrul Național și mare
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Constantin Coroiu

„ESEIST, CRITIC, JURNALIST”
(IV)

- Interviu de Rodica Lăzărescu -

PRO

– Critica e ştiinţă?
– Critica este
și nu este știință.
Dincolo de diversele metode, invocate
până
la
saturație, să ne
aducem aminte,
în a doua jumătate a secolului
trecut, dar nu
numai, dincolo de
formele pe care le
poate lua, critica
este un gen literar.
Subscriu la opinia
lui Alexandru Paleologu exprimată
și într-un interviu pe care i-l luam în 1976, într-o epocă
plină de teoretizări mai degrabă sterile, de ifose așa-zicând științifice, de bătăi ale apei în piuă: „Mai întâi critica
este o artă... Ideea de scientizare a criticii mi se pare
eronată, pentru că vine în contradicție cu ceea ce îmi
place să numesc spiritul științific în literatură (...) Invocarea metodei, discuțiile interminabile despre lectură
etc. – de altfel totdeauna inteligente, rezultatul unor
foarte legitime demersuri ale minții – riscă să inhibe, să
stereotipeze activitatea curat critică. Este ridiculă inventarea unei terminologii simbolistice pentru a spune lucruri comune și înțelese de orice minte cultivată și
obișnuită cu arta. Spiritul științific indispensabil criticii
nu trebuie confundat cu scientismul care este totdeauna
caricatura și înfundătura lui. De altfel, remarcați că oameni inteligenți și oameni proști fac treabă la fel de bună
când se avântă pe terenul scientist în cercetarea literaSAECULUM 3-4/2022

turii”.
– De câte ori citiţi o carte?
– Ori de câte ori simt nevoia de a o reciti, fie din plăcere, fie dintr-o necesitate anume. Am recitit în timp
destul de multe cărți: volume de poezii, romane, nuvelistică, eseuri, biografii, memorialistică, epistolare. Nu
am ținut o socoteală, dar, în orice caz, pentru a da un
exemplu, sunt departe de performanța unui Paleologu
pe care tocmai l-am pomenit. El a citit „Război și pace”
de-a lungul vieții de 14 sau 15 ori. Cred că l-a egalat, în
această privință, până și pe Ibrăileanu, pentru care lectura acestui roman, considerat cvasiunanim cel mai
mare ce s-a scris vreodată, era ca o repetabilă și dulce
sărbătoare ce-i făcea existența mai puțin insuportabilă.
Apropo, l-am întrebat odată pe Paleologu, care își amintea că în adolescență, când a citit prima dată romanul
„Război și pace”, a plâns, dacă crede că un adolescent
dintr-o generație mai nouă ar mai plânge la prima lectură a capodoperei lui Tolstoi. Mi-a răspuns: „Dacă nu
e idiot, va plânge!”. E limpede că relectura, cel puțin în
cazul unor mari cărți, este obligatorie. De altfel, teoreticienii lecturii, între care Matei Călinescu, ne atrag luarea
aminte: nimeni și nimic nu te obligă să citești, nicio lege,
nicio constituție, dar ești obligat să recitești.
– Aţi nedreptăţit vreodată vreun autor?
– Nu am impresia că aș fi nedreptățit pe cineva. Asta
și pentru că, așa cum am spus deja, am scris, cu mici
excepții, numai despre cărți și scriitori care mi-au plăcut.
De vreo câteva ori însă, mi-am dat seama că unora nu
le-a convenit că nu i-am lăudat mai apăsat. Deși nu
mi-au spus-o direct. Asta îmi readuce aminte de celebra
frază de mulțumire pe care Caragiale i-o adresa lui Mihail Dragomirescu. O reproduc din memorie: „Mihalache, nu ți se pare că m-ai lăudat prea mult, că mie nu
mi se pare”. E firesc ca orice autor, de la cel mai cunoscut la cel mai puțin însemnat, să dorească să fie lăudat.
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O singură dată, un poet s-a înfierbântat atât de tare
când am scris într-un ziar local o recenzie la o plachetă
de versuri a sa, încât m-a amenințat, printr-un coleg, că,
atunci când mă va întâlni, îmi va administra o mamă de
bătaie. S-a potolit repede; când ne-am întâlnit totul a
fost bine. Altădată, un prozator, altminteri prieten bun,
vrâncean de-al meu, s-a supărat că într-o cronică la un
roman al lui, am făcut observația că într-o scenă erotică,
vrând să fie pudic, a eșuat lamentabil în artificial și trivial. În general, prozatorul român nu excelează în realizarea unor episoade de acest gen. Fără egal în
literatura română este cel din romanul lui Marin Preda
„Delirul”, petrecut în noaptea premergătoare plecării lui
Ștefan la București. Preda a surprins acolo dimensiunea cosmică a unei nopți de dragoste de o frumusețe
tolstoiană. Cerul înstelat, iarba și țărâna, salcâmii cu
foșnetul lor înalt și ocrotitor iau parte la tot ceea ce se
petrece în acel loc neînsemnat de pe pământ, la marginea unui sat. O noapte de iubire care se sfârși când
„satul sări parcă în sus de țipete de cocoși...”. O noapte
și o dimineață parcă de sfârșit și de început de lume
care, cum ar zice tot Marin Preda, îți crestează sufletul.
– Se scrie relativ mult şi „de bine” (ca să nu zic encomiastic) despre cam prea bogata (cantitativ vorbind)
producţie de carte. Care mai este sau ar trebui să fie
statutul criticii de întâmpinare în condiţiile în care se publică fără niciun filtru valoric?
– Într-adevăr, se scrie mult, prost și fără brumă de
spirit critic și de respect pentru valoarea autentică. În
confuzia generală a valorilor posibilitățile criticii de întâmpinare de a limpezi cât de cât lucrurile sunt fatalmente mult limitate. Deși criticii competenți, învățați,
talentați, mă gândesc mai ales la cei din generația mai
tânără, nu lipsesc. Producția de carte este pe cât de bogată, pe atât de mediocră. Generația ʼ60 a avut mari critici, care au practicat o excepțională critică de
întâmpinare, dar și mari scriitori. S-au potențat reciproc.
Și unii. și alții aveau, cum s-ar zice, obiectul muncii. Au
valorificat la maximum această șansă, încât în decurs
de 10-15 ani au înzestrat literatura română cu numeroase opere importante. Au trecut 32 de ani de la marea
ruptură din decembrie. Nu mai e mult și epoca postdecembristă va fi, ca durată în timp, aproape dublă față
de cea interbelică. Ştiţi vreo mare operă apărută în
această perioadă? Dacă mie mi-a scăpat, vă rog să mă
informați dumneavoastră ca să o citesc imediat. În România există o puzderie de edituri de apartament, dar
și destule prestigioase, apar o grămadă (aici cuvântul
e cum nu se poate la locul lui) de cărți, multe în condiții
de vai de ele, se dau premii peste premii, au loc o sumedenie de „evenimente editoriale”, de festivaluri literare aproape intime ca participare și turniruri (!) poetice
fără vreun ecou care să depășească cadrul confratern.
Nu vi se pare că parcă totul băltește, e drept și pe fondul
unui dezinteres anchilozant pentru cultură, literatură,
artă. Lipsește acea atmosferă de emulație fecundă. Și
asta tocmai pentru că nu mai există cultul valorii. De
fapt, e o naivitate a mai pronunța sintagma cultul valorii,
când până și capodoperele literaturii universale sunt
trunchiate, ajustate, conform exigențelor corectitudinii
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politice, chiar măcelărite. Ele și creatorii lor. Sunt, nu-i
așa, actualizați în acest spirit până și Shakespeare, Tolstoi, ba chiar și anticii. Asistăm la ceea ce Nicoleta Sălcudeanu numea „rinocerizarea în condiții de libertate”.
Un editor rus a considerat că „Război și pace” trebuie
să aibă alt final, practic alt mesaj, unul de pace. Nu am
citit varianta sa, dacă o fi dus-o până la capăt, dar din
relatarea privind această ispravă ar reieși că rușii se băteau cu muștele, nu cu armata lui Napoleon. Nu pot rezista, cu riscul de a mă lungi, pentru că am dat un
exemplu din spațiul rusesc să mai evoc unul din același
spațiu. Unul de-a dreptul profanator. Este vorba de capodopera absolută: „Evgheni Oneghin” a lui Pușkin, mai
exact despre personajul feminin principal al ei: Tatiana
Larina, care, sublinia un reputat specialist în literatura
rusă, regretatul Emil Iordache, „simbolizează femeia
rusă în general, capacitatea ei de a iubi și a se sacrifica
pentru bărbatul iubit, dar și puterea de a o lua de la
capăt atunci când este respinsă. Este una dintre femeile
literare de o copleșitoare puritate, scrisoarea ei către
Oneghin fiind știută pe de rost de orice rus care a frecventat măcar școala generală”. O reproduc aici în traducerea „excelentă”, cum apreciază același specialist,
a lui George Lesnea: „Vă scriu – mai mult se poate
oare?/ Ce vreți să vă mai spun, și cum?/ Eu știu, puteți
cu nepăsare/ Să mă disprețuiți de-acum./ Dar pentru
suferința-mi mare/ Al milei strop de-o să-l păstrați,/ Eu
știu că n-o să mă lăsați./ Dintâi, am vrut să tac, uitată;/
Credeți-mă: rușinea mea/ N-ați fi putut-o-n veci afla/
De-aș fi nădăjduit vreodată/ Din vreme-n vreme amândoi/ Să ne vedem în sat la noi/ S-ascult a voastră glăsuire,/ Doar un cuvânt să vă șoptesc/ Și-apoi zi-noapte
să gândesc/ Pânʼ la o nouă întâlnire./ Că stați retras de
lume, știm;/ Vă plictisiți aci-n pustie,/ Noi... cu nimic nu
strălucim,/ Deși ne-aduceți bucurie.// La ce-ați venit și
v-am văzut?/ În satul unde-mi duc ființa,/ Nicicând eu
nu v-aș fi știut/ Și nici aflam ce-i suferința./ Din suflet
chinul, neputința,/ Cu vremea ogoind (știu eu?),/ M-aș
fi-nsoțit și-n nouă casă/ Eram nevastă credincioasă/ Și
mamă bună-n felul meu.// Un altul? Nu-i pe lume altul/
Să-mi poată inima avea!/ Astfel a hotărât înaltul,/ Așa
vrea cerul: sunt a ta;/ Mi-e dată viața ca pe tine/ Să
te-ntâlnesc pe-acest pământ;/ De dumnezeu trimis la
mine,/ Mă vei veghea pânʼla mormânt.../ Tu visele-mi
făceai frumoase,/ Cu ochii doru-mi răscoleai,/ În suflet
glasu-ți răsunase/ Demult!... Nu, n-a fost vis defel!/ Eu
te-am recunoscut de-ndată/ Și zguduită, -nvăpăiată,/
Mi-am spus în gând: acesta-i el!/ E drept? Pe tine te-auzisem;/ Tăcut, tu-mi cuvântai mereu,/ Când pe săraci îi
miluisem/ Și când c-o rugă potolisem/ Tot chinul sufletului meu?/ Și chiar acum într-o clipită,/ Nu tu, vedenie
iubită,/ Prin noapte fulgerând te-nchini/ Spre fruntea-mi
gata să se culce?/ Nu tu, șoptind cu farmec dulce,/ Îmi
dai nădejde și m-alini?/ De ești vreun înger ceocrotește,/ Sau vreun viclean ce ispitește:/ Vreau îndoiala să-mi gonești!/ Sau poate că-s iluzii, toate,/ Sau
amăgiri copilărești!/ Menirea mea e alta, poate.../ Dar
fie!Soarta mea, pe veci/ Ți-o-ncredințez acum umilă./ În
fața ta vărs lacrimi deci/ Și ocrotire-ți cer și milă.../ Mă
vezi: sunt singură-n ungher,/ Nu sunt de nimeni
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înțeleasă,/ Chiar mintea mi-e bolnăvicioasă/ Și trebuie,
tăcând, să pier./ Eu te aștept: cu o privire/ Nădejdea-n
suflet să-mi trezești,/ Sau visul greu să-l risipești,/Vai,
c-o firească dojenire!/ Închei! Mă tem să recitesc.../ De
spaimă mor și de sfială.../ Da-n cinstea ta mă
bizuiesc./Și ei mă dărui cu-ndrăzneală...”.
Ei bine, un regizor de tip nou a găsit de cuviință să
facă un film în care Tatiana, devenită managerul unei
firme de publicitate, pragmatică precum orice manager
care se respectă, se întrebuințează ca performeră a sexului în toate modurile și pozițiile. Nu mai menționez comenzile regizorale care sunt de un pitoresc grețos. Voi
spune doar că totul se petrece într-un budoar, chipurile
pușkinian, al unei aristocrate din Rusia începutului secolului XIX, unde prestează la greu Tatiana și un individ
musculos care, ați ghicit, joacă rolul lui Oneghin. În film
mai apar trei „actori” cărora puternica Tatiana le face
față cu brio. Dar merită, nu-i așa, fiindcă primește
250 de dolari pentru fiecare zi de filmare. Și să nu-i dai
dreptate, stimată colegă, marelui regizor Nikita Mihalkov
care declara cu mâhnire că uneori regretă cenzura?!
– În primul rând ar fi de regretat lipsa/dispariţia autocenzurii! Domeniu în care avem şi noi faliţii noştri!
Să revenim însă la producţia de carte! Ce se poate
face (dacă se poate face ceva) cu abundenţa greşelilor
din cărţile apărute pe piaţă? Se ştie că editurile nu mai
au în schemă corectorul, că responsabilitatea revine
(revine??) autorului, în cel mai bun caz redactorului de
carte (dacă există şi acela)…
– Nu cred că se mai poate face mare lucru, nici
măcar în cazul unor edituri care cât de cât se respectă
sau încearcă să se respecte. Cultura costă, dar nimeni
nu ține cont de asta. Tocmai am pronunțat sintagma:
edituri de apartament. Eu am să fiu puțin cinic și am să
spun că, dacă nu ai minimum de mijloace, nu te apuca
de o activitate editorială. Nimeni nu te obligă să editezi
cărți, dacă nu dispui de condițiile minime pentru asta.
Am în vedere nu doar condițiile materiale, ci și profesionale. La noi, mulți ambuscați, câtă frunză, câtă iarbă,
s-au trezit după ʼ89 editori de carte și de gazete. Unii
cu bani, alții fără nimic, adică și fără bani, și fără pricepere. Cu niște ani în urmă, la Iași, un om inteligent și cu
o oarecare experiență jurnalistică, deși destul de tânăr,
a scos un ziar intitulat „Gunoiul” și m-a invitat încă de la
primul număr să semnez cronica literară, omul fiind, de
altfel, foarte bine intenționat și un admirator sincer al
meu. L-am refuzat elegant. O scenă de tot hazul s-a petrecut la o conferință de presă a lui Mircea Geoană, în
acel moment președintele PSD și candidat la funcția de
președinte al României. Mai tânărul meu coleg, căruia
i-a venit rândul să pună o întrebare, când s-a ridicat și
conform protocolului s-a prezentat sec: X, „Gunoiul”,
Geoană a crezut că e o glumă. S-a uitat derutat spre
mine, eram așezat în primul rând și ne cunoșteam de
multă vreme. M-am grăbit să precizez că așa se
numește ziarul pe care îl reprezintă colegul nostru. Diplomat, Geoană i-a ascultat întrebarea și i-a răspuns ca
și cum cel care l-a întrebat ar fi fost de la New York
Times.
– Aţi comentat multe volume cuprinzând ceea ce
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acad. Eugen Simion numeşte „genuri ale autobiograficului”. După deranjul din decembrie pofta de uitat pe
gaura cheii a fost satisfăcută prin darea de perete a uşii
budoarelor, publicându-se cu şi fără discernământ jurnale, scrisori etc. Moromeţian zicând, două chestiuni rezultă de aici, de fapt două întrebări: pe de o parte, a
reprezentat aceasta o alternativă la aşa-numita literatură de sertar, a cărei existenţă a fost mult invocată,
mai puţin dovedită prin „fapte de armă”? Pe de altă
parte, cât ţine de moralitate, cât de istorie literară, cât
de… altceva această întreprindere atât de înfloritoare
în ultimii ani?
– Cu riscul de a-i supăra iarăși pe unii, voi repeta
ceea ce am spus de mai multe ori, și anume că „literatura de sertar” nu a existat. Este unul dintre numeroasele mituri false postdecembriste. În lipsa ei, imediat
după Marea Revoluție, a proliferat ceea ce-aș numi literatura de tejghea. În acest gen înfloritor, ca să vă preiau epitetul ironic foarte potrivit, se înscrie și o bună
parte din literatura subiectivă postdecembristă. Sunt,
cum observa un critic, „un mare mâncător de (auto)biografii, jurnale, confesiuni, memorii, interviuri”, încât știu
bine ce vorbesc. Cu excepția câtorva, nu mă refer,
firește, la reeditări de tipul jurnalului parizian al lui
Eugen Simion, care, în treacăt fie zis, e o scriere mult
mai complexă decât un jurnal în înțelesul consacrat al
termenului, aproape toate sunt jurnale deghizate, (contra)făcute, nu puține niște ficțiuni autoeroizante, scrise
și fără talent, dar mai ales fără rușine. Asemenea
producții nu pot avea niciun fel de importanță din perspectiva istoriei literare și, cu atât mai puțin, a istoriei în
general. Iar din perspectivă morală, ce să mai spun?!
Mai bine mă abțin, ca să nu zic mai rău.
– Ţineţi un jurnal?
– Într-un excelent jurnal, Matei Călinescu nota că jurnalul este o cârjă cu care înaintezi în golul timpului. Cineva ar putea să afirme, și pe bună dreptate, că e bună
și o cârjă, mai ales pe un asemenea drum atât de greu.
La rândul său, Ernst Jünger exprima o previziune: „Jurnale, corespondență: a cincea roată la căruță și probabil
singura care continuă să se învârtească postum”.
Așadar, un fel de colac de salvare! În „Insula cetății. Jurnal parizian – 1991-1994” Teodor Baconski constată
psihanalitic: „Mă bucur de jurnal ca de un prieten; perfida fidelitate a oglindirii”. Acestea și multe alte confesiuni și aprecieri privind genul diaristic mă determină să
regret că nu am avut răbdarea să țin un jurnal. Am ratat!
Nu-mi rămâne decât să mă resemnez spunându-mi
încă o dată, ca Octavian Paler: ceea ce pierdem, pierdem pentru totdeauna!
– Afirmaţi undeva că „cine nu-l gustă pe Creangă
are, cu o formulă din precarul limbaj tocşoist, o problemă privind relaţia cu literatura, cu marea literatură”.
Cât de încăpător este acest cine? Vă asigur că tinerele
generaţii – mă refer aici la elevi – se leapădă de humuleştean ca de Satana! Din cel puţin două motive – unul
ţine de „copilăria copilului universal” care nu se mai
aburcă prin copaci, ci stă cu ochii hliziţi în device-uri,
altul ţine de limbaj, mult prea de neînţeles, cu expresiile,
cu regionalismele şi arhaismele lui, pentru generaţia
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sms-urilor cu prescurtările, cu lipsa punctuaţiei şi a semnelor ortografice ş.a.m.d., gen Lebedele trecen zare
nule omorâţ că moare.
Cât despre „Povestea lui Harap-Alb”, chiar mă mir
că nu a intrat încă (sau n-am aflat eu) în vizorul celor
cu mişcarea BLM (Black Lives Matter)!
– Mă tem că acest cine e din ce în ce mai încăpător
și e de presupus că, așa cum evoluează lucrurile, el va
deveni tot mai... cuprinzător. Totuși am inocența să sper
că Ion Creangă va fi citit chiar și într-un viitor al
ignoranței vaste, cu o sintagmă călinesciană, și al neantului sufletesc. Refuz să mă gândesc că lumea va fi
una a „sufletelor moarte”, ca să preiau titlul capodoperei
lui Gogol. Creangă nu este doar un simplu mare scriitor,
dacă îmi permiteți această formulă oximoronică, ci și un
constructor de suflet și minte românească. A fost
învățător și autor de manuale, la solicitarea lui Maiorescu, și prin aceasta un edificator de școală și
conștiință națională. A scris povestiri și nuvele antologice care au marcat existența și sensibilitatea mai multor generații de români. Scrisul lui vine din veac, încât
nu fără îndreptățire a fost supranumit Homer al nostru.
Dar nu uit că și bătrânul Homer este propus pentru a fi
exclus din programele școlare și bibliografii. Și nu numai
pentru că ar fi fost stăpân de sclavi (!!!), ci și pentru că,
nu-i așa, pe cine mai interesează astăzi războiul din
Troia?! Adeseori mi-am evocat momentul când Titu Maiorescu, aflat la București și informat de junimiști că Ion
Creangă a scris „Moș Nechifor Coțcariul”, îi roagă pe
aceștia să-i trimită de urgență manuscrisul, asigurându-i
că îl va înapoia în câteva zile. Vă rog, îi implora Maiorescu pe prietenii săi de la Junimea – „nu mă oropsiți!”.
Era ca un fel de SOS pe care marele critic îl lansa la
vestea că autorul „Amintirilor din copilărie” a scris o
nouă proză. Doamnă Rodica Lăzărescu, veți fi de
acord, sunt sigur, că a-l citi pe Creangă este un exercițiu
de inițiere fără egal și o probă de cel mai rafinat gust la
orice vârstă ne-am afla. Reafirm că acela care nu gustă
arta lui Creangă are o mare problemă. Am văzut-o și
am auzit-o la televizor, într-unul din anii trecuți, pe o tânără care tocmai ieșea de la examenul de bacalaureat
întrebând-o ofuscată pe o jurnalistă: dar ce să comentezi la Creangă!? Și mi-am amintit în acel moment de
un proverb arab pe care l-am aflat de la Augustin Buzura: „Dacă mori, mai ai o șansă, dacă ești prost, nu
mai ai niciuna!”. Pe de altă parte, trebuie să observăm
că, din păcate, sunt mulți profesori de limba și literatura
română, dar și destui critici cu un discurs căznit și minat
de diverse prejudecăți și criterii ideologice la modă, care
usucă opera literară, fie ea și una plină de sevă, cum e
cea a lui Creangă. Mai rari decât se crede sunt acei critici care te fac să simți că literatura este mai frumoasă
în sublima ei gratuitate decât viața, decât istoria. Nicolae Manolescu – aflu asta de la tânărul istoric și critic literar George Neagoe – le-a spus studenților săi:
„Literatura nu vă folosește la nimic, dar vă face mai
frumoși!”. Frază memorabilă care, ea singură, poate legitima un mare profesor.
– Găsim câteva „cupluri” celebre în istoria noastră literară: Eminescu-Perpessicius, Rebreanu-Niculae Ghe48

ran, Duiliu Zamfirescu-Ioan Adam, Bacovia-Constantin
Călin… Unii din partea a doua a ecuaţiei au făcut
muncă de restituire a operei – cunoscutele ediţii critice,
informaţiile biografice venind adiacent; alţii s-au axat pe
cercetarea biografiei. În ambele cazuri, munca este una
sisifică, de-o viaţă. Se vor mai naşte asemenea cercetători? Care este viitorul ediţiilor critice?
– Se vor mai ivi cu siguranță cercetători care să dispună de potențialul necesar edificării unor asemenea
lucrări fundamentale într-o cultură matură. Dar credeți
că vor mai avea ei motivațiile morale și materiale de a
se angaja în proiecte atât de greu de realizat și de dus
la capăt, mai ales la noi unde „încremenirea în proiect”
și adamismul – acesta denunțat în repetate rânduri de
Eugen Simion, care a reușit să coordoneze și să finalizeze construcții de anvergură precum Dicționarul general al literaturii române, Caietele Eminescu ori colecția
Opere fundamentale – sunt maladii ce țin de specificul
nostru național?! Eu nu aș paria pe apariția altor „cupluri” de valoarea celor pe care le-ați amintit și pe care
amândoi le admirăm. Ar fi de preferat ca măcar biografia, gen de larg interes și cu o audiență invidiabilă în
epoca noastră și atât cât omenește se poate prevedea
și în viitor, când preferințele se îndreaptă îndeosebi spre
nonfiction, să fie mai mult abordată. Numai că biograful
trebuie să fie nu doar cercetător, ci și scriitor. Adevăratul
biograf este un reîntemeietor de mituri. Și nu mă gândesc doar la Călinescu, la Henri Troyat, la Stefan Zweig
sau la Jean Lacouture cu a sa „Malraux, une vie dans
le siècle”, ci și la cei mai apropiați în timp, ca, de pildă,
Pavel Bacinski cu biografia lui Tolstoi: „Fuga din rai” sau
Gerald Martin, autorul unei biografii de peste 700 de pagini a lui Gabriel Garcia Márquez, intitulată „A life”, pe
care biograful englez a scris-o bazându-se pe cercetări
ce au durat nu mai puțin de 17 ani, personajul său fiind
în viață și având cu el mai multe întrevederi și convorbiri. În treacăt fie zis, Márquez nu i-a pretins și nu i-a
sugerat nimic. Dimpotrivă, i-a spus: „Scrie ce vezi; orice
ai scrie, exact asta o să fie”. Îndemnul celebrului autor
al „Veacului de singurătate” îmi întărește ideea că biograful trebuie să fie și un creator, un om cu intuiție și
imaginație, capabil să umple spațiile goale, neacoperite
de documente și alte mărturii, căci întotdeauna sunt și
vor fi spații goale, să fie, repet, un reîntemeietor de mituri. Acum, dragă colegă, cele câteva exemple date de
mine v-ar putea tenta să faceți următoarea observație:
„La așa mari scriitori, așa biografi!”. Literatura română
mai are însă și ea scriitori demni de biografi care să-i
proiecteze în mit. Și nu ezit să amintesc câteva nume:
Arghezi, Sadoveanu, Rebreanu, Blaga, Nichita Stănescu. Dar unde ni, unde li sunt biografii?! Că de visători nu ducem lipsă!
– Permiteţi-mi să adaug la însuşirile enumerate de
dumneavoastră şi pe aceea de detectiv!
În fine, încă o chestiune: aţi practicat acest exerciţiu,
pe pielea altora, acum v-a venit rândul să vi se ceară şi
Domniei Voastre formula, genericul sub care aţi dori să
rămâneţi în dicţionare! Deci…
– Eseist, critic, jurnalist.
– Aşa să fie!
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Ion Fercu

„VALORILE MITOLOGICE
NE ASEDIAZĂ… SEDUCĂTOR”
(II)

- Interviu de Marius Manta -

PRO

– Cât timp mitologia își demonstrează interesul pentru cunoașterea absolută a universului, ar putea fi considerată o formă rudimentară de filosofie? Care este
raportul dintre subiectiv și obiectiv și ce valori transculturale pot fi conturate cu ajutorul ei?
– Mitologia, formă rudimentară de filosofie? Optez
pentru formă primă de filosofie, una în care locuiesc
esențe gnoseologice. De cele mai multe ori, atunci când
este abordată relația mitului cu filosofia, aud întrebarea:
„Există o falie între cei doi termeni?” Apoi mă asaltează
alte voci... Este mitul un termen opus „iubirii de
înțelepciune”? Există o lume simbolică, a imaginarului,
autonomă, cu inserții de irațional, sau poate că ar trebui
să-l ascultăm pe Blaga, cel care ne vorbește despre o
veritabilă mitosofie? Blaga ne spune că insul care se
angajează în căutare de sensuri, de noime, de gânduri
luminare, de presimțiri, care nu îngăduie o formulare la
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rece, pur conceptuală, deci, în căutare de sensuri în
zona acestor răspântii clar obscure de sorginte mitică,
devine mitosof. Dar, ne avertizează unii, nu fără oarece
temeiuri, termenul mitosof este puțin înșelător, căci presupune existenţa unei înţelepciuni („sophia”) în mit.
Putem pune copilăria (mitul) și înțelepciunea (generatoare de știință) pe același plan? Dacă da, nu cumva
există pericolul să nu înțelegem nici copilăria amintită
și nici înțelepciunea? Poate că nu, întrucât tot Blaga argumentează că mitul nu poate fi „dezvrăjit”, absorbit de
înțelepciune. Mai curând putem crede că el re-trăiește
manifestând o forță de empatizare nouă. Dacă-l ascultăm și pe Aristotel, cel care în „Metafizica” ne spune că
„iubitorul de mituri e un filosof”, înțelegem că miturile nu
sunt rupte de filosofie; o prelungesc, o îmbogățesc
mereu cu nuanțe. Gheorghe Vlăduțescu are îndrăzneli
cuceritoare atunci când susține că am putea stabili chiar
și o relație de „paternitate” între mit şi filosofie. În opinia
sa, „gândirea mitică, fiindcă premerge celei filosofice,
contribuie la naşterea ei, dar mai înainte de aceasta
este un sistem de reprezentări şi explicații al oamenilor
din epocă. De aceea, fie şi ca protofilosofie, ea este filosofia acestora”. În „Lumea homerică...” a lui Aram
M. Frenkian, protofilosofia indică anterioritatea temporală (proton – ceea ce este mai înainte, în timp), dar și
pe aceea de întemeiere (prothesis, ca proiect, protasis,
ca premisă majoră a silogismului). De la cosmologii,
imaginar, mituri, mitologii se ajunge treptat către filosofie, în a cărei dezvoltare putem distinge cu mare claritate etapa mitosofică. Mai ales la vechii greci, mitul şi
rațiunea nu au reuşit niciodată să-şi separe definitiv
apele, căci mitul este mereu „retragere, dar şi înaintare”
(Gh. Vlăduțescu). Privind către trecut, sunt deschise ori49

zonturi dinamitarde ale unor dezbateri. Cristian Bădiliță,
de pildă, ne provoacă seducător: „Grecia reprezintă începutul desacralizării şi al transferării conținutului mitului în ambalajul filosofiei”. Izvorul este înghițit de fluviu,
își pierde autonomia/strălucirea de alfa și omega?...
Cred că transferul nu este total.
În jocul obiectiv-subiectiv din imperiul mitologiei ar fi
absurd să negăm raporturile acesteia cu realul. O figură
nouă va fi mereu construită pornind de la trăsăturile cunoscute ale ființei umane, va broda mereu pe canavaua
raporturilor dintre oameni. Realul este turnat într-o nouă
matriță. Producțiile imaginarului capătă însă o autonomie. Roger Caillois („Caracatița. Eseu despre logica
imaginarului”) ne garantează că nu vom putea confunda
niciodată, bunăoară, caracatița erotică a japonezilor cu
vietatea reală a adâncurilor. Imaginarul nu este o travestire a realității. Orice plăsmuire a sa are ecouri ale
realului, dramul său de obiectivitate, dar există și plăsmuiri născute din imaginar. Nici în acest ultim caz nu
sunt șterse total urmele realului, deși gradul de subiectivitate sporește. Mitologia urmează un fir special al
Ariadnei în încercarea de a-și potoli setea de absolut.
Mitologia poate fi înțeleasă și ca un ansamblu relativ
coerent de mituri, de întâmplări cu valoare simbolică topite cultural într-un sistem de valori. Unele dintre simbolurile care s-au apropiat cel mai mult de orizonturile
absolutului sunt întâlnite în mai multe mitologii și epoci;
au fost transmise de la o cultură la alta, reinterpretate,
îmbogățite sau sărăcite de unele semnificații, dar
virtuțile transculturalității lor rămân vii, capătă prospețimi
nebănuite. Să privim către Uroborus. Simbol al mitologiei antice, asemănător unui șarpe sau unui dragon
care-și înghite propria coadă formând cu ajutorul corpului un cerc, Uroborus, circulând în varii
culturi/civilizații și epoci istorice, devine purtător de
transcultural. În esență, el simbolizează unitatea primordială, ciclul nesfârșit al timpului și al universului. În unele
ipostaze, Uroborus este jumătate luminos, jumătate întunecat, evocând, la fel ca principiile Yin și Yang, dualitatea naturii și a tuturor lucrurilor, dar și faptul că forțele
opuse nu sunt în conflict, ci se armonizează și se completează. În alchimie, Uroborus sugerează natura ciclică. În mitologia nordică apare sub chipul șarpelui
gigantic, Jormungand, cel care înconjoară lumea oamenilor și va fi unul dintre vectorii care vor semna sfârșitul
lumii. Zeul suprem al mitologiei aztece, Quetzalcoatl,
este înfățișat și sub forma unui Uroborus.
Platon îl va invita pe Uroborus în universul filosofic,
prezentându-l ca pe prima viețuitoare a universului; una
perfectă. Carl Gustav Jung și-l apropie în universul psihiatriei, dezvoltând pe seama valorilor sale transculturale o teorie a arhetipurilor potrivit căreia acest mit
trebuie raportat la dualismul din interiorul nostru, cel
care, zămislit din contrarii, asigură oxigenul viului din
noi. Friedrich Kekulé mărturisește că visul sub forma
unui Uroborus i-a sugerat gândul de a deschide o formulă ciclică pentru benzen. Uroborusul contemporan ia
forma amuletelor, inelelor, brățărilor, tatuajelor. Filosofii
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și oamenii de știință organizează simpozioane, scriu
studii fundamentale în căutarea virtuților mitologice
inițiale și actuale ale perenului Uroborus. El este perceput și ca un simbol al renașterii spirituale și fizice, precum pasărea Phoenix.
Relațiile dintre varii culturi, tradiții, epoci oferă noi
esențe unor entități ale mitologiei. Apa, de pildă, este
percepută în mitologie ca element al genezei, vitalității,
regenerării și învierii (apa vie în mitologia noastră), al
nemuririi, tinereții veșnice și al invincibilității, al distrugerii (potopul lui Noe) și metamorfozei (mitul lui Narcis),
dar și ca element transcendental (luntrașul Charon, personaj aparținând mitologiei grecești, singurul navigator
al râului Styx) etc. La egipteni, Horus, în epocile timpurii,
a fost adorat vreme îndelungată ca zeu al libertății
spațiilor aeriene. Devenit mai târziu Zeul-Soare, începe
să fie socotit suveran peste cer și aștri, apoi ajunge protectorul personal al faraonului sau chiar se confruntă cu
faraonul însuși. Ochiul lui Horus (anterior numit Wedjat
sau Udjat) este un simbol antic egiptean de protecție și
de putere regală. Acest simbol sacru se regăsește pe
aproape toate operele de artă ale epocii. Era considerat
o sursă de fluid magic, ochiul-lumină purificator. Ochiul
atotvăzător se află și deasupra porții de la intrarea în
curtea Mânăstirii Neamț, atestată documentar din 1407.
Masonii spun că utilizează acest simbol pentru a-și reaminti că gândurile și faptele lor sunt tot timpul vegheate
de Marele Arhitect al Universului.
Întrebarea dumneavoastră trimite multiculturalitatea,
dar și transculturalitatea, în arena dificilelor clarificări.
Multiculturalismul ne spune că identitatea fiecăruia dintre noi se definește mai ales pornind de la apartenențele
culturale multiple. Transculturalismul, dacă-l ascultăm
și pe Richard Slimbach, este încercarea de a defini interese și valori comune peste granițele culturale și
naționale. Trăim într-o lume a fluidității culturale. Cultura
se află într-o stare de flux, căutând mereu noi orizonturi
de cunoaștere și ființă. În acest tablou, transculturalismul, ne sugerează Jeff Lewis, este profund suspicios
față de sine și față de toate ideile, aventurile sale gnoseologice fiind întotdeauna autoreflexive, autocritice.
Este cuceritoare această idee și pentru că mi se pare a
fi compatibilă cu știuta credință a lui Karl Popper, potrivit
căreia, neputând obține niciodată certitudinea, trebuie
să ne testăm mereu autocritic propriile teorii, chiar să
încercăm a le infirma.
Multiculturalismul întâmpină multe obstacole din partea tradițiilor monoculturale. Harvey Siegel crede că
transculturalitatea, cu deschiderea ei către alteritate și
acceptarea experienței celuilalt, poate investi fericit în
proiectul care-și propune ca propriile valori să devină și
valorile altora. În transculturalitate aflăm idealuri care
transcend culturii individuale. Dialogul transcultural
potențează dezvoltarea relațiilor transurbane, transregionale, transnaționale, transcontinentale. Mitologia
este un vector esențial al acestui tip de dialog. Acest
vector ar putea contribui mult la trecerea de la războiul
generat de multiculturalitate la pacea realizată prin coPRO
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municare transculturală, ne sugerează Marshall Rosenberg. Din perspectivă transculturală, nevoile omului
(precum cele de autonomie, competență, relaționare/integrare) sunt absolute, iar mitologia oferă generoase resurse, prin valorile sale, pentru a satisface aceste nevoi.
„Semn global” (Roland Barthes), mitul poate fi nu doar
o punte în dialogul transcultural, ci și un loc în care se
poate conviețui în armonie, căci, fiind o codificare „a
înțelepciunii practice” (Mircea Eliade), satisface multe
nevoi. Omul modern, aflat în „căutarea sufletului”
(C.G. Jung), vrea cu înfrigurare mituri noi, încercând să
le zămislească „prin revalorizarea la nivel profan a vechilor valori sacre” (Mircea Eliade), căci acestea îi conturează „spațiul unic al libertății care definește aventura
umană” (G. Durand).
Valorile transculturale care pot fi conturate cu ajutorul mitologiilor ne surâd din toate zările: economice, vitale (de exemplu, sănătatea), juridice, politice, teoretice,
estetice, morale şi religioase. Primele două sunt de natură materială, celelalte de natură spirituală. Sparta antică avea curajul ca valoare centrică. Renașterea face
o vedetă din valoarea estetică. Contemporaneitatea trimite accente pe valoarea economică și pe cea politică.
Dacă urmăm și sugestiile lui Raoul Girardet, am
putea distinge patru mituri politice: al unității, salvatorului, conspirației și Epocii de Aur. Ele au fost experimentate, camuflat, stângaci, și în peisajul electoral
românesc. Când intrăm în zona valorilor economice, sugestii mitologice de tot felul pot deveni locatare ale subliminalului nostru, pentru a crea o preferință pentru un
anumit tip de produs/serviciu oferit pe piață. Valorile mitologice ne asediază… seducător. Priviți către celebrul
logo Versace! Recunoaștem în el, cu ușurință, imaginea
stilizată a Medusei, femeia cu șerpi în loc de păr, al
cărei chip putea împietri orice muritor. Este vorba, de
fapt, despre o reinterpretare a mitului femeii fatale, a
atracției dezlănțuite și irezistibile. Suedezii își promovează votca „Absolut Kurant”, cea cu aromă de coacăze
negre, asociindu-și produsul alcoolic cu băutura zeilor
greci: nectarul. Muritorii, este știut, nu puteau decât visa
la această băutură. Dacă ar fi reușit cineva să guste din
ea, dobândea nemurirea. Mitul Afroditei, zeița frumuseții
și a iubirii, la greci, este valorificat pentru promovarea
aparatelor de ras Gillette și pentru parfumul Aqua di
Gio. Compania turcă aeriană Pegasus Airline folosește
în același scop publicitar imaginea fiului zeului Poseidon și al Medusei, calul înaripat din mitologia greacă,
sugerând rapiditatea, siguranța. Industria petrolieră globală de la mijlocul anilor ’30 până la mijlocul anilor ’70
a fost dominată de șapte companii transnaționale
(Anglo-Iranian Oil Company, Royal Dutch Shell, Standard Oil Company of California, Gulf Oil, Texaco, Standard Oil Company of New Jersey – devenită Esso, apoi
parte a Exxon Mobil –, Standard Oil Company of New
York) pe care mass-media le-a perceput (la sugestia investitorilor...) ca fiind „cele șapte surori”, făcând trimitere
către cele șapte mitologice Pleiade. Fiice ale lui Atlas și
ale Pleionei, cele șapte au fost urmărite prin munți de
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vânătorul Orion și salvate de Jupiter, care le-a strămutat, ca stele, pe bolta cerească. Cumva, și evoluția celor
șapte firme din consorțiul amintit au fost vânate de varii
concurenți redutabili, dar, salvate prin eforturi proprii, au
devenit stele ale afacerilor globale. Firme, ONG-uri,
varii organizații care trudesc pentru apărarea drepturilor
omului și ale naturii poartă, în toate țările lumii, numele
unor personaje mitologice, pentru a sugera valori și
idealuri mitologice. Descoperirile/ipotezele științifice
merg de multe ori către izvoare mitologice. Bunăoară,
ipoteza propusă (1970) de ecologistul englez James
Lovelock (evocată de geologul Eduard Suess în 1875,
care emite conceptul de biosferă, teoretizat în 1926 de
către mineralogul Vladimir Vernadsky) consideră că
toate lucrurile vii de pe Pământ formează un fel vast
super-organism, pe care el l-a numit Gaia, după numele
zeiței primordiale care în mitologia greacă personifică
Pământul. Acest super-organism realizează, în opinia
lui Lovelock, autoreglarea componentelor sale pentru
susținerea continuității vieții și a unei anumite stabilități
a climei. Invazia prin transcultură a valorilor mitologiei
în contemporaneitate trezește pasiuni hermeneutice seducătoare. Doar două repere: în 1957, Roland Barthes
publica „Mitologii”, „un splendid și acid portret al
societății de consum”, cum s-a spus; în orizontul anilor
2000, sub coordonarea lui Jérôme Garcin, aproape
60 de romancieri, filosofi, psihologi, psihanaliști, sociologi, istorici, economiști – dintre care nu lipsesc Pascal
Bruckner, Gilles Lipovetsky, Bernard Pivot, Georges
Vigarello, Catherine Millet, Philippe Sollers, Frédéric
Beigbeder, David Le Breton –, vorbesc, fiecare, în
„Noile Mitologii”, despre câte o „nouă mitologie”. Împrospătate, alteori violent zdruncinate, dar mereu vii și
optimiste, valorile clasice ale mitologiei transcend ere,
culturi și tradiții, solicitând locul cuvenit la ospățul dezbaterilor. Iată, de pildă, portretul mitologic pe care Barthes i l-a schițat lui Einstein, creierul savantului
devenind un obiect mitic: „Mitologia lui Einstein face din
el un geniu, atât de puțin magic, încât despre gândirea
lui se vorbește ca despre o activitate funcțională amintind de confecționarea mecanizată a cârnaților, măcinatul grăunțelor sau al minereului: el produce gândire,
necontenit, așa cum moara produce făină, iar moartea
a fost, pentru el, în primul rând, oprirea unei funcții localizate: «creierul cel mai puternic s-a oprit din gândire»”. „Lumea catch-ului”, „Vinul și laptele”, „Critica
mută și oarbă”, „Marțieni”, „Jucării”, „Chipul Gretei
Garbo”, „Biftecul și cartofii prăjiți”, „Fotogenia electorală”, „Plasticul”, „Mitul este vorbire” reprezintă bijuterii
eseistic-metafizice care oferă îndrăzneli clarificatoare la
interogația „ce este un mit în zilele noastre?” „Mitologia”,
ne spune Barthes, „nu este un acord cu lumea, nu așa
cum este ea, ci așa cum vrea să fie făurită”. Poate că
Barthes ne oferă răspunsul cel mai fericit la întrebarea
care vrea să afle ce valori transculturale pot fi conturate
astăzi cu ajutorul mitologiei și, mai mult chiar, trădează
și din culisele trudei care realizează această conturare:
„Uneori [...], în aceste mitologii, am umblat cu șiretlicuri:
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întrucât sufeream ocupându-mă numai de evaporarea
realului, m-am apucat să-l substanțializez în mod excesiv, să-l descopăr surprinzător, chiar savuros, de compact, și să fac vreo câteva psihanalize substanțiale ale
unor obiecte mitice”. Updatarea realizată pentru avatarurile valorilor mitologiei în contemporaneitate este realizată de întreprinderi precum cea gestionată de Jérôme
Garcin, care ne invită să privim hermeneutic și către
noile mitologii care s-au impus în societatea franceză
în ultimii 50 de ani: Jurnalul de la ora 8, Instalatorul polonez, GPS, Companiile low cost, Noua Evă, Plasturele
antifumat, Serialele, iPod, Telefonul mobil, Zidane,
Sushi, Star Academy, Botox, Comerțul echitabil, Noul
cântec francez, Trupul dezgolit al lui Emmanuelle Béart,
Capsula Nespresso, SMS, Kate Moss, 11 septembrie
2001, 4x4, Goana după autenticitate, Wifi, Google, Căruciorul supradimensionat, Pasiunea pentru sondaje,
Fumatul ucide, Fotbalul, sportul-rege, Blog, Geanta
XXL, Euro, Digicodul etc. Spiritele invitate de Jérôme
Garcin în dezbatere conștientizează cât de efemere

sunt miturile lumii moderne, dar ne sugerează, fără
echivoc, faptul că toate acestea sunt mituri ale
existenței cotidiene, nu mituri literare.
M-ați invitat pe fabulosul tărâm al valorilor transculturale care pot fi conturate cu ajutorul mitologiei. M-am
trezit, ca turist al acestui tărâm, că era cât pe ce să-l
parafrazez pe preotul Constantin Necula, cel care-mi
spunea că a învățat mai multe despre Dumnezeu de la
un medic legist decât de la mulți teologi, așa cum eu
am învățat de la Dostoievski. Totuși, îndrăznind să-l parafrazez, până la un punct, aș spune că, dacă am fi
foarte atenți la zvârcolirile clipei celei repezi ce ni s-a
dat, am învăța și multe altele despre virtuțile valorilor
mitologiei; mai mult chiar decât din unele tratate despre
aventurile acesteia. Cât de buni sfătuitori ne-ar fi, printre
alții, miticii/miticele Apollo, Artemis, Athena, Demetra,
Anteu, Sisif, Phoenix, Prometeu și chiar Midas (prin
căința sa ultimă), dacă am ști să le ascultăm mai mult
și mai atent șoaptele...
(va urma)
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DISIDENȚĂ ȘI REZISTENȚĂ:
„CAZUL” PAVEL ȚUGUI
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Întrebat, pe la mijlocul anilor ‘60, pe când exercita
primul său mandat de prim-ministru, anume dacă partidul său mai respectă așa-numitele „dogme” ale marxismului, liderul laburist Harold Wilson (1916-1995), „omul
cu pipa”, a afirmat două lucruri: primul, că niciodată „nu
a trecut de pagina a doua a Capitalului lui Marx”, și al
doilea, că „problemele partidului nu se rezolvă căutând
răspunsuri în Cimitirul din Highgate” (unde este mormântul lui Karl Marx – n.n.). Răspunsul nu era lipsit de
ironie la adresa așa-zișilor „reformatori” ai celui mai
mare (ca număr de membri) partid „socialist” din Occident, dar și a „fundamentaliștilor” din Est, fideli încă
„adevăratelor principii ale marxismului”. Între aceștia,
cel mai devotat marxist european părea, la data respectivă, chiar Nicolae Ceaușescu, „omul unui singur țel”,
cum l-a numit în memoriile sale Silviu Curticeanu
(n. 1933), ultimul șef al Administrației prezidențiale: „El
(Ceaușescu – n.n.) vedea bunăstare acolo unde era sărăcie, iubire unde se născuse demult ura și tristețea, și
se lupta de unul singur (s.n.) într-o bătălie, dinainte pierdută, împotriva tuturor” (Meditații necenzurate,
București, Ed. Historia, 2007, p. 212).
Fără a mai insista asupra zădărniciei promovării
dogmelor marxiste într-o societate în schimbare, vom
reține și afirmația lui Silviu Curticeanu, după care comunismul românesc, și partidul care l-a susținut, „a avut
doi gropari, pe Gheorghiu-Dej, care însă a murit la timp,
și pe Nicolae Ceaușescu, omul care și-a asumat, cu o
perseverență diabolică (s.n.), monopolul interpretării fenomenelor sociale” (p. 82). Cum a fost posibil acest
lucru?, se întreabă „mirați” majoritatea analiștilor de azi.
Ce anume a determinat servilismul, obediența, lașitatea
colectivă și tăcerea vinovată? De ce au tăcut intelectualii? Răspunsul (generic) l-a dat, indirect, fostul lider sovietic Nikita Hruşciov (1894-1971), când, întrebat de ce
nu a făcut nimic împotriva lui Stalin, ar fi spus: „Era imSAECULUM 3-4/2022

posibil să întreprindem ceva”.
Pentru a înțelege mai bine cum funcționa statul socialist, cine erau decidenții și cine executanții ascunși
după draperiile formale ale „democrației de partid”, care
erau rigorile „luptei de clasă”, vom apela tot la tabloul
trasat de Silviu Curticeanu, în cartea sa, unde își imaginează un fel de scară a puterii, sau un teatru al
deșertăciunilor: mai întâi erau „fotoliile de orchestră”, în
care luau loc liderii cu trecut, dar fără viitor, urmau „capetele de berbec”, liderii capabili să rezolve sarcinile dificile, apoi „stalul”, ocupat de cei mulți, în fine, balconul,
unde erau plasați puținii intelectuali cu rol de culise
(p. 60).
Referindu-ne la poziția intelectualilor față de regimul
comunist, vom semnala că, la fel ca pretutindeni în Europa (de est, preponderent), există elemente comune,
ce țin de esența sistemului, dar și aspecte specific
românești, am zice. Între acestea, cel mai evident a fost
modelul „separării taberelor”, respectiv divizarea în
„occidentaliști” și „naționaliști”, cum îi numea Gabriel Andreescu în cartea sa Existența prin cultură (Iași, Ed. Polirom, 2015, p. 11). Fenomenul e vechi și nu ține
neapărat de disputa dintre adepții „sincronismului” și cei
ai „protocronismului” cultural, moment analizat
amănunțit de Rodica Topor în Dicționar(ul) său de termeni și personalități (București, Ed. Vivaldi, 2000,
pp. 199-200) și, cu deosebire, de Alexandra Tomiță (O
istorie „glorioasă”. Dosarul proto-comunismului românesc, București, Ed. Cartea Românească, 2007), și Robert Adam (Două veacuri de populism românesc,
București, Humanitas, 2018). El datează, cu siguranță,
de la începutul anilor ‘50, când adepții „direcției
naționale în cultură” au sprijinit, prin creația lor, orientarea partidului. E drept, în încercarea lor de a găsi arbitri
și interlocutori în nomenclatura partidului comunist,
mulți intelectuali au urmărit, după cum bine observă un
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„specialist” al fenomenului, Vasile Mălureanu, „rezolvarea unor interese strict personale”, situație care a generat, la rândul ei, „multe probleme partidului” (Cultura
și elitele sub comunism din perspectiva Securității,
București, Ed. RAO, 2019, p. 196).
În esență, problema deosebit de nuanțată și de complexă a opoziției oamenilor de cultură față de regim
arată, cu „documente și mărturii”, că elita intelectuală a
țării „nu a aderat cu obediență și servilism la autoritățile
timpului”, ci, din contră, a acționat, prin câțiva scriitori
în primul rând, obținând chiar „o marjă considerabilă de
libertate” (Mihai Pelin, Cartea Albă a Securității. Istorii
literare și artistice, ediția a II-a, Ed. Presa Românească,
1996, Avertisment, p. VII). Este ceea ce Andrei Pleșu
numea, într-un interviu din 2018, acordat lui Andrei Fumurescu, „curajul secund”, respectiv eludarea opoziției
fățișe, riscante, și abordarea unei poziții „mai lipsită de
riscuri” („Lumea bună a trecut, post-factum, după ‘89,
la disidență fără să mai facă și opoziție. Făcea inadecvat ceea ce nu făcuse adecvat, la timp”, Un dialog despre curaj și compromisuri, în Revista 22, august, 2018).
Astfel de poziții conduc spre ideea, consemnată și
în Raportul final al Comisiei Prezidențiale pentru Analiza
Dictaturii Comuniste în România (București, Humanitas,
2007), după care „fenomenul disidenței în țara noastră
a fost marginal” (p. 717), astfel că „rezistența prin cultură” a constat mai degrabă în „acțiuni sporadice, lipsite
de coeziune și fără impact în restul societății” (p.719).
Frica de Securitate? Teama de partid, riscul sacrificării
confortului personal? E greu de analizat motivația acestei atitudini, iar interpretarea oferită de Vasile Mălureanu
(preluată după Raportul final – n.n.) după care „Securitatea, prin simpla ei prezență, a declanșat un mecanism
fin de autocenzură (s.n.), subordonată inconștientului
(!? – n.n.), ce a împiedicat apariția unor conflicte cu sistemul” (p. 420) este, infirmată chiar de fapte.
Spre exemplificare, am apelat la relatările unui martor, dar și „actor direct” în fenomemenul numit „direcția
națională în cultură”, generatoare nu doar de dispute,
dar și de paradigme culturale, este vorba de fostul activist (superior) de partid, ulterior istoric literar și memorialist, Pavel Țugui (1 noiembrie 1921, Vicovu de Sus,
Suceava – 20 septembrie 2021, București). Nominalizat
în Rapostul final al Comisiei pentru Analiza Dictaturii
Comuniste drept „vinovat pentru îndoctrinarea
populației”, acuzat direct de Mihai Zamfir, într-un text
apărut în România literară, că a fost doar „un legionar
trecut la comunism”, mustrat și pedepsit periodic de
„tovarășii de drum” din partid pentru „liberalism” și „manifestări naționaliste” (acestea fiind doar câteva dintre
cele mai blânde” reproșuri), adversar hotărât al tezei
(de inspirație cominternistă) a „celor două culturi”, în
baza căreia au fost ostracizate spiritele cele mai reprezentative ale culturii și științei românești, în favoarea
„realismului socialist”, Pavel Țugui a „supraviețuit” (fizic,
în primul rând – n.n.) miraculos, reușind să depună mărturie, în ultimii ani ai vieții, asupra unor dedesubturi „spinoase” ale istoriografiei noastre, probând, cu
54

documente, „deosebirile de principii”, din interiorul partidului, privind aprecierea valorilor cultural-științifice
tradiționale. Cărți precum Amurgul demiurgilor. Arghezi,
Blaga, Călinescu (1998), Istoria și limba română în vremea lui Gheorghiu-Dej (1999) sau Dosarul Brâncuși
(2001) etc., sunt tot atâtea dovezi că în „obsedantul deceniu” s-a acționat direct, din ordine externe, pentru înlocuirea culturii românești cu un „erzatz” proletcultist.
Asumându-și deschis poziția de executant în acest sinistru angrenaj politic și social, protector din umbră al
marilor scriitori, pe care unii i-ar fi dorit eliminați definitiv
din cultură, Pavel Țugui a adunat, meticulos, toată viața,
documente și mărturii inestimabile, pe care le-a donat,
în amurgul existenței sale cvasi-centenare, Muzeului
Național al Literaturii Române, care le-a și publicat,
într-o ediție în două volume (Corespondență și documente primite de Pavel Țugui, Ed. MNLR, 2014, cu totul
peste 1.500 de pagini în care, organizate alfabetic, regăsim mărturii excepționale, provenite de la Tudor Arghezi, până la Liviu Rusu, P.P. Panaitescu, Tudor Vianu,
Iorgu Iordan ș.a.).
Surprinzător, niciodată, până în pragul morții, Pavel
Țugui nu s-a dezis de comunism, rămânând fidel idealurilor sale juvenile, de adversar al păguboasei doctrine
a „realismului socialist”, promovată la noi de „aripa” Cominternistă din partid: „Personal mi-am construit convingerile morale, intelectuale și politice prin lecturi
filo-franceze, de stânga și prin contactul cu medii social-intelectuale progresiste”, avea să declare Pavel
Țugui peste ani, într-un răspuns „colegial”, adresat lui
Mihai Zamfir (Unui comentator, cel puțin „superficial”,
www.paveltugui.blogspot.com 2007/06).
Concret, în februarie 1955 (după ce anterior ocupase, din 1953, funcția de adjunct) Pavel Țugui, intelectual comunist provenit din Frontul Plugarilor, organizația
politică de stânga a țăranilor români, înființată în 1933,
la Deva, de Petru Groza, și intrată la guvernare în 1944,
alături de PCR, în ceea ce s-a numit Frontul/Blocul
Național Democrat, este numit, la intervenția directă a
lui Gheorghiu-Dej și Gh. Apostol, șeful Secției de Știință
și Cultură a patidului, funcție deținută până în 1960,
când, în urma unei scrisori anonime privind eventuala
sa participare la manifestări cu caracter „legionar”, este
acuzat de „liberalism”, „lipsă de vigilență politică” și „ploconire în fața unor intelectuali reacționari” (în speță,
Tudor Arghezi, Blaga și C. Brâncuși). Apoi, fără drept la
replică, este destituit din toate funcțiile și exclus din partid. Reabilitat, parțial, în 1965, i se propune să ocupe în
continuare funcții de conducere pe linie culturală, pe
care le refuză, preferând munca „obositoare” și anonimă de cadru didactic universitar, funcție din care va fi
și pensionat.
Rezultatul celor cinci ani de muncă desfășurată de
Pavel Țugui „pe tărâmul științei, în slujba construirii socialismului în RPR” (după titlul unei Comunicări „academice”, prezentată de acad. Mihai Roller în 1951, la
Sesiunea Academiei RPR dedicată Problemelor lingvistice ale lui I.V. Stalin – n.n.) este semnificativ, raportat
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la „exigențele muncii de partid” ce impuneau în primul
rând un „devotament extrem”: „Dacă oamenii tăi te urcă
în vârful piramidei, trebuie să arzi din tot sufletul nu pentru tine, ci pentru oameni, pentru idealurile lor” (Datoria
vieții noastre, text cu caracter propagandistic, însușit ad
litteram de comuniștii „veritabili” – n.n.). Între reușitele
culturale, promovate de Pavel Țugui, semnalăm
inițierea demersurilor pentru publicarea Tratatului de Istoria României, menit să înlocuiască desuetul „manual
de liceu”, Istoria RPR, de Mihai Roller, „Biblia” istoriografiei proletcultiste, reorganizarea și revitalizarea vechilor reviste de Studii istorice ale Academiei,
identificarea și pregătirea pentru tipar a volumului Însemnări despre români, de Karl Marx (lucrare inedită,
„descoperită” într-o bibliotecă publică din Amsterdam și
păstrată „la secret”, mai bine de un deceniu de „responsabilii cu tăcerea” de la Institutul de Istorie al partidului,
deoarece tezele originale, marxiste, contraveneau flagrant denaturărilor promovate de M. Roller în lucrările
sale – n.n.), tipărit în 1964, la Editura Academiei
(„Apariția acestui volum în librăriile din România a fost
încă un semn că începusem să ne desprindem de frații
din Răsărit, și că dascălul marxismului ne oferea încă o
lecție de istorie românească, cuprinsă între perioada
ocupării Crimeii (1787), și cea a Războiului Crimeii
(1856)”, seria Corneliu Florea, cu ocazia reeditării volumului, în 2014, la Editura Vicovia, din Suceava – n.n.),
reluarea publicării Dicționarului tezaur al limbii române,
după formula lui Sextil Pușcariu întreruptă intempestiv
în 1948, și implicit reeditarea cărții lui Pușcariu, Limba
română, Rostirea (1958), înființarea Universității BabeșBolyai, de la Cluj (în 1959), prin reunirea celor două
universități tradiționale aredelenești, și în fine, organizarea („nebunia lui Țugui”), la Muzeul de Artă al RSR,
a primei expoziții retrospective, din Europa, a lui Constantin Brâncuși Omagiu la vârsta de 80 de ani (1956).
Referitor la acest eveniment, Pavel Țugui semnalează
meritele speciale ale lui Petru Comarnescu și V.G. Paleolog în vederea „reconsiderării” artistice a marelui
sculptor: „În plus, eu lucram singur, într-un colectiv de
consilieri, fără posibilitatea de a gestiona fonduri”,
mărturisește Pavel Țugui.
Astăzi, problema disidenței și a rezistenței prin cultură e mai actuală ca oricând. Fundamental, condiția de
intelectual, de om de cultură, împune „înfruntarea politică a sistemului”, spunea Gabriel Andreescu în cartea
sa Existența prin cultură (p. 77), dând în acest sens
exemplul intelectualilor „parizieni” Monica Lovinescu și
Virgil Ierunca, modele, în opinia sa, de rezistență activă.
Din păcate, realitatea arată, iar cartea lui Vasile Mălureanu, deja citată, o dovedește cu prisosință, că la noi
în țară rezistența intelectualilor a fost „mai mult sindicală”, inclusiv cazurile mult mediatizate având „un
conținut limitat” (p. 244). Spre exemplificare, Gabriel Andreescu se oprește asupra asupra a trei „modele categoriale”, de reală notorietate, respectiv, Școala de la
Păltiniș, rezistența „carismatică”, prin metafore, a Anei
Blandiana și pledoaria „autoreferențială” a lui Nicolae
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Breban, care se identifica pe sine în narațiunile sale monumental-apologetice, ca având de înfruntat deopotrivă
„abjecția comunistă, cât și ingratitudinea Vestului”. Prin
comparație, acțiunea de surpare „din interior” a ideologiei totalitare, practicată, cu limite și, până la urmă, cu
conștiiunța solidarității de clasă, de Pavel Țugui, pare
cu totul coerentă și spectaculoasă. Până la urmă, nu
metafora, nu ideea, oricât de penetrante ar fi ele,
schimbă fundamental percepția asupra rezistenței culturale a intelectualilor, cât acțiunea, faptele. A da vina,
pentru cei 45 de ani de comunism, exclusiv pe tezele
marxiste promovate de partid, pe temeiul că partidul
stabilea regulile, iar Securitatea le apăra, ar însemna
să ignori însuşi sensul creației. Esențial, „politica” scriitorilor nu e doar „politichie”, acomodare sau acceptare
resemnată, asezonată cu mici cedări, ci activism, curaj
și (nu în ultimul rând!) negociere.
Sintetizând, pentru mulți intelectuali, între care și
Pavel Țugui, naționalismul românesc a fost mai atrăgător decât internaționalismul cominternist.

Vasile Pop-Negreşteanu, Renaşterea lui Decebal
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A.Gh. Olteanu

TUDOR ARGHEZI
MARI TEME POETICE
ÎNNOIREA EXPRESIVITĂȚII
LIMBAJULUI ARTISTIC
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sului său poetic, care-l și singularizează între congenerii
săi. N-ar fi exclus ca faptul de a fi fost contestat în epocă
să nu fie străin de acest aspect. Într-o intervenție făcută
cu ocazia unei aniversări celebrate la Muzeul Literaturii
Române în seara zilei de 13 mai 1974, Șerban Cioculescu găsise o altă explicație, mai elegantă, pe de o
parte, mai descalificantă pentru cei vizați, pe de alta. El
afirma: „Tudor Arghezi a fost un poet foarte contestat...
Admiratorii lui Arghezi au trebuit să ducă lupte pentru
a-l impune opiniei publice... Ne luptam, în fond, cu cei
care erau «rău conducători» de poezie; după cum
există corpuri rău conducătoare de electricitate, sunt
oameni care nu percep, nu simt poezia. Ei! aceștia sunt
cei mai categorici în tăgăduirile lor, aceștia sunt cei mai
dogmatici când afirmă, să zicem, Tudor Arghezi nu
există, Ion Barbu nu există, Lucian Blaga nu există.
Sunt rău conducători de poezie. Însă contestatarii la un
moment dat erau mult mai numeroși decât admiratorii
lui Tudor Arghezi.”
Dar faptul rămâne și cititorului care cultivă cu cert interes lirica argheziană i se impun cu pregnanță cel puțin
patru mari teme. Bogăția tematică argheziană nu se
lasă cu ușurință clasificată și de aici nevoia, uneori, de
a nuanța, prin categorii subtematice, materialul poetic.
Vom identifica, mai întâi, o poezie filozofică, cerând a
fi nuanțată prin subcategorii precum: „ars poetica“
(Rugă de seară, 1910; Testament, 1927; Portret, 1927;
Flori de mucigai, 1931 și, evident, altele diseminate în
diferite volume de-a lungul vremii); lirica existențială.
Și aici cu subteme: în căutarea lui Dumnezeu: Psalmi,
1927, dar și în deceniile următoare; confruntarea cu
moartea: Duhovnicească, 1927; De-a v-ați ascuns,
1927; De ce-aș fi trist?, 1961; lirica sociogonică: Cântare omului, 1956.
PRO

Într-o literatură, fie ea și tânără, ca a noastră, dar
ajunsă la maturitate deplină, există scriitori, mai cu
seamă poeți care, prin valoarea lor, se cer vizitați și
revizitați mai frecvent. Motivele pot fi diverse: au inaugurat o epocă literară, au consolidat o alta, pregătind
terenul pentru noi experiențe artistice, au marcat ferm
un timp, legând între ele perioade ireconciliabile. Nu
poți, de pildă, vorbi despre poeții șaizeciști fără să
amintești că apariția lor în literatura română nu poate fi
concepută altfel decât legând-o de marea poezie interbelică, certificată de nume precum Arghezi, Blaga,
Barbu, Bacovia. Fără a-i fi descoperit, tinerii poeți
șaizeciști n-ar fi putut disloca nefasta depresiune realist-socialistă.
Dintre cei amintiți, Arghezi pare să corespundă cel
mai bine acestor deziderate. Scos temporar din literatură de vitregia comunistă, dar și de invidia unor grupuscule de poeți care nu puteau digera faima lui,
Arghezi repară ruptura pricinuită de realismul socialist,
netezind curgerea mai departe, într-un chip mai firesc,
a poeziei din a doua jumătate a secolului XX, în plină
eră comunistă.
Sugerate mai mult decât explicite, motivele de mai
sus mi se par suficiente pentru a justifica o revizitare a
poeziei argheziene, cu scopul de a marca un aspect
sau altul dintre cele care au putut constitui fie temei de
model, fie pretext emulativ pentru poeții tineri.
La o nouă lectură, două par să fie componentele majore ale poeziei argheziene care continuă să se impună
cititorului: tematica poetică, epuizând parcă realitatea
fizică ori psihică, și înnoirea limbajului prin care aceasta
se comunică artistic.
Una dintre marile virtuți ale poeziei argheziene este
extraordinara ei diversitate tematică, proteismul univer-
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În al doilea rând, poezia socială: multe poezii din
volumele Cuvinte potrivite (1927) și Cântare omului; volumul Flori de mucigai (1931); volumul 1907 – Peisaje
(1955).
În al treilea rând, poezia de dragoste: unele poezii
din volumul Cuvinte potrivite; câteva poezii din volumul
Versuri de seară (1935).
În fine, în al patrulea rând, poezia jocului, a boabei
și a fărâmei (după o formulă a lui Ovid S. Crohmălniceanu): Cântec de adormit Mitzura (din volumul Cuvinte
potrivite); Buruieni; Mărțișoare; Prisaca; Cartea cu jucării (proze).
1. Așa cum se configurează ea încă în Rugă de
seară (Să-mi fie verbul limbă/ De flăcări ce distrug,/ Trecând ca șerpii când se plimbă/ Cuvântul meu să fie
plug./ Tu, fața solului o schimbă,/ Lăsând în urma lui
belșug.), concepția artistică a lui Arghezi pare să aibă
drept finalitate schimbarea, fie că e vorba de lumea întreagă, sentiment orgolios-titanian (O! dă-mi puterea să
scufund/ O lume vagă, lâncezândă,/ Și să țâșneascăapoi din fund,/ O alta, limpede și blândă.), fie că e vorba
de convertirea materialului în spiritual, ca în cunoscuta
Testament, poezia care deschide volumul din 1927: Ca
să schimbăm acum întâia oară,/ Sapa-n condei și
brazda-n călimară.../ Din bube, mucegaiuri și noroi/ Iscata-m frumuseți și prețuri noi.
Într-o măsură însemnată, poezia filozofică argheziană își trage sevele din sentimentul singurătății, ca
ființă gânditoare, a omului pe pământ. Sursa ei majoră
se află în căutarea lui Dumnezeu, care însă refuză a se
arăta, așa cum i se cere, și care, prin aceasta, determină o continuă pendulare a eului liric între credință și
tăgadă. Poetul, care se autodefinea foarte plastic în
Portret: Sunt înger, sunt și diavol și fiară si-alte-asemenea/ Și mă frământ în sine-mi ca taurii-n belciug, acceptă și refuză succesiv existența Divinității, insinuată
în propriul său har creator: O neliniștită patimă cerească
/ Brațul mi-l zvâcnește, sufletul mi-l arde. (în timp ce
lăuta grăiește „De-o apăs cu arcul, de-o ciupesc de
coarde”). Apoi, oarecum dubitativ: Pentru ce, Părinte,aș da și pentru cine/ Sunetul de-ospețe-al bronzului
lovit?/ Pâinea nu mi-o caut să te cânt pe tine/ Și nu-mi
vreau cu stele blidu-nvăluit. Pentru ca, în ultima strofă,
refuzul Dumnezeirii, cu har creator cu tot, să fie nu
numai categoric, ci de-a dreptul brutal: Vreau să pier în
beznă și în putregai/ Nencercat de slavă, crâncen și
scârbit./ Și să nu se știe că mă dezmierdai/ Și că-n mine
însumi tu vei fi trăit.
Dacă avem în vedere că această atitudine este
aproape ostentativ afișată încă în primul Psalm, ea devine oarecum programatică pentru întregul ciclu. De
aceea poetul va trece prin cele mai felurite și contradictorii stări de spirit, una mai plastic exprimată decât alta
(Tare sunt singur, Doamne, și pieziș!/ Copac pribeag
uitat în câmpie,/ Cu fruct amar și cu frunziș/ Țepos și
aspru-n îndârjire vie. /.../ Ca-n oglindirea unui drum de
apă,/ Pari când a fi, pari când că nu mai ești,/ Te-ntrezării în stele, printre pești,/ Ca taurul sălbatic când
se-adapă.), pentru a ajunge să dea, în finalul Psalmului
al șaselea la acel ultimatum, blasfemic din perspectivă
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teologică, dar, iarăși, suficient dubitativ din perspectiva
credinciosului exasperat de lipsa certitudinilor: Singur,
acum, în marea ta poveste,/ Rămân cu tine să mă mai
măsor,/ Fără să vreau să ies biruitor,/ Vreau să te pipăi
și să urlu: „Este!”
Exegeza scrierilor argheziene a estimat că eșecul
eului liric de a accede la revelația divină (Îngerii tăi grijeau pe vremea-aceea/ Și pruncul și bărbatul și femeea./ Doar mie, Domnul, veșnicul și bunul,/ Nu mi-a
trimis, de când mă rog, nici unul...) l-a condus pe poet
la o viziune panteistă asupra vieții atâta vreme cât cerul,
la rugămințile ori somațiile eului liric, rămâne mut. De
aici registrul tematic atât de întins, încât, cum spuneam,
nu există ipostază a realității, de la împlinire sau degradare în plan material, până la sublim sau abject în plan
moral, care să nu-și găsească o imagine în poezia sau
proza argheziană.
O altă temă bine reprezentată în poezia filozofică argheziană este aceea a confruntării omului cu moartea.
Aici, trei atitudini mai pregnante par a se profila:
a) Spaima de neființă, de neant, întâlnită în multe
dintre poezii. Ilustrativă cu deosebire ni se pare Duhovnicească, în care șocantă este starea de spirit sugerată
printr-un peisaj terifiant: ...S-au stârpit cucuruzii/ S-au
uscat busuiocul și duzii,/ Au zburat din streașina lunii,/
Și s-au pierdut rândunelele, lăstunii./ Știubeile-s pustii,/
Plopii-s cărămizii,/ S-au povârnit păreții,/ A putrezit
ograda.../ Aici nu mai stă nimeni/ De douăzeci de ani.../
Eu sunt risipit prin spini și bolovani.../ Au murit și numărul din poartă/ Și clopotul și lacătul și cheia, încheiat cu
imaginea fugii de pe Cruce: Am fugit de pe Cruce./
Ia-mă-n brațe și ascunde-mă bine.
b) Acceptarea ca pe un dat firesc, în sens mioritic, a
morții, etică ilustrată în De-a v-ați ascuns..., în care fenomenul este înfățișat, pedagogic, ca un joc, potrivit să-i
familiarizeze și pe copii cu ideea dispariției, cândva, a
fiecăruia dintre noi. Ideea de moarte a insinuată, în text,
aluziv: Jocul începe încet, ca un vânt./ Eu o să râd și o
să tac,/ O să mă culc la pământ,/ O să stau fără cuvânt,/
De pildă, lângă copac./ E jocul Sfintelor Scripturi./ Așa
s-a jucat și Domnul nostru Hristos/ Și alții, prinși de friguri și de călduri,/ Care din câteva sfinte tremurături/ Au
isprăvit jocul, frumos.
Cu strofa a opta („Tata s-a îngrijit de voi...”) începe
o a doua parte a poemei, în care poetul este preocupat
de reașezarea celor rămași în urma dispărutului în tiparele tradiționale ale vieții: consolarea prin speranța întoarcerii, într-o zi, a celui „plecat“; întârzierea, mereu
amânată, a acestuia; refacerea ciclului uman de către
copii: integrarea definitivă a celor două jumătăți ale
existenței, viața și moartea: Și, voi ați crescut mari,/V-ați
căpătuit,/ V-ați făcut cărturari,/ Mama-mpletește ciorapi
și pieptari,/ Și tata nu a mai venit...
Un lirism blând traversează această Mioriță argheziană și abia în final poetului îi scapă o imprecație folclorică, exprimând durerea că acest dat nu poate fi
evitat: Puii mei, bobocii mei!/ Așa este jocul./ Îl joci în
doi, în trei,/ Îl joci în câte câți vrei,/ Arde-l-ar focul!
c) În fine, spaima de moarte e diminuată de gândul
că, atât cât îi e dat să trăiască, omul se ilustrează prin
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gesturi, împliniri, realizări în care poate găsi tăria morală
de a se confrunta cu perspectiva părăsirii acestei lumi,
chiar dacă, uneori, totuși, neliniștea și tristețea îl
copleșesc. În acest sens, semnificativă este poezia din
ultimii ani ai vieții, intitulată De ce-aș fi trist?, prin complexitatea contradictorie a lirismului său: De ce-aș fi trist,
că toamna târzie mi-e frumoasă?/ Pridvoarele-mi sunt
coșuri cu flori ca de mireasă. /…/ De ce-aș fi trist? Că
pacea duioasă și blajină/ Mă duce ca o luntre prin liniști
de lumină? /…/ De ce-aș fi trist? Că nu știu mai bine să
frământ/ Cu sunet de vioară urciorul de pământ? /…/
Nu mi-e clădită casa de șiță peste Trotuș/ În pajiștea cu
crânguri? De ce-aș fi trist? Și totuș...
2. În marea categorie tematică a scrierilor argheziene cu caracter social intră o mare parte dintre acestea: multe poezii din volumul Cuvinte potrivite, precum
Belșug, Plugule, Caligula, Blesteme, Testament etc.
Apoi marele poem ciclic din 1956, Cântare omului, care
este, de altfel, o sociogonie fiindcă urmează, în imagini
poetice expresive, evoluția omului din clipa înălțării pe
verticală până la marea descoperire științifică a atomului: Și, în sfârșit, urmașul lui Prometeu, el, omul,/ A prins
și taina mare, a tainelor, atomul./ El poate omenirea, în
câteva secunde,/ S-o-ntinerească nouă pe veci, ori s-o
scufunde.
Pe o altă spirală a istoriei, volumul 1907 – Peizaje,
publicat în 1955, evocă, de cele mai multe ori în aqua
forte (pamflete versificate), marea zguduire socială din
România de la începutul veacului trecut. În fine, să nu
uităm proza, fie cea pamfletară, fie cea romanescă, și
aceasta cu un vădit caracter social.
Însă cel mai reprezentativ volum de versuri pentru
această temă rămâne Flori de mucigai (1931). Aici își
află expresia cea mai deplină adeziune a lui Arghezi la
„estetica urâtului“.căreia poetul îi fixa conturul încă în
Testament: Din bube, mucegaiuri și noroi/ Iscat-am
frumuseți și prețuri noi.
În Flori de mucigai, mediul e cel al mahalalei citadine
de odinioară, cel al pungașilor, ucigașilor, într-un cuvânt
al pușcăriașilor, pe care poetul îl recuperează sub aspect estetic și, prin aceasta, moral. Câștigul cel mare al
abordării artistice a acestui mediu este limba care rezultă. Aceasta iese din împrejurarea că limba e împrospătată, viu colorată, de o expresivitate nebănuită, ca
urmare a curajului arghezian în fața termenului argotic,
pe care-l înfrățește adesea, imprevizibil, cu arhaismul,
cu neologismul sau cu vorba de uz curent: În frig și
noroi/Trec hoții-n convoi, câte doi,/ Cu lanțuri târâș de
picioare,/ Muncindu-se parcă-n mocirli de sudoare.
(Cina) ...O fi fost mă-ta vioară,/ Trestie sau căprioară/
Și-o fi prins în pântec plod/ De strigoi de voievod?/ Că
din oamenii de rând/ Nu te-ai zămislit nicicând./ Doar
anapoda și spârc,/ Cine știe din ce smârc,/ Morfolit de
o copită/ De făptură negrăită/ Cu corne de gheață,/ Cu
coama de ceață,/ Cu uger de omăt/ Iese așa fel de făt.
(Fătălăul)
Dar nu toți sunt hoți: Câțiva au ucis,/ Câțiva ispășesc
ori un furt, ori un vis./ Totuna-i ce faci:/ Sau culci pe
bogați, sau scoli pe săraci. Aluzia e transparentă. Tulburarea ordinii sociale cu ridicarea la luptă a săracilor
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și cu uciderea celor bogați se soldează cu ani de
temniță.
Versurile din volumul Flori de mucigai se supun altui
program estetic. Poezia titluară e o ars poetica numai a
acestui volum, în care versurile sunt scrise Pe întuneric,
în singurătate,/ Cu puterile neajutate/ Nici de taurul, nici
de leul, nici de vulturul/ Care eu lucrat împrejurul/ Lui
Luca, lui Marcu și lui Ioan. Ele au fost scrise cu unghia
pe tencuială, cauză din care Când mi s-a tocit unghia
îngerească... (se înţelege că e vorba de unghia de la
mâna dreaptă care tocindu-se, ...m-am silit să scriu cu
unghiile de la mâna stângă. De aceea, avem a face cu
...stihuri fără an,/ Stihuri de groapă,/ De sete de apă/ Şi
de foame de scrum...
3. Că poezia erotică argheziană se resimte de influenţe eminesciene nu e de tăgăduit, dar nici nu trebuie
absolutizat, poezia cu această temă având, la Arghezi,
particularități bine marcate.
Poezii de dragoste găsim încă în volumul Cuvinte
potrivite: Melancolie, Toamna, Despărțire, Creion
(Obrajii tăi mi-s dragi), Creion (Trecând pe punteangustă), dar volumul reprezentativ rămâne, totuşi, Versuri de seară (1935). Trăirea sentimentului erotic
evidenţiază două atitudini, uneori mai subtil, alteori mai
categoric exprimate.
a) O primă atitudine e de reticenţă, de amânare a
clipei erotice dintr-un fel de sfiiciune, de pudoare, parcă.
Semnificativă este Melancolie, în care citim: Câtă vreme
n-a venit/ M-am uitat cu dor în zare./.../ Și acum c-o văd
venind/ Pe poteca solitară,/ De departe, simt un jind/
Și-aș voi să mi se pară. Aproape bizară se înfăţişează
etica îndrăgostitului în Creion (Obrajii tăi mi-s dragi), în
care, după un șir de declaraţii de dragoste foarte clare,
cititorul se pomeneşte cu o concluzie ca aceasta: Făptura ta întreagă/ De chin şi bucurie,/ Nu trebuie să-mi
fie,/ De ce să-mi fie dragă?
După cum reticență și amânare întâlnim și în Cântare din volumul Cuvinte potrivite. După un șir de imagini în care cei doi par a fi făcuți unul pentru celălalt,
ne întâmpină, tot așa, o concluzie cel puțin derutantă:
Apropiată mie și totuși depărtată;/ Logodnică de-a pururi, soție niciodată. Tentăm o anumită explicație, fără
a ști totuși cât de plauzibilă. În asemenea răsuciri în
sine ale bărbatului s-ar putea disimula o anumită propensiune spre puritate, fiindcă ni se pare exagerat a
vorbi despre castitate.
b) A doua atitudine față de feminitate apare după
depășirea celeilalte. Împlinirea erotică survine când femeia e surprinsă în ipostaza și ambianța universului
casnic, ceea ce deosebește radical poezia de această
factură de erotica eminesciană. La Eminescu nu vom
întâlni imaginată, sugerată măcar, o atare ipostază. Arghezi, dimpotrivă, mai ales când acesta adaugă universului casnic natura vegetală și animală, în toată bogăția,
varietatea și splendoarea ei. Aceasta e, altfel gândit,
consubstanţială omului. Femeia devine, așadar, stăpâna acestui univers care se pătrunde de prezența ei:
...Pământul umblă după tine să te soarbă/ Cu vârfuri
boante de iarbă oarbă./ Din sângele tău băut și din sudoare/ Pot să iasă alte poeme și feluri noi de floare. (MiPRO
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reasa); ...Trebuie să mergem să cunoască/ Târla,
cotețele, grajdul, balta,/ Cine are să le domnească./ Poftim... Ariciul nostru până una-alta (Căsnicie). Prezența
femeii fertilizează acest univers în care bărbatul devine,
tot datorită zeității feminine care-l animă, un luptător și
un demiurg: ...În jurul brațelor tale/ Aș urca greul cerurilor goale/ Și munții lunii până-n pisc./ Am rămâne în
lună, pe disc,/ Șă arăm văile de tibișir,/ Să semănăm
lămâiță și calomfir. (Mirele)
4. Tudor Arghezi nu e singurul poet care s-a lăsat
fascinat de universul mărunt. Trebuie amintiți măcar
Emil Gârleanu și G. Topîrceanu. La niciunul dintre ei
însă lumea viețuitoarelor fără cuvânt, de la gâzele minuscule la felurimea păsărilor (cocoși, rândunele, vrăbii,
lăstuni, găini ş.a.) și patrupedelor casnice (vaci, măgari,
iezi, purcei, căței, pisici ş.a.) n-a dobândit un contur mai
caracteristic, mai unitar și mai complex. Toate aceste
viețuitoare se găsesc într-o dependență afectivă
nedezmințită față de zeitatea umană, în cele mai imprevizibile ipostaze, de la copil până la matur. Poezii precum Cântec de adormit Mitzura (din volumul Cuvinte
potrivite), mare parte din Versurile de seară, câteva Buruieni, mai ales Mărțișoare, prozele din Cartea cu jucării, întregul volum Copilărești, multe alte poezii din alte
volume traversează activitatea creatoare a lui Arghezi,
întreținând neștirbit apetitul pentru gingășie, inocență,
prospețime și delicatețe, deopotrivă al poetului și al cititorului. Când, obosit de grelele porunci și-nvățăminte
din Psalmi și alte poezii filozofice, poetul se retrage în
lumea pură, nepervertită, mereu în stare să se autoregenereze, a boabei și a fărâmei, între viețuitoarele populând aievea sau în copiile din jucării universul casnic
arghezian, găsește aici întotdeauna resurse de reîmprospătare a propriilor sale energii creatoare. De aici îndemnul: Fă-te, suflete, copil/ Și strecoară-te tiptil/ Prin
porumb cu moț și ciucuri,/ Ca să poți să te mai bucuri.
Nu ne aflăm departe de adevăr afirmând că e posibil
ca în presărarea volumelor sale cu poezii pe această
temă să se găsească secretul prospețimii perpetue a
creației marelui poet.
Dacă pentru întrebările din poezia filozofică sau socială poetul își făurea imaginile la focul unor arderi ciclopice, pentru universul boabei și al fărâmei îi sunt
suficiente sculele și materialele artizanului. Adaugă la
ele inocența copilului care se joacă și care Știe-atât:
numai să facă./ Ia o leacă, pune-o leacă./ Face oameni
și lumină/ Din puțin scuipat și tină,/ Și dintr-un aluat mai
lung/ Scoate luna ca din strung. (Abece)
Ca să se poată „copilări, să poată adică a se coborî
la dimensiunea ludică a vieții, Arghezi trebuie să recurgă nu de puține ori la parodie: Din slove am ales micile/ Și din înțelesuri furnicile./ Am voit să umplu celule/
Cu suflete de molecule./ Mi-a trebuit un violoncel/ Am
ales un brotăcel/ Pe-o foaie de trestie îngustă./ O harpă:
am ales o lăcustă. (Cuvânt).
Trăind în lumea nesfârșită a pământului, simțindu-se
el însuși și ai lui parte din ea, Arghezi nu mai are nici
urmă de îndoială în legătură cu faptul că această lume
este creația lui Dumnezeu. Așa cum Vaca lui Dumnezeu e o gâză creată de El, poetul însuși locuiește peste
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drum de Acesta: Seara stau cu Dumnezeu/ De vorbă-n
pridvorul meu./ El e còlea, peste drum,/ În altarul lui de
fum,/ Aprinzând între hotare/ Mucuri mici de
lumânare./.../ Îmi trimite danie/ Câte o gânganie,/
Păianjini pe sanie/ Sau pe o metanie,/ Atârnați de-o
sfoară, groasă/ Cât o umbră de mătasă./.../ Domnul
tace./ Glasul nu-și trimite-ncoace./ Domnul face. (Denie)
Semnele Dumnezeirii sunt prezente pretutindeni în
acest univers. Poetul le identifică și le interpretează în
beneficiul umanului. Dobitoacele din ogradă par a se
prosterna în fața Creatorului: Două capre cu trei iezi,/
În genunchi, la o tulpină,/ Ți se pare că le vezi/ Că se
roagă și se-nchină.// În giubele lungi, de păr,/ Și cu bărbi
ai da să zici/ Că sunt chiar, într-adevăr,/ Cinci monahi
ori ucenici. (Două capre).
Universul zugrăvit este mărunt, e adevărat, atitudinea pare sau chiar este una lucidă, dar meșteșugul
poetului e neîntrecut și metafora se insinuează cel mai
adesea firesc în text pentru a mărturisi că esențele cele
mari ale vieții există și în această lume, adesea neluată
în seamă, sau mai ales aici. Că ele, aceste esențe sunt,
adesea, mai adevărate și mai convingătoare, în orice
caz mai statornice, decât în lumea gravă a oamenilor:
Fetele, albinele/ Au furat sulfinele,/ Țărâna de soare/ De
pe flori ușoare,/ Pulberea de lună,/ De pe mătrăgună.
(Miere și ceară)

A doua remarcabilă contribuție a lui Tudor Arghezi la
creșterea valorică a poeziei românești se va săvârși la
nivelul limbajului poetic. El și generația sa de poeți, precum și generația lui Eminescu îndeosebi, nu mai aveau
motive, precum Grigore Alexandrescu în Epistola către
Voltaire, să invoce lipsa de pregătire a limbii române
pentru expresia artistică (Altfel e-n țară la noi: noi trebuie să formăm,/ Să dăm un aer, un ton limbii în care
lucrăm;/ Pe nebătute cărări loc de trecut să găsim,/ Și
nelucrate câmpii de ghimpi să le curățim.). Fabulistul
însuși și cei care inauguraseră „dimineața poeților”,
după sintagma fericită a lui Eugen Simion, pregătiseră,
în sensul celor enumerate de Grigore Alexandrescu,
limba. Urmașilor le revenea îndatorirea de a o
desăvârși. Totuși, în ordine cronologică, Eminescu fusese primul stăpân absolut asupra limbii române, ceea
ce-l îndreptățise pe Tudor Vianu să afirme: „Nimeni, înaintea lui, nu dispusese de posibilitățile limbii române cu
o libertate suverană, la fel ca aceea atinsă de Eminescu
prin utilizarea tuturor funcțiunilor limbii, a întregii ei fiziologii, a tuturor formelor și derivării ei. Limba română devine un instrument absolut docil în mâna lui magistrală
și poetul o folosește pentru a exprima gânduri și viziuni
cum nu se mai luminaseră niciodată într-o minte românească.” (Cuvânt despre Eminescu, în Studii de literatură română, EDP, Buc., 1965, p. 294). Marii succesori
ai lui Eminescu au înțeles de timpuriu că nu mai pot
scrie ca inegalabilul lor înaintaș, că, dacă omul și probleme lui le impun aproximativ aceeași tematică,
contribuția lor trebuie căutată și găsită în alte mijloace
de expresie din rezervorul inepuizabil al limbii române.
Primul dintre acești succesori, care au săvârșit adevărate revoluții în folosirea poetică înnoită a limbii, este,
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fără dubii, Tudor Arghezi. Straturile lingvistice pe care
poetul le scormonește scoțând la lumină noi forme expresive sunt numeroase. „Arghezi selectează alte sectoare ale lexicului, cuvintele drastice și dure, uneori
forme regionale, pe care nimeni nu îndrăznise să le introducă în poezie... În domeniul construcțiilor, inițiativele
lui Arghezi nu sunt mai puțin îndrăznețe. Sparge tiparele
topice și sintactice, separă atributul de substantivul lui,
complementul de verb și le mută departe, unde cititorul
le regăsește cu surpriză.” (s.m., A.Gh.O., vol. cit.,
p. 512).
La rândul său, Șerban Cioculescu nuanța, în împrejurarea evocată la începutul acestui demers: „...de la
Eminescu încoace niciun scriitor român nu înfăţişează
o claviatură sufletească atât de bogată ca aceea a lui
Tudor Arghezi, într-o limbă mai bogată și mai surprinzătoare. E o eroare să credeți că un poet poate crea o
limbă nouă. El creează relații noi între cuvinte. Cu cuvintele cele mai simple... un poet foarte mare poate da
sugestiile cele mai surprinzătoare.”
Din observațiile lui Tudor Vianu rezultă că aportul lui
Tudor Arghezi la înnoirea expresivității limbajului poetic
are două surse: pe de o parte, Arghezi folosește termeni
noi, regionali ori argotici, uneori, într-adevăr, duri
(„spârc”, „smârc”, „a morfoli”, „copită”, „pe brânci”, „a
puți”, „coptură-puroi”, „păduchi” etc. etc., alteori cuvinte
umile, dându-le însă drept de cetate artistică; pe de altă
parte, pune cuvintele în relații noi, adesea surprinzătoare, recurgând la procedeul sintaxei poetice. Rezultanta îmbinării celor două surse este imaginea plastică.
De n-ar fi fost un mare poet, Arghezi ar fi fost, desigur,
un mare pictor. S-a întâmplat însă ca, între harurile sale,
să preleveze capacitatea de a crea imagini din cuvinte
și nu din culori și forme, atingând acel deziderat clasic
ut pictura poesis.
Ce e de constatat, când ne propunem să identificăm
cazurile de sintaxă poetică la Arghezi, e că acestea nu
sunt numai îndestul de multe, dar mai ales insolite.
Dacă o condiție a artei în general, dar mai cu deosebire
a literaturii, este insolitarea banalului, sintaxa poetică e
o insolitară adăugată. E o calitate care, în ceea ce
privește poezia argheziană, nu se dezminte. Și, de cele
mai multe ori, expresia poetică este dublu insolită: o
dată prin „violentarea” sintaxei, a doua oară prin valoarea plasticității imaginii astfel dobândite.
În primul grupaj de versuri din Testament, arhicunoscuta ars poetica a lui Arghezi, întâlnim o asemenea imagine plastică, din care nu lipsesc cazurile de sintaxă
neașteptată: În seara răzvrătită care vine/ De la străbunii mei până la tine/ Prin râpi și gropi adânci,/ Suite de
bătrânii mei pe brânci,/ Și care, tânăr, să le urci te
așteaptă,/ Cartea mea-i, fiule, o treaptă.
Ar fi de observat, mai întâi, sugestia plastică din versurile ce zugrăvesc munca trudnică, „prin râpi și gropi
adânci”, într-o construcţie în care complementul
circumstanțial de mod pe brânci este luat de lângă verbul său titular „suite”, cum ar fi fost în topica obișnuită,
şi pus în finalul versului, cu plusul de expresivitate corespunzător dat şi de rimă. După cum, la fel de surprinzător apare versul „Și care, tânăr, să le urci te-aşteaptă”,
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în care observăm două intervertiri topice: o dată, între
verbele „să urci” și „te-aşteaptă” – normal ar fi fost
„te-aşteaptă să le urci” – şi a doua oară, tânăr, al cărui
loc firesc ar fi fost după „să urci”, cu funcţie de element
predicativ suplimentar: „te-aşteaptă să le urci tânăr”.
Însă poziția centrală, în cadrul lui, nu pare fie dictată de
prozodie, cum am fi tentaţi să credem, ci de accentul
care trebuie să cadă, aici şi acum, pe cel ce moşteneşte, intrat în filiaţie cu fiule, şi el aşezat în mijlocul versului următor, când locul lui firesc ar fi fost la începutul
sau la sfârşitul propoziției.
O extraordinară pictură, a cărei compoziţie respectă
toate legile circulației luminii în natură, ne întâmpină în
poezia Caligula din volumul, acelaşi, Cuvinte potrivite.
Aici, imaginea lebedelor dormind pe întinderea lacului
se amestecă, prin reflectare, cu stelele. Sintagme neaşteptate răsar la tot pasul, materializând diafanul și solidificând lichidul: „Dorm în umbră legănate lebezile-n
puf de undă,/ Cuiburi albe, perini albe, printre stele furnicar.”
În strofa a treia, aflăm, pe fondul aceleiaşi interferări
a stelelor cu lebedele în oglinda lichidă a apei, un magistral construct de sintaxă poetică: „Stea cu stea
pe-ntinsul undei liniștite pun cleștar,/ Și printr-însul zugrăvite lebezile par și luna.”
Într-o topică obișnuită, versul s-ar fi rânduit astfel: „Și
printr-însul lebezile și luna par zugrăvite”. Poetul îl ia
însă prin surprindere pe cititor, creându-i cele mai
neașteptate... așteptări frustrate. El desparte cele două
elemente/componente ale subiectului multiplu (lebezile
și luna) prin verbul copulativ par, după ce așezase numele predicativ (zugrăvite) înaintea subiectului multiplu.
În alt poem, într-un Psalm (al șaselea, Te drămuiesc
în zgomot și-n tăcere) ne întâmpină o imagine oarecum
similară, în care apa joacă același rol al legării teluricului
de celest într-un tot indestructibil: Ca-n oglindirea unui
drum de apă,/ Pari când a fi, pari când că nu mai ești;/
Te-ntrezării în stele, printre pești,/ Ca taurul sălbatic
când se-adapă.
Cerul își coboară stelele oglindite în apă, sacralizând
imaginea. Poetul nu zice, așadar, „te-ntrezării în apă
printre pești”, ci „în stele”, în spațiul de sus, care, oglindit
în apă, își amestecă podoabele cu peștii. Ar părea că,
în procesul căutării divinității, rezultatul echivalează cu
o adevărată revelație, de n-ar fi acel „te-ntrezării”, adică
nici măcar te văzui, cu atât mai puțin te-am văzut:
oglinda nestatornică a apei nu poate reflecta ceva clar,
ci nu mai mult decât taurul, inferior omului pe scara zoologică. Tabloul e însă zugrăvit cu meșteșugul artelor vizuale și ceea ce rezultă e o imagine biblică/evanghelică:
un Toma Necredinciosul, care vrea să pipăie gaura din
palma Mântuitorului bătut în cuie pe Cruce. De aici, ultimatumul din strofa finală.
Se poate afirma cu certitudine că plasticitatea imaginilor poetice este o caracteristică majoră a poeziei argheziene. Am mai spus deja că, de n-ar fi fost un mare
poet, Arghezi ar fi fost un mare pictor. Câte un poem e
în întregime plastic. Chiar și ideile filozofice implicate
sunt plastice prin expresie. Este cazul, de pildă, al poemului Belșug care, datorită vigorii prin care se
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materializează ideile, nu poate, totuși, fi socotit un pastel în sensul clasic alecsandrinian. Impresia e cu atât
mai puternică cu cât, de la o strofă la alta, sugestia
poate fi una picturială sau sculpturală. Se adaugă
așteptările frustrate datorate cazurilor de sintaxă
poetică.
E de remarcat, mai întâi, aspirația celestă, de atâtea
ori întâlnită în poezia argheziană: „El, singuratic, duce
către cer/ Brazda pornită-n țară de la vatră”, versuri în
care antepunerea adverbului singuratic cu valoare de
element predicativ suplimentar produce un prim
„frison”... sintactic. Următoarele două versuri încheagă
un grup statuar de o economie a mijloacelor lingvistice
ieșită din comun: „Când îi privești împiedicați în fier,/
Par, el de bronz, și vitele-i de piatră.”
Este, înainte de toate, acest privești, care parcă
invită la contemplarea grupului statuar despre care vorbeam. În al doilea rând, e de remarcat sintagma
împiedicați în fier, conținând deopotrivă o sinecdocă și
o metaforă, cu sugestia trudniciei actului săvârșit: aratul.
În fine, frapează versul în care sintaxa poetică întrece
orice intervertire topică imaginată: verbul copulativ
așezat la începutul propoziției, după care urmează celelalte părți de propoziție, toate principale: fiecare dintre
componentele subiectului multiplu (el, vitele) însoțit de
numele predicativ corespunzător (de bronz, de piatră),
toate raportate la același verb copulativ: par. Prin urmare, printr-o trăsătură magistrală de condei, poetul
comasează două propoziții (el pare de bronz, vitele par
de piatră) – altfel, parcă necesare măcar pentru simplul
motiv că materialele reprezentării sculpturale erau diferite: bronzul, pentru om, iar piatra pentru animale – concentrând expresia și croind-o pe măsura imaginii care
avea să rezulte.
Deși ne aflăm în fața unui grup statuar, carte ar trebui să ne dea impresia unei imagini statice, din versurile
poetului se desprinde, dimpotrivă, una dinamică. Și
acest lucru se întâmplă în ciuda sintagmei „împiedicați
în fier”, care, în loc să o oprească, o pune în mișcare.
Evident, însă, contribuie la această impresie inversă
două elemente: în primul rând, prezența verbelor de
mișcare din primele două versuri: „duce” și „pornită”; în
al doilea rând, sugestia distanței cosmice din sintagma
„către cer”.
Coeziunea stilistică a poemei constă în menținerea
concentrării expresiei. Nici când întâlnim o enumerație
(„Grâu, păpușoi, săcară, mei și orz”) nu suntem
încercați de senzația diluării, pentru că aceasta
epuizează orice posibilitate de adaos. Și, necontenit,
regăsim trimiterea spre înalt: „Săcurea plugului, când
s-a întors/ Rămâne-o clipă-n soare ca să ardă”. Iar contextele în care apare procedeul sintaxei poetice apar și
ele în continuare: „Ager, oțelul rupe de la fund/
Pământul greu, muncit cu dușmănie/ Și cu nădejde,
până ce, rotund,/ Luna-și așază ciobul pe moșie.” (Să
semnalăm, în treacăt, și alte figuri de stil precum, de
pildă, sinecdoca: în versurile imediat anterioare, fierul
plugului, brăzdarul, era „săcurea plugului”, înrudirea
celor două unelte constând în similitudinea funcției: capacitatea de a tăia, securea lemnul, fierul plugului,
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pământul; în strofa care ne preocupă acum, același
brăzdar e denumit prin materialul din care e
confecționat: oțelul.
Revenim: adverbul ager e adus din poziția a treia,
unde și-ar fi aflat locul, în poziție inițială, dar și mai
surprinzătoare e dislocarea adjectivului-atribut rotund,
pe care în niciun caz nu l-am fi așteptat la sfârșitul versului al treilea (în plus, și la rimă), când locul lui firesc
ar fi fost la sfârșitul celui de al patrulea.
Abia a patra strofă ar putea fi socotită o imagine de
pastel clasic, dar și aici ne întâmpină acest răzimat (în
aer), care aduce expresia în plină modernitate: Din plopul negru, răzimat în aer,/ Noaptea, pe șesuri, se desface lină,/ La nesfârșit, ca dintr-un vârf de caier,/ Urzit
cu fire de lumină. Această strofă dobândește funcția
unei pauze necesare producerii miracolului. Trudnicia
muncii unei zile trebuie sacralizată. Deși ne aflăm în fața
unui, altfel, obișnuit, chiar banal, gest de reluare a unui
ciclu agricol, poetul îi conferă semnificații mitice: E o
tăcere de-nceput de leat. Dacă țăranul (niciodată, de
altminteri, amintit în text) n-ar da lucrului făcut înțeles
mitic, nu ne-am putea explica siguranța sa în ceea ce
tocmai a isprăvit: Tu nu-ți întorci privirile-napoi.
Poezia se încheie rotund, cum a început, dar nu prin
reluarea acelorași versuri, ci prin așezarea, la temelia
recoltei, a Dumnezeirii înseși: Căci Dumnezeu, pășind
apropiat,/ Îi vezi lăsată umbra printre boi.
Se impune aici o constatare de mare interes pentru
poezia argheziană. Când atenția poetului e reținută de
universul mărunt, sintaxa surprinzătoare dispare. S-ar
putea să fie, acesta, un semn al legilor simple, ferme,
de neabătut, după care se cârmuiește universul „boabei
și al fărâmei”. Aici, versul curge lin, surprinzând,
dimpotrivă, cu simplitatea gingășiei, a candorii înseși.
Din contră, când revine la „grelele porunci
și-nvățăminte“ ale omului, expresia poetică se resimte
de complicațiile iscodirilor omenești. Conștiința de sine
îl pune pe om deasupra restului lumilor, strecurându-i,
în același timp, în suflet felurite întrebări, neliniști
existențiale, probleme pentru a căror dezlegare i se cer
uneori sacrificii mai presus de sine. Și atunci sintaxa
prin care se exprimă toate acestea se „tulbură“ și ea.
Este, spre exemplu, cazul volumului sociogonic Cântare
omului, și al altor câtorva plachete de versuri din ultima
parte a vieții precum, să zicem, Frunze. Câteva excerpte vor putea dovedi revenirea la procedeul al cărui
maestru se dovedise a fi, sintaxa poetică: Într-un avânt
sălbatic te-ai dus până la stele/ Și te-ai întors, aprinsă,
cu una dintre ele,/ Că mâna îți arsese cu care-ai scormonit/ În jarul alb din câmpul de sus, ești răsplătit.
Din nou determinantul e smuls din locul lui firesc din
finalul versului („...cu una dintre ele aprinsă”) și așezat
în mijlocul acestuia, fără îndoială pentru a primi, aici,
accentul, pentru că acest lucru interesează în primul
rând, aici, accentul, pentru că acest lucru interesează
în primul rând: că una dintre ele e aprinsă. Împrejurare
care determină dislocările topice din următoarele două
versuri: atenția cititorului trebuia mobilizată spre sacrificiul mâinii, „a scormonit” în jarul de sus, și asupra
satisfacției, a „răsplății”.
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Și mai apăsată pare să fie funcția sintaxei poetice în
versurile următoare, care au în vedere consecințele, benefice sau malefice, ale folosirii descoperirii fundamentale a forței atomului: Și, în sfârșit, urmașul lui
Prometeu, el, omul,/ A prins și taina mare, a tainelor,
atomul./ El poate omenirea, în câteva secunde,/
S-o-ntinerească nouă pe veci, ori s-o scufunde. (Cel
ce gândește singur)
Așadar, în locul unei topici, să-i zicem normale: „El
poate să-ntinerească nouă pe veci, ori să scufunde
omenirea în câteva secunde”, poetul găsește, în intervertirea sintactică pe care am văzut-o, modalitatea de
a avertiza omul, urmașul lui Prometeu, că nu se poate
juca cu forța atomului. Se află aici, probabil, substratul
umanist al creației argheziene. În fine, alte spicuiri cu

procedeul sintaxei poetice: Așa e Înălțarea, și prețul se
plătește/ Cu chin și suferință și slavă, omenește. (Chemarea Înălțării); Dar când întârziată, copita, pe răzoare,/ Se-ndreaptă către peșteri, a unei căprioare...
(Natură moartă)
Topica obișnuită ar fi fost „...copita (sinecdocă pars
pro toto) unei căprioare întârziate pe răzoare
se-ndreaptă către peșteri”. Rolul unor contexte ce
conțin cazuri de sintaxă poetică, mai cu seamă al unora
mai complicate, ca acela imediat anterior, este că ele
pot mobiliza atenția cititorului, eventual ducând la reluarea lecturii în vederea unei mai bune înțelegeri a contextului/a textului, cu plusul de satisfacție al oricărei
descoperiri pe care o face spiritul uman. Rolul tuturor
figurilor retorice, în fond.

Gheorghe Glodeanu

UN SCRIITOR SUPRALICITAT?
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lungă în comparație cu celelalte opere de imaginație.
Acțiunea durează 12 ani, atât cât a durat și viața lui
Mircea Eliade alături de prima sa soție, Nina Mareș.
Marta Petreu observă însă că prozatorul deplasează în
mod deliberat întâmplările, proiectându-le în sfera mitologiei. Dacă povestea cu Nina începe în iarna anului
1932 și se încheie la 20 noiembrie 1944, ficțiunea se
declanșează în perioada solstițiului de vară a anului
1936 și se încheie în noaptea de sânziene a anului
1948. În însemnările sale zilnice, Eliade vorbește despre „semnificația mitică a cifrei 12”, despre dorința sa
de a înfățișa un ciclu cosmic deplin, dar și despre
credințele populare legate de mitul solstițiului de vară.
Iată de ce se gândește să intituleze versiunea franceză
La Grande Année. Spre deosebire de majoritatea
exegeților, în viziunea Martei Petreu, nu semnificațiile
simbolice ale romanului sunt cele care contează, ci cele
istorico-biografice, proiecția în mitologie având doar
rolul de a dubla și de a amplifica elementul biografic. În
mod paradoxal, „codul ascuns” al relatării nu este identificat, așa cum ne-am aștepta, în lumea miturilor și a
PRO

Investigând Codul ascuns al Nopții de Sânziene,
Marta Petreu definește romanul lui Mircea Eliade drept
o despărțire ficțională a prozatorului de trecut, inclusiv
de cel legionar. Nu întâmplător, geneza cărții este reconstituită pornind de la însemnările zilnice ale scriitorului, care oferă numeroase detalii în acest sens.
Elaborat în perioada pariziană, romanul este văzut ca
o „regresiune în lumea românească”, dar și ca o „mărturie pentru starea de urgență afectivă” resimțită de
scriitor. Sub imperiul inspirației, Eliade abandonează
cartea dificilă despre șamanism la care lucra din greu
pentru a se dedica romanului care începe să îl obsedeze. Reflectând o durată simbolică de doisprezece ani,
Noaptea de Sânziene este considerată de Marta Petreu
o oglindă a trecutului românesc al scriitorului. Este
scrierea în care prozatorul dorește să se lase purtat de
imaginație pentru a regăsi, „ca într-un vis”, acel timp paradisiac trăit în Bucureștiul tinereții sale. Visând să realizeze cea mai bună carte de ficțiune a sa, Eliade a
lucrat la această narațiune amplă timp de cinci ani (între
27 iunie 1949 și 7 iulie 1954). O perioadă neobișnuit de
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simbolurilor, ci în realitatea de la care pornește scriitorul.
Exegeta menționează că, asemenea altor romane, precum Întoarcerea din rai sau Nuntă în cer, și Noaptea de
Sânziene se inspiră din biografia lui Eliade și a Ninei
Mareș. Interesantă este și observația că, „în viața lui
Eliade, cotiturile și salturile biografice, «încercările
inițiatice» și trecerile de la o etapă de creație și de viață
la alta s-au făcut prin femei”. În perioada studenției, a
cunoscut-o pe misterioasa domnișoara R. (Rica Botez),
aventura indiană (1928-1931) este marcată de Maitreyi,
în timp ce perioada 1932-1944 înseamnă reîntoarcerea
la cultura română. Acum, Eliade trebuie să aleagă între
Sorana Țopa și Nina Mareș și, după o scurtă ezitare, el
se oprește la aceasta din urmă. O nouă etapă începe
după 1945, când scriitorul părăsește Lisabona pentru a
se stabili la Paris, când o cunoaște pe Christinel Cotescu și când reușește să își creeze un destin universal.
Dacă alți exegeți au marcat diversele experiențe spirituale ale scriitorului în funcție de orașele în care acesta
a trăit, Marta Petreu propune o ierarhizare insolită, în
funcție de femeile care i-au marcat destinul. Pornind de
la aceste considerente, exegeta este de părere că anul
1948 reprezintă un punct de cotitură, o despărțire simbolică de trecut, deoarece acum o cunoaște pe Christinel, alături de care începe o „viață nouă”. Este important
de precizat faptul că există mai multe momente de
referință în biografia zbuciumată a lui Eliade, când
acesta a trebuit să înceapă o nouă existență, să renască în plan spiritual: atunci când a abandonat-o pe
Rica Botez pentru a pleca la Calcutta, atunci când a trebuit să părăsească India, atunci când, după moartea
Ninei, a lăsat în urmă Lisabona pentru a se stabili la
Paris sau atunci când a ales să plece la Chicago. Fenomenul repetatelor renașteri spirituale l-a fascinat atât
de mult pe scriitor, încât a vrut să îi consacre un roman
special, rămas din păcate neterminat. Titlul acestuia
este simbolic: Viață nouă. Pe Marta Petreu o interesează doar unul dintre aceste avataruri spirituale, deoarece doar acesta îi slujește demonstrația.
Este demnă de reținut și ideea că Eliade „trăia și
acționa în dublă logică, pe de o parte a normalității și a
cauzalității carteziene, pe de altă parte a
autoficționalizării și a destinului”. De altfel, în interviurile
acordate lui Claude-Henri Rocquet, omul de cultură a
recunoscut oscilația sa între real și imaginar. Savantul
era omul treaz, lucid, înzestrat cu o gândire pragmatică,
în timp ce scriitorul era omul înclinat spre visare, înspre
regimul nocturn al imaginarului. Eliade a lansat ideea
sacrului camuflat în profan, manifestarea lui insolită ducând la crearea unui efect specific. De cele mai multe
ori, romancierul a ascuns în narațiunile sale o multitudine de mituri, simboluri și de istorii sacre. Desigur, este
vorba de proza fantastică, cea autenticistă („trăiristă”)
ascultând de alte coduri estetice. Pe urmele lui Matei
Călinescu, exegeta menționează că, uneori, scriitorul a
procedat și invers, „camuflând profanul și istoricul
într-un ambalaj ficțional, mitic”. Un bun exemplu rămâne
în acest sens narațiunea Nouăsprezece trandafiri, în
care datele istorice sunt abil disimulate „într-o mitologie
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barocă”. Marta Petreu consideră că un fenomen similar
se petrece și în cazul Nopții de Sânziene. Și în această
narațiune, „istoricul și biograficul sunt camuflate în mitic
(iar nu miticul sau sacrul camuflat în profan)”. Se pare
că Eliade însuși a optat pentru dimensiunea istorică a
cărții, latura lui simbolică fiind relevantă „doar grație faptului că personajele sunt viabile și timpul este istoric”.
După zece ani de exil, prozatorul simte nevoia să își regăsească patria. Totul sub forma unui roman-fluviu, în
care mitologia este disimulată în istoria contemporană.
Noaptea de Sânziene este cartea despărțirii de trecutul
românesc, un trecut care este mult mai bogat decât
experiența legionară a scriitorului.
Marta Petreu menționează că exegeții romanului au
relevat faptul că Eliade a utilizat în narațiune numeroase
date concrete din biografia sa. Într-adevăr, pe lângă dimensiunea mitico-simbolică, Noaptea de Sânziene constituie și o amplă frescă a societății românești într-o
perioadă istorică extrem de zbuciumată. Nu întâmplător,
Eugen Simion a numit această carte un „roman total”.
Văzând în Noaptea de Sânziene un roman cu cheie,
deja Ion Vartic a relevat adevărata identitate a câtorva
dintre personajele relatării. Astfel, Ștefan Viziru este un
alter ego romanesc al scriitorului, filosoful Biriș este corespondentul epic al lui Emil Cioran, actorul Dan Bibicescu constituie versiunea livrescă a lui Haig Acterian,
în timp ce Cătălina Palade o întruchipează pe Sorana
Țopa.
Marta Petreu identifică numeroase alte elemente autobiografice, care au trecut în relatare într-o manieră
mai mult sau mai puțin transfigurată. Chiar dacă Eliade
recunoaște că mitul solstițiului l-a preocupat încă din
perioada redactării romanului Isabel și apele diavolului,
motiv pentru care revine asupra lui de mai multe ori în
narațiunile sale, pentru Marta Petreu, în ciuda titlului,
relatarea nu are nimic de-a face cu credințele populare
privind puterile miraculoase ale acestei nopți. Nu trebuie
uitat însă că Noaptea de Sânziene nu este doar un
roman-frescă. Semnificațiile lui sunt mult mai complexe.
El este și un roman fantastic, ale cărui înțelesuri nu pot
fi reduse doar la evenimentele politice ale timpului. În
elaborarea cărții, Eliade nu a ținut cont doar de „teroarea istoriei”, ci și de cunoștințele sale de mitologie, filosofie și istorie a religiilor. Ignorând confesiunile
scriitorului și cercetările sale, exegeta este de părere că
data de 24 iunie are legătură cu istoria Mișcării Legionare, fiind „noaptea înființării Legiunii Arhanghelului Mihail”, în 1927. Văzând în Noaptea de Sânziene un
roman cu cheie (chiar cu teză), Marta Petreu afirmă că
Eliade „a încifrat într-adevăr în capodopera sa literară,
dinadins – și cu aceeași tehnică prozastică ingenioasă
precum în microromanul Nouăsprezece trandafiri, al
cărui cod istoric l-a descâlcit până la urmă Matei Călinescu –, o cronologie istorică, în fapt legionară, pentru
el cu o adâncă semnificație emoțională”. Desigur, totul
depinde de cheia în care citești romanul. Pentru a demonstra valabilitatea afirmațiilor sale, autoarea
menționează că narațiunea trimite la alegerile din 1937,
la care Eliade a participat făcând campanie electorală
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și sprijinind Legiunea prin articolele sale. Spre deosebire de romancier, care este acuzat că s-a implicat în
evenimentele timpului, dublul său livresc, Ștefan Viziru,
este înfățișat ca un personaj indiferent la actul politic.
Marta Petreu vede aici un proces de autopurificare,
ceea ce îl incriminează evident pe autor. Citind comentariile exegetei nu poți să nu te întrebi dacă romanul trebuie interpretat ca o carte de istorie sau ca o operă de
ficțiune. A vedea doar documentul de epocă într-o operă
romanescă este o greșeală. În plus, acest lucru echivalează cu ignorarea totală a valorii estetice a operei, despre care nu se suflă o vorbă. Pe Marta Petreu o
interesează doar dimensiunea etică a omului Eliade. Nu
a personajului Ștefan Viziru, nici a dublului său, Ciru
Partenie. Într-o scrisoare din 1956 adresată lui Vintilă
Horia, romancierul atrage atenția că, deși păstrează câteva dintre trăsăturile sale, Ștefan Viziru este un personaj imaginar. Același lucru este valabil pentru întregul
roman, care este o operă de ficțiune, în pofida
realităților camuflate în interiorul lui.
Marta Petreu îi reproșează lui Eliade ficționalizarea
biografiei nu numai în operele sale de imaginație, ci
chiar și în Memorii. De altfel, exegeta este mult mai interesată de dimensiunea documentară a scrierilor autorului Domnișoarei Christina decât de valoarea lor
științifică sau literară, ignorată în mod deliberat. De aici
opinia că „autoficționalizarea funcționează pentru a
masca lacune biografice și explicații pe care Eliade nu
a vrut să le dea”. Marta Petreu vorbește despre obiceiul
scriitorului „de-a cripta date istorice și biografice importante pentru el în ambalaje mitice”, de unde numeroasele trimiteri posibile la istoria legionară. Romanul însuși
este considerat „o mitologie a morții”, mai exact o mitologie legionară a morții prin „comemorarea secretă la
mormântul lui Corneliu Zelea Codreanu”. Unele afirmații
sunt dovedite, în timp ce altele rămân la nivelul unor
speculații (acuzații) mai mult sau mai puțin ingenioase.
Când Eliade îi scrie, în 1939, lui Armand Călinescu despre adevăratele sale preocupări (cultura română), gestul este incriminat de Marta Petreu ca o lipsă de
consecvență în privința opțiunilor politice. Mai mult,
scriitorul este considerat un spirit duplicitar, „un legionar
versatil”. Chiar dacă trecutul istoricului religiilor nu poate
fi și nici nu trebuie ignorat, citind paginile Martei Petreu,
cititorul rămâne cu impresia că Eliade a fost mult mai
implicat în viața politică interbelică decât în realitate.
Exegeta afirmă că problema legionară este tratată
cu extremă „delicatețe” în roman. Mai mult, Ștefan Viziru, dublul romanesc al lui Eliade, „a fost purificat de
autor de orice contaminare politică”. El este „proiecția
ideală” a scriitorului, o victimă inocentă, arestat și internat pe nedrept în lagărul legionar. În ciuda numeroaselor acuzații, în finalul concluziilor sale, autoarea se vede
obligată să recunoască faptul că, în afara perioadei cuprinse între toamna anului 1935 și iarna anului 1938,
când și-a publicat articolele incriminatoare, Eliade s-a
dovedit un legionar atipic, „neîncadrabil regulilor stricte
de conduită și de credință legionară”. A conferi mai
multă importanță activității politice de câțiva ani
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desfășurate de Eliade decât întregii sale cariere culturale reprezintă o perspectivă extrem de periculoasă și
de nedreaptă. Desigur, acest lucru nu înseamnă că
adevărul nu trebuie să iasă la lumină.
Pornind de la supoziția că Noaptea de Sânziene
este un roman cu cheie, pe urmele lui Ion Vartic, Marta
Petru se întreabă cine sunt protagoniștii relatării. Singurul personaj cu o identitate transparentă este Ștefan
Viziru, un alter ego livresc al scriitorului. Ioana, logodnica lui Ciru Partenie și apoi soția lui Ștefan, pare să fie
Nina Mareș, care a fost iubită și de Mihail Sebastian,
dar care s-a căsătorit cu Eliade. În acest sens, la un moment dat, se menționează faptul că „data la care Eliade
s-a însurat cu Nina, ianuarie 1934, a devenit data căsătoriei lui Viziru cu Ioana”. Dublul epic al lui Ștefan Viziru, prozatorul Ciru Partenie, pare a fi cel mai bun
prieten al romancierului, Mihail Sebastian. Marta Petreu
aduce numeroase argumente, mai mult sau mai puțin
plauzibile, în favoarea opiniilor sale. Chiar dacă
protagoniștii romanului și faptele lor pornesc de la realitate, totul rămâne relativ, deoarece întâmplările suferă
un important proces de transfigurare artistică. De aici și
posibilitatea menționată de autoare ca Eliade să își fi
proiectat biografia românească în două personaje în
aparență foarte asemănătoare (Ștefan Viziru și Ciru
Partenie), la fel cum a procedat și Lucian Blaga în romanul Luntrea lui Caron cu poetul Axente Creangă și
filosoful Leonte Pătrașcu. Doliul și durerea lui Eliade
după moartea Ninei au fost transferate asupra lui Ștefan
Viziru la moartea Ioanei în timpul bombardamentului din
4 aprilie 1944 asupra capitalei. Marta Petreu trece în revistă și celelalte identități descifrate deja de Ion Vartic:
Biriș este dublul epic al lui Cioran, în spatele lui Dan Bibicescu s-ar ascunde regizorul Haig Acterian, în timp ce
Cătălina Palade ar fi actrița Sorana Țopa. Lucrurile se
complică în cazul ultimului personaj, deoarece, dacă
Eliade transpune epic iubirea pe care a trăit-o pentru
două femei și dacă Ioana este Nina, atunci Ileana Sideri
ar trebui să fie Sorana Țopa. Dar lucrurile nu se prea
potrivesc. Drept consecință, și investigația detectivistă
realizată de Marta Petreu își are limitele sale. De altfel,
exegeta însăși recunoaște că singurul personaj principal care își păstrează misterul este Ileana, acest „înger
al morții”, „mireasa” cu ajutorul căreia Ștefan reușește
să treacă dincolo în noaptea de sânziene. Identificarea
personajului cu Christinel rămâne doar o frumoasă
speculație ce nu prea stă în picioare.
Afirmația că Noaptea de Sânziene „lichidează, ca la
abator, toate personajele cu cheie” este dură și total
ireverențioasă. De altfel, mici răutăți la adresa autorului
pot fi identificate de mai multe ori pe parcursul comentariului. Mai ales în ultima parte. Moartea Ilenei și a lui
Ștefan în noaptea de sânziene a anului 1948 este imaginată de Eliade în manieră mioritică, drept o moartenuntă. Totul pornește de la concepția scriitorului că
adevărata iubire nu se poate împlini pe pământ. Adevărata iubire se poate desăvârși doar în cer, fenomen
ilustrat și în micul roman Nuntă în cer. Ștefan moare,
fără să poată descifra taina doamnei Zissu, femeia penPRO
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tru care s-a sinucis tatăl Ilenei. Din păcate, nu aflăm nici
de ce protagonistul întâmplărilor a fost obsedat de figura lui Spiridon Vădastra. Marta Petreu afirmă că, din
necesități epice sau pornind de la istoria propriei sale
generații criterioniste, Eliade „și-a omorât toți martorii
importanți ai trecutului său românesc”. Sub acest aspect, Ștefan Viziru are rolul dantesc de „martor al întâmplărilor și morții”. Se stinge și el, dar simbolismul
thanatic promite la Eliade un nou început. Presupusul
„carnagiu” este desăvârșit într-o zi din vara anului 1954,
când, cuprins de o apăsătoare tristețe, prozatorul își termină romanul.
Marta Petreu nu uită să reamintească, în mod repetat, că personajele romanului „sunt mai mult decât
ficțiuni”, fiind „camuflajul persoanelor reale” din viața
scriitorului. În felul acesta s-ar explica tristețea romancierului la încheierea cărții sale. Desigur, te întrebi cât
de productiv este să citești un roman ca un fals tratat
de istorie, rămânând doar la sursele posibile și ignorând
în mod deliberat că avem de-a face cu o operă de
ficțiune.
În final, îndepărtându-se total de semnificațiile cărții,
Marta Petreu revine insistent asupra trecutului legionar
al lui Eliade. Ea afirmă că, atunci când s-a căsătorit cu
istoricul religiilor, în data de 9 ianuarie 1950, Christinel
Cotescu nu a știut nimic despre „rătăcirea eliadescă în
labirintul legionar”. Criticul îi reproșează scriitorului faptul că, după despărțirea „de partea neconvenabilă a
personalității sale”, el nu s-a mai considerat legionar.
Trecutul său aparținea altui om, unui „mort”. Sensul
acestei morți simbolice sugerează despărțirea definitivă
de perioada legionară. Marta Petreu uită însă că în biografia lui Eliade au existat mai multe morți și renașteri
simbolice. Fenomenul este teoretizat și în prefața micului roman Șantier, când adeptul autenticismului estetic
explică de ce se poate dezice de cel care a fost cu
câțiva ani în urmă. Evident, exegeza este interesată
doar de un singur aspect din biografia scriitorului. Deși
a fost considerat de autor „lucrul cel mai bun pe care
l-am scris”, în viziunea Martei Petreu, care nu este
deloc impresionată de valoarea estetică a cărții, Noaptea de Sânziene este un „roman al morții și al înmormântării trecutului românesc, cu martorii lui cu tot”. La
fel cum narațiunea Nouăsprezece trandafiri camuflează
„un cod istoric greu de dibuit”, „falsa feerie” „ascunde și
în mod simultan etalează un calendar legionar și
«cămașa morții» în care autorul și-a îmbrăcat toate personajele”.
Pe un ton justițiar superior, exegeta revine la ideea
că Eliade a avut „cel puțin două voci și două logici”. Una
ar fi cea „normală”, a „cauzalității carteziene”, în timp ce
alta este cea „autoficțională, a destinului și inițierii”. De
aici și existența „mai multor nuclee de personalitate”.
„Nucleul legionar”, singurul de care se arată interesată
autoarea, a trecut prin mai multe morți simbolice succesive, păstrându-se într-o stare vegetativă. Cu alte cuvinte, cu toate că s-a dezis public atât de excesele
legionarilor, cât și de cele ale comuniștilor, în viziunea
Martei Petreu, Mircea Eliade a continuat să rămână un
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legionar toată viața. Chiar dacă acest lucru nu poate fi
dovedit prin fapte. Drept consecință, paginile despre legionarism din Memoriile scriitorului sunt considerate „o
autoficțiune, atât pentru uzul occidentalilor (de aici omisiunile și revizuirea adevărului), cât și pentru ochiul vigilent al legionarilor din exil (de aici o anume nostalgie
subterană)”. Supozițiile întregesc ceea ce nu pot dezvălui documentele. Astfel, chiar dacă nu are dovezi în
acest sens, Marta Petreu „nu poate exclude” „dorul”
scriitorului de „euforia” legionară resimțită odinioară.
Pornind de la confesiunile din memorialistica scriitorului,
îndeosebi de la cele prezente în Jurnalul portughez, ea
afirmă că „Eliade și-a luat un înlăcrimat adio de la personalitatea sa politică și de la trecut”. Și mai grav, în
cazul reputatului om de cultură „nu are sens să căutăm
regrete că ar fi optat greșit, deoarece logica destinului,
prin care s-a explicat lui însuși, este una exterioară eticului”. Pentru el, a fost important doar că a putut să înceapă o „viață nouă”. Interesant e că Marta Petreu nu
își extinde comentariile și la romanul rămas în manuscris, după cum nu comentează nici celelalte momente
în care Eliade s-a văzut obligat să înceapă o Viață
nouă. Exegeților de azi li se reproșează că se
mulțumesc cu faptul că Eliade „a acceptat, ritualic, să
renunțe la partea «cadaverică» a trecutului său românesc”. Că în loc să se ocupe de un scurt moment de rătăcire, preferă să investigheze o operă de excepție, ce
a marcat în mod decisiv cultura română a secolului XX.
Desigur, acest lucru nu înseamnă că trebuie să ignorăm
tinerețea legionară a scriitorului. Dar nici să subestimăm
un destin cultural major de dragul de a plasa în centrul
atenției erorile politice ale unei scurte perioade din biografia autorului. Spre deosebire de majoritatea comentatorilor, Marta Petreu s-a arătat mai interesată de
biografia romancierului decât de opera acestuia. Nu întâmplător, ea a petrecut patru ani căutând asemănări
reale și posibile între viața scriitorului și opera sa de
ficțiune. Cu toate neajunsurile identificate în „anii tulburi”, exegeta recunoaște că Mircea Eliade se
dovedește un autor interesant (comentariul evită în mod
deliberat cuvântul valoros!), după care adaugă un epitet
(cel de „lunecos”), în măsură să submineze prima parte
a afirmației. Scriitorului i se reproșează capacitatea de
a se „autoficționaliza” (absolut firească la un adept al
esteticii autenticității!), dar și grandomania, care se
baza, totuși, pe o operă monumentală. O creație „supralicitată în țară”, consideră în mod nedrept Marta Petreu. Faptul că Eliade s-a bucurat de o recunoaștere
universală nu este întâmplător. Tentativa de a i se diminua meritele din cauza trecutului său legionar este regretabilă. O altă afirmație malițioasă este aceea că
principala calitate a omului de cultură nu este „nici
inteligența, nici erudiția, ci creativitatea”. În finalul
observațiilor sale, Marta Petreu afirma că Eliade reprezintă un caz fascinant, dar, pentru că lauda nu putea fi
absolută, „plin de riscante surprize pentru oricare dintre
comentatorii săi”.
Nu ne rămâne decât să ne asumăm, în continuare,
riscul lecturii unei fascinante opere „supralicitate”!
65

eseu

Mircea Radu Iacoban

UN CATASTIF

66

bravă). Ardelenii par a fi luat mult mai în serios misia
unei reviste literare, începând cu orânduielile administrative milităroase (respectarea orelor de program, inclusiv permanența unui redactor de serviciu până seara
– dacă vine la redacție, după ieșirea din schimb, un
scriitor din muncitorime?), controlul strict al activității zilnice, nu numai asupra a ceea ce scriu redactorii, dar și
a ceea ce au citit, fiind recomandată lectura la sediu
(controlabilă) nu cea de acasă (!) și terminând cu desele
trimiteri „în teren” pentru documentare în zonele industriale și agrare. Unul dintre redactori a stat o săptămână
la Baia Mare, pentru nu știu ce reportaj literar despre
stahanoviști; reîntors cu „marfa” la redacție, s-a apreciat
că documentarea n-a fost suficient de profundă și… a
fost trimis din nou la Baia Mare! O constatare: înainte
de colectivizarea agriculturii, la noi s-a practicat colectivizarea literaturii! Nu-i zi în care să nu se noteze în
„Catastif” ca principal efort redacțional, „îmbunătățirea”
creațiilor primite de la diverși autori – „stilizarea poeziei
lui Sângereanu”, „am terminat de stilizat cronica lui Drumaru”, „am lucrat cu autorul și s-a schimbat finalul poeziei” ș.a.m.d. Nu era vorba de simple „stilizări”, ci se
impuneau modificări de conținut pentru aducerea „operei” în făgașul cerut de combativitate revoluționară și
„curățarea”, culmea, „de zgura proletcultismului” – asta
taman în redacția condusă apoi de Baconsky, autorul
memorabilului catren Trece-o zi, mai trece înc-o zi/ Se
ascute lupta între clase/ Iar chiaburii se arată a fi/ Elemente tot mai dușmănoase. Poemul lui C. Bozbici, de
pildă, „are o lipsă fundamentală: nu e scris de pe poziția
poetului tânăr din RPR care urăște puternic lumea Wall
Street-manilor și vrea să transmită această ură cititorilor.” Peste numai trei zile, același redactor (Baconsky)
respinge poezia lui P. Cita în aceeași termeni: „Nu se
vede suficient poziția, atitudinea poetului din RPR care
urăște puternic lumea exploatatorilor americani și care
urăște modul de viață american.” În afară de notările
„sosit ora” și „plecat ora”, redactorii se străduiau să înjghebeze o brumă de activitate raportabilă. Mai întâi se
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Bătrânul Marx le mai și nimerește! Nu spunea cu deplină îndreptățire că „omenirea se desparte de trecutul
ei râzând?” Numai că ar exista, cu aceeași legitimitate
aforistică, și varianta „omenirea se desparte de trecutul
ei jelind”, așa că mai plauzibil rămâne râsu-plânsul pe
care-l detecta Nichita Stănescu: Ah, râsu-plânsul / mă
bufnește când spun / secundei vechi putrezind în secunda / de-acum. Lectura unor documente date
publicității abia după 70 de ani te aduce în starea în
care mai întâi exclami „asta nu se poate!”, apoi râzi cu
gura până la urechi, după care evocarea „secundei putrezite” îți insinuează parșiv o tristețe, vorba lui Topîrceanu, iremediabilă. Între anii 1948 și 1954 la Cluj
apărea „Almanahul literar”. Venit în 1951 la conducerea
publicației, Geo Dumitrescu a înființat un „Catastif” în
care redactorii, la sfârșitul zilei de lucru, urmau să-și noteze ce-au făcut și ce-au dres pentru prosperitatea noii
noastre literaturi, iar șefii să aibă unde să-i mustre și
să-i atenționeze că se poate mai bine S-au păstrat
numai „Catastifele” din 1951-1954: au ieșit la lumină
doar după moartea lui Geo Dumitrescu, când
moștenitorii s-au decis să vândă din arhivă. Prin strădania unui împătimit și foarte merituos colecționar de
documente, dedicații și alte amintiri literare (vezi Catastiful ciudat și personajele sale de George Corbu Jr.,
Ed. Anamarol) iată-le în întregime date la lumină. Printre redactorii „Almanahului” erau A.E. Baconsky, Iosif
Pervain, Cornel Regman, George Munteanu, Victor
Felea, Aurel Martin, Aurel Gurghianu, Aurel Rău, Ion
Brad, Mircea Zaciu, nume ce aveau să rămână multă
vreme în circulație nu numai în perimetrul cultural clujean, ci și în spațiul în care se decideau destinele literaturii naționale. Pe aproape toți i-am cunoscut
personal, dar abia acum aflu ce enormă deosebire era
între atmosfera redacțională, și, în general, viața scriitoricească de la Cluj prin comparație cu relaxata boemă
ieșeană, unde apărea o publicație similară, „Iașul Nou”
și funcționa, de asemenea, o Filială a Uniunii Scriitorilor
(amănunte în cartea Ei, care au scris de Lucian Dum-
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menționa citirea presei, de regulă „Scânteia”, dar și
„Sportul popular”. La rubrica „lectura săptămânii”, Baconsky („sosit ora 8, plecat ora 11) menționa cărți deale lui Andrei Jdanov, Al. Corneiciuc, A. Tvardovski;
nelipsite erau discuțiile cu scriitori proveniți din
producție, între care și tânăra speranță Ion Motoarcă,
cel care publica adesea și izbutise să obțină consistente
premii literare. Abia după 1989 s-a aflat că talentatul
Motoarcă habar n-avea de literatură: poeziile i le scria
Șt. Aug. Doinaș, care, compromis politic fiind, n-avea
drept de semnătură (caz similar și cu Vasile Căbulea).
Nu lipsea delațiunea pură: „Tov. B. și-a petrecut o parte
din vreme în conversații străine de interesele
redacționale și în afara proiectului de contract cu colaboratorii revistei, nu a lucrat în mod efectiv și altceva”.
Interesantă era soarta poeziei în anii negri în care, cu
Armata Roșie în țară, Ana, Luca și cu Dej/ au băgat
spaima-n burgheji, și scriitorul român aflat „sub vremi”
era obligat să țină seama de tot soiul de comandamente, sarcini și indicații, accesul la tipar în puținele
publicații literare fiind sever condiționat de riguroase criterii tematice. Poezia, despre care Keats spunea că „de
nu răsare la fel de firesc precum frunza pe un copac, e
mai bine să nu se nască deloc”, viețuia sub teroarea
epicului despre. Dar nu orice „despre”, ci acela agreat
și indicat, iar la redacția „Almanahului literar” se străduia
să-l impună un grup (ezit să scriu „organizat”, ca-n limbajul rechizitoriilor penale, dar chiar temeinic organizat
era!) de scriitori ardeleni în frunte cu A.E. Baconski, care
se străduia să aducă poemele colaboratorilor în matca
recomandată: „Problema cea mai importantă a poemului lui Al. C., aceea a legăturii SMT-ului cu satul,
influența economică și politică a SMT-ului asupra
țăranilor e palidă.” Poate va izbuti mai mult în viitorul
poem „despre” minerii din Șorecani. A.G. calcă cu stângul în poemele „despre” moți: „Nu se vede esențialul,
înapoierea, exploatarea sângeroasă a acestor locuri,
dușmanul de clasă este cu totul absent.” Și Beniuc n-o
prea nimerește: „Figura tov. Gheorghiu Dej reiese mai
bine dintr-un fragment al poemului lui Deșliu decât din
poemul închinat în întregime Secretarului General al
PMR de către Mihai Beniuc.” Mai orientată pare o tânără poetă debutantă care scrie versuri „despre” „Apărarea patriei în Sud, împotriva titoiștilor, apărarea eroică
de către armata noastră, moartea unui ostaș care veghea în observator, granița care semnifică hotarul a
două lumi…” Alt debutant propune, și redacția acceptă
fără rezerve, sumarul unui poem „despre” „armata, apărătoare a realităților socialiste”. În cele cinci cânturi urmează a fi zugrăvită „construirea unui mare pod de cale
ferată, frumusețea locului, paza ostașului lângă acest
pod, aspecte din viața ostașilor în timpul liber, evocarea
locului, a satului, cu realitățile lui, a primelor trenuri care
trec pe noul pod, informația că deseară vor veni oaspeți
de la Partid să vadă podul; vine trenul așteptat, din tren
coboară 3 dușmani care încearcă aruncarea în aer a
podului…” În numărul 10 al Almanahului, poezia arată
astfel: un poem închinat lui Gheorghiu Dej, altul Păcii și
al treilea prieteniei româno-sovietice. Dar nu-i chiar așa
de simplu: „Deși poemele închinate tov. Dej nu au fost
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văzute în ultima lor formă de regionala de Partid, ne-am
hotărât totuși să începem re-paginația, pentru a câștiga
timp.” Tenace, redacția comandă poezie „despre”: lui
M.A. i s-a cerut „un poem despre femeile luptătoare”,
A.G. va scrie o poezie „despre” stahanoviștii din Baia
Mare, poetul R. este sfătuit să scrie „satire anti-imperialiste”, în vreme ce „tovarășul B. lucrează să-și refacă
poemul despre reforma monetară”. Din păcate, recolta
poetică nu este pe măsura așteptărilor: I.H., „așezând
ciobanul-erou pe vârf de culme și lăsându-l să contemple munca de la Canal, de la Bicaz și de aiurea, se situează pe o poziție greșită, ruptă de viața propriu zisă”.
„La tov. V.F., secerișul, ca proces de muncă, este slab
redat. Nu se văd dificultățile pe care le înfrâng oamenii
și nu se vede rolul conducător al Partidului.” Nici poemul
lui G. nu-i de aplaudat: „cititorul rămâne cam indiferent
față de întâmplările cu găinile tocmai pentru faptul că
poetul nu-i știe trezi ura împotriva acelei scorpii care
fură hrana de la gura copiilor necăjiți ai moților”. Și tot
așa înainte: cam astfel se cuvenea să arate noua noastră literatură! Citit cu atenție, „Catastiful” revelează printre îndrumătorii de atunci ai scrisului românesc și
personaje care supralicitau, plusând „pe linie” cu obstinată râvnă proprie, și autori de contondente turnătorii
„colegiale”, și vechili politici de vocație, și tinerei de
bună credință ce încă n-aveau curajul să schițeze vreun
gest împotriva curentului, după cum poate fi descifrat și
năduful cu care unii intelectuali autentici erau obligați
să suporte, ba chiar să și recomande, rețete calpe și
stupide de confecționat „poezie”. După cum nu-i deloc
exclus să fi existat, în acei turburi ani de început, și câte
un dram ori mai multe de adeziune sinceră la „comandamente”. Greu de stabilit cine, ce, cât și cum – drept
care am recurs mai mult la inițiale. Detalii pot fi aflate în
cele trei excelente dialoguri Ion Brad – George Corbu
Jr. publicate ca anexe ale cărții. De remarcat că
aproape toți cei din năstrușnicul „Catastif” au avut parte
de un destin literar fericit opozabil prestațiilor dintâi.
Barem știm de unde s-a plecat.

Vasile Pop-Negreşteanu, Muntele de aur
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acum a devenit oficial. Străzile sunt tot aglomerate, dar
oamenii par niște arătări, niște circari, niște arlechini,
gata pregătiți să se dea peste cap și să-și veselească
stăpânii. Acest covid 19 care ne-a prins total nepregătiți
are funcția ciumei medievale, dar, cu siguranță mai prăpăstioasă și mai greu de îndurat. A impus un nou mod
de viață, de conduită și de comportament, ceea ce nu
se întâmpla în vremea lui Caragea.
Dacă la toate acestea mai adăugăm găurile negre,
încălzirea planetei și topirea ghețarilor polari avem o
imagine deloc ademenitoare despre planeta pe care o
lăsăm moștenire generațiilor ce vor urma.
Cioran n-a prins toate aceste catastrofe, dar a intuit
sensul, direcția, spectrul a ceea ce se va întâmpla cu
planeta noastră în viitorul apropiat sau mai îndepărtat.
Omenirea evoluează prin negativ, spunea Noica, dar
negativismul este inofensiv câtă vreme există și antidotul neutralizării lui și numai acolo unde antidotul lipsește
răul se răsfață public, intoxică și victimizează. Numai
acolo unde mijloacele de combatere lipsesc, avem o
problemă cu activele răului, chiar una gravă și nu cred
că deocamdată putem intui toate consecințele derivate.
Vorbim despre omul cioranian, despre viziunea antropologică a lui Cioran, deși scepticul de la Rășinari
n-a abordat această problemă în lucrări speciale. Numai
punând cap la cap toate risipirile sale fragmentare, disipate prin lucrările publicate sau prin notațiile din Caiete, îi putem reconstitui, firește, într-o anumită
aproximare, viziunea despre om în datele ei esențiale.
Că ceea ce se afirmă într-un loc este repudiat în alt loc
face parte din obiceiul lui Cioran de a nu lăsa nimic ca
afirmat definitiv și necompromis.
Se pare c-a scăpat totuși de acest tratament echivoc, ambiguu și paradoxal doar scepticismul și vitalismul – două tendințe de gândire, pentru care Cioran și-a
reprimat tentația compromiterii și le-a girat ca singurele
PRO

Se împlinesc, în iunie, 27 de ani de la moartea lui
Cioran şi puţini îşi mai aduc aminte de el. A fost considerat o Casandră cicălitoare, rău prevestitoare, un nihilist și un hoinar al ideilor negre, dar deja avem câteva
semne, necunoscute de sceptic, care îi confirmă
depozițiile sale oraculare. Omenirea a ajuns într-un stadiu de evoluție care o securizează, dar o și vulnerabilizează în egală măsură. Și, rețineți, încă nu s-au pus în
fabricație explozibile atomice pentru purtător. Puțină
răbdare însă, vor putea fi procurate de pe piața subterană sau chiar comandate ca și Rolls-urile. Marșul triumfal spre dezastru s-a pornit deja, iar semnele sunt
mai mult decât spăimoase.
Mai întâi a fost demolarea gemenilor newyorkezi, o
dovadă în plus că fundamentalismul islamic nu-i deloc
o glumă, c-a devenit agresiv și intolerant și că atacul de
la 11 septembrie 2001 a arătat cu destulă convingere
că civilizația este în mare pericol, iar lumea nu dispune
de anticorpii necesari preîntâmpinării dezastrului. Ceea
ce a urmat, numeroasele atentate din Franța, Germania
sau Marea Britanie, n-au fost decât exerciții la scară
mică pentru ceea ce urmează să se proceseze la dimensiune mapamondică.
Apoi a fost accidentul nuclear de la Fukushima,
unde un cutremur de mai mare intensitate a provocat o
avarie la centrala nucleară de aici, cu multe consecințe
dezastruoase. Deși statul nipon s-a mobilizat exemplar
pentru a neutraliza posibilitatea unei catastrofe cu
consecințe mapamondice, problema nu este nici azi rezolvată în totalitate. Dar cutremure vor mai fi și nu toate
statele care dețin asemenea instalații au posibilitățile
Japoniei.
Colac peste pupăză, a apărut apoi pandemia care a
schimbat radical atât statutul uman, cât și relațiile dintre
oameni. Dacă până acum purtam cu toții o mască interioară, care să ne ascundă defectele, beteșugurile,
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direcții demne de împărtășit și urmat. Evident, opiniile
sale despre om, despre menirea și destinul lui într-o
lume în disoluție, poartă pecetea acestor încredințări.
Mai este ceva. Cioran a luat ca moment decisiv al
istoriei și devenirii umane actul Căderii, când întâia lacrimă a lui Adam a pornit istoria, iar prima pereche a
fost izgonită din tărâmul paradisiac ca pedeapsă pentru
că a mușcat din fructul cunoașterii și-a dobândit
conștiință de sine. Nu și-a pus niciodată problema statutului paradisiac al omului și nu s-a arătat interesat de
felul cum arăta omul în Paradis, în Elizeu, înainte de a
dobândi conștiință și de a fi izgonit pe pământ, dar este
evident că, lipsit de conștiință, omul era ghidat doar de
instincte și pasiuni. Aristotel disociase bine că omul este
alcătuit din cunoaștere (rațiune), afectivitate (pasiuni) și
instincte, dar era evident că în timpul viețuirii paradisiace, în absența conștiinței (înainte de încălcarea
interdicției divine), în constituția umană nu mai rămăsese decât pasiunile și instinctele. Conștiința, adăugată
prin marcotaj fondului instinctual și afectiv-pasional primar l-a făcut pe om ipocrit, teatral, formal, i-a imprimat
o anumită vulnerabilitate și i-a indus manifestări
arlechinești. Caut omul, mai spunea Cioran, care de-ar
fi fost Adam, și astăzi eram în paradis (Cartea amăgirilor, p. 218).
Căutare zadarnică, întrucât omul paradisiac, omul
plămădit de Creator în ultima zi a Facerii, după chipul
și asemănarea sa, omul care să aibă în constituția sa
doar instincte și pasiuni, omul ieșit din timp, fără rațiune
și fără facultatea cunoașterii nu mai există, pentru că
între timp s-a emancipat, a dobândit sagacitate, a devenit sapiens și s-a făcut responsabil față de sine și față
de noul său teritoriu terestru, ce i-a fost dat în administrare. Dobândită pe cale incorectă conștiința prisosea
omului paradisiac, unde totul era rânduit perfect și nimic
de îndreptat. Într-o ontologie desăvârșită, unde toate
erau așezate într-o dispunere superlativă, rațiunea
umană devenea prisoselnică, inutilă și trebuia expulzată
pe pământ, unde erau toate de făcut. Începea o viață
nouă, iar minutarele orologiului terestru anunțau bigbangul istoriei și al unei noi forme de viață. Cioran avea
dreptate doar parțial. Nu doar întâia lacrimă a lui Adam
a urnit istoria din loc, ci și primele frământări de
conștiință privind menirea și destinul lui în timp și în
lume l-au înscris într-o devenire cronologică și tumultuoasă – gloria și eșecul lui. Și Căderea n-a fost anul
unu al istoriei, ci începutul numărătorii inverse, la capătul căreia omul își va putea declara propriul sfârșit – al
lui și, firește, al istoriei. L-a scos pe om din grotă, i-a dăruit energia electrică și supersonice, dar și mijloace de
distrugere.
Aceasta a fost prima mare greșeală a omului –
aceea de a nesocoti porunca divină –, dar n-a fost singura, a urmat nesăbuința lui Prometeu de a sustrage
focul din seiful zeilor și de a-l dărui oamenilor, pentru a
conferi productivitate construcției terestre. Ieșit din grota
lui primitivă, omul a năzuit permanent înspre Cer – fie
prin construcții faraonice, fie prin tehnologii sfidătoare
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care să-i amelioreze existența pământeană. Prin gestul
său, Prometeu l-a scos pe om din grotă, i-a dăruit energia electrică și supersonice, dar și mijloacele rapide de
distrugere. Întreaga civilizație, realizată prin cazne și
privațiuni aluvionare, poate fi anulată în două-trei secunde, cum s-a și încercat în câteva rânduri. Deocamdată, nu s-a reușit decât o distrugere parțială, dar puțină
răbdare și profeția lui Cioran se va împlini la scară mapamondică. Omul, îi explica publicistei Silvie Jaudeau,
va pieri prin geniul săi. Orice forță pe care o
declanșează îi dăunează. E un animal care a trădat istoria, e pedeapsa lui. Toate evenimentele survenite din
zorii timpurilor arată omniprezența unei legi inexorabile.
Chiar și binele e un rău. Un blestem urmărește orice
voință prometeică. Uimitoarea clarviziune a înțelepciunii
antice, care se temea că destinul lovește în oricine cutează să sfideze zeii. Omul ar fi trebuit să se oprească,
dar nu putea opri procesul măreț și dezastruos în care
se angajase. (Convorbiri cu Cioran, Editura Humanitas, București, 1993, pp. 199-200).
Pentru gestul său necugetat, Prometeu și-a meritat
pedeapsa. A meritat să fie înlănțuit pe stânca din Caucaz și corbii să-i ciugulească ficații.
Există un ideal uman în viziunea lui Cioran? Și dacă
răspunsul ar fi pozitiv, ce înfățișare ar putea avea? Deși
n-o mărturisește deschis, idealul uman confirmă tipul
adamitic, al omului de dinainte de cădere, ceea ce îl
aduce pe Cioran, cam pe ușa din dos, dar îl aduce, pe
hulitul până atunci teren al teologiei. Omul de dinainte
de cădere era parte a naturii, nu dispunea de conștiința
de sine, era una cu natura și nimic nu-l diferenția de ontologia în care era plasat. Lipsit de conștiință și de facultatea cunoașterii, era sincer, deschis și de o inocență
neprefăcută.
Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și i-a zis:
Adame, unde ești? Răspuns-a acesta: Am auzit glasul
Tău în rai și m-am temut, căci sunt gol și m-am ascuns.
Și i-a zis Dumnezeu: Cine ți-a spus că ești gol? Nu
cumva ai mâncat din pomul din care ți-am poruncit să
nu mănânci? A fost începutul dramei umane. Ceea ce
a urmat se cunoaște. Izgonit din rai pe pământ, Adam
(apoi și urmașii lui) a devenit rău, pervers și viclean abia
după ce s-a integrat în comunitate, a ajuns în raport de
alteritate cu natura, și, de fapt, cu sine însuși. Izgonirea
din rai a însemnat căderea în timp și în istorie. Întâia lacrimă a lui Adam a pornit istoria și tot ceea ce a urmat
a fost consecința acelei nesăbuințe de a dobândi facultatea cunoașterii. O vreme a căutat omul care de-ar fi
fost Adam și astăzi am fi fost în paradis (Cartea amăgirilor, p. 218). Apoi nu l-a mai căutat. A înțeles că într-o
zi mă voi putea topi în Dumnezeu. Dar această posibilitate, pe care mi-o acord mie însumi, nu rămâne fără
urmări: mă face să fiu ceva mai indulgent cu sarcasmele mele (Caiete, I, p. 259).
N-a devenit mai indulgent, a continuat să bastoneze
oamenii și omenirea, dar l-a privit altfel pe Dumnezeu.
A devenit ceea ce Țuțea constata pe bună dreptate: un
credincios care nu s-a cunoscut.
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tare, iar fiul își imaginează castrarea ca fiind o sancțiune
din partea lui, ca urmare a rivalității dintre ei; faza de
identificare, atunci când are loc eliberarea de complexul
Oedip, în urma refulării impulsurilor sexuale, fiul adolescent căutându-și parteneri sexuali și construindu-și
propria personalitate. Totuși, Freud a fost aspru criticat
de Karl Popper și Hans Eysenck pentru inexistența fundamentelor științifice pe care se bazează teoria lui. Karl
Popper [4] scrie că teoriile freudiene se bazează strict
pe convingerile autorului, care modifică realitatea fără
a avea baze științifice solide. Astfel, un individ de sex
masculin care neagă faptul că ar avea înclinații incestuoase este privit imediat ca exemplu de refulare. Hans
Eysenck [5] merge și mai departe și susține că Freud a
dat psihiatria înapoi cu un secol, pentru că își stigmatizează pacienții punându-le diagnostice false. El scrie
că „ceea ce este adevărat la Freud nu e ceva nou, iar
ceea ce este nou nu este adevărat” [5]. Dincolo de
aceste critici, trebuie să recunoaștem că majoritatea
teoriilor psihanalitice moderne se bazează pe cercetările lui Freud, care, alături de cele ale lui Jung, formează
baza teoretică a multor practici medicale de astăzi.
Acestea fiind spuse, interpretarea freudiană este validă,
mai ales în contextul unei libertăți imaginative de explicare a miturilor antice.
Putem să privim mitul lui Oedip și ca mit fondator al
civilizației grecești. După întâlnirea sa cu Sfinxul care
teroriza Teba cu ghicitoarea lui, creatura se aruncă în
prăpastie, punând capăt supremației Egiptului Antic și
dezintegrând vechiul univers mitologic. Pe de o parte,
Oedip este eroul tragic care dă naștere unei noi etape
culturale occidentale. Pe de altă parte, din punct de vedere semiotic, Oedip scoate enigma din starea de
neputință și descoperă transparența raportului dintre
semnificat și forma sa. Sfinxul îi prezintă următoarea
enigmă: care este ființa cu patru picioare, apoi cu două,
apoi cu trei, dar cu un singur glas, care cu cât are mai
multe picioare, cu atât este mai slabă? Oedip îi răspunde: omul, pentru că la naștere merge de-a bușilea,
PRO

Atunci când discutăm despre mitul lui Oedip, prima
interpretare care ne apare în minte este cea freudiană,
de unde și numele „complexul lui Oedip”. „Hamlet”, pe
de altă parte, este de cele mai multe ori explicat în termeni de răzbunare, nebunie și crimă. Însă nu putem
oare să îl vedem pe Hamlet ca suferind de boala modernă a intelectualului, pe care Slavoj Zizek o numește
„nevroză obsesivă” [1]? Și putem oare să ne uităm la
Oedip ca la un „erou civilizator”, așa cum îl numește
Giorgio Agamben [2], care, prin întâlnirea cu Sfinxul,
oferă noul model de interpretare al simbolicului?
Mitul lui Oedip este revelator din mai multe puncte
de vedere. În primul rând, să analizăm componenta psihanalitică. Atunci când discutăm despre mituri în psihanaliză, plecăm de la Oedip. Celelalte mituri freudiene
sunt simple variațiuni ale acestuia. Într-o scrisoare către
Wilhelm Fliess [3], Freud mărturisește că a observat că
el însuși era îndrăgostit de mama sa și totodată era
gelos pe tatăl său, iar ceea ce face ca punerea în scenă
a mitului lui Oedip să aibă atâta succes și să fie atât de
admirată este faptul că fiecare bărbat din sală
recunoaște aceste nevoi în el însuși, dar, scârbit și în
același timp înspăimântat de gândul înfăptuirii lor, le reprimă complet, separând astfel perioada psihologică a
copilăriei de cea adultă.
Oedip înfăptuiește incestul și își ucide tatăl fără să
știe ce face, iar acest lucru este specific eroului
tradițional, care urmează formula „nu știe ce face, dar
face”. Întocmai această neștiință îl face într-o oarecare
măsură nevinovat la nivel conștient, însă aici avem de
a face și cu subconștientul care lucrează pe dedesubt,
trasând astfel o soartă sau un destin mitic. Freud pleacă
de la acest mit ca să explice comportamentele unor
pacienți pe care îi consultă. El susține că acest impuls
se manifestă în trei faze: faza falică, atunci când copilul
de sex masculin începe să se interpună între tată și
mamă, să intre în camera părinților fără să bată la ușă,
să dezvolte o rivalitate față de tată; faza temerii de castrare, atunci când tatăl capătă statura unei figuri autori-
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apoi în două picioare, iar la bătrânețe are un baston,
așadar trei picioare. În comparație cu Mircea Eliade,
care susține că substanța mitului se află în istoria povestită de el, nu în stil, Roland Barthes, care a făcut
parte din mișcarea structuralistă a semioticii franceze,
spune că forma discursivă este ceea ce contează, iar
mitul nu se definește prin obiectul mesajului, ci prin felul
de a-l spune, așadar prin semiologie [6]. Mitul este un
sistem semiologic de ordin secund, meta-lingvistic, pentru că este construit pe un lanț semiologic care există
deja, un lanț lingvistic. Giorgio Agamben întărește veridicitatea acestor schimbări și scrie că „prin răspunsul
său, [Oedip] oferă modelul de durată al interpretării simbolicului” [2] . Până atunci, enigma nu reprezenta o modalitate de distracție, iar dacă cineva dorea să își
măsoare puterile cu ea, își risca viața. Neputința de a
desluși o enigmă, spune Agamben, are drept
consecință „moartea prin deznădejde” [2]. Așadar, elementul neliniștitor și cel îngrozitor din enigmă dispar de
îndată ce rostirea sa creează această claritate a raportului dintre semnificat și forma sa.
Agamben este de părere că există trei interpretări
majore ale rezolvării enigmei: sub Oedip, semnificarea
este un raport de manifestare între un semnificant și un
semnificat (ca teoria semnului lingvistic a lui Saussure);
sub Sfinx, atenția este îndreptată înspre bariera dintre
semnificant și semnificat, adică bariera grafului S/s; sub
Heraclit, apare o rostire care exprimă prin semne conexiunea ce nu poate fi semnificată între semnificant și
semnificat și orice atribuire de semnificație reprezintă o
enigmă [2]. Deci, Oedip aduce o „morală eliberatoare”,
așa cum o numește Agamben, prin întâlnirea sa cu Sfinxul, reprezentantul unei culturi vechi care se recunoaște
înfrântă, și prin faptul că, datorită lui, enigma capătă noi
dimensiuni și noi atribuiri de semnificație.
Mitul lui Oedip este, totuși, un mit clasic, unde eroul
acționează după modelul „nu știu ce fac, dar fac”, așa
cum am specificat mai sus. Însă apariția modernismului
zguduie din temelii noțiunea tradițională de tragedie și
de soartă/destin. „Hamlet” este produsul unei astfel de
zguduiri. În acest caz, interpretarea freudiană poate fi
cu succes completată de o interpretare modernă. Prima
ne spune că Hamlet are dorințe incestuoase pentru
mama sa. De aceea, el dorește încă de la început
moartea tatălui său, în subconștient, iar din acest motiv
șocul care apare la moartea lui este așa puternic. Fantoma tatălui său îi apare din același motiv – Hamlet se
simte vinovat pentru că a dorit-o pe mama sa și pentru
că a vrut ca tatăl (rivalul) să moară. Potrivit acestei interpretări, ura față de Claudius nu vine din datoria de
răzbunare, ci din faptul că mama sa tot nu îi aparține
lui. Mai mult decât atât, ura și dezgustul față de Ofelia
reprezintă dezgustul față de sex și față de toate femeile,
în general, pe fondul interdicției. Interpretarea modernă
adaugă elementul psihologic de nevroză obsesivă, despre care Zizek spune că este tipic modern [1]. Dacă la
Oedip dorința incestuoasă este înfăptuită (fără știință
conștientă), la Hamlet dorința este refulată și, așadar,
transferată, făcând din el un „nevrozat obsesiv”. Astfel,
Hamlet poate apărea ca modelul intelectualului modern,
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neînțeles, nehotărât.
„Hamlet” urmează același tipar ca mitul lui Oedip.
Diferența principală este că Oedip duce la îndeplinire
uciderea tatălui, pentru că nu știe, de fapt, ce face.
Hamlet știe și tocmai de aceea nu poate ajunge la faptă.
Flerul melodramatic din „Hamlet” este creat tocmai de
această cunoaștere excesivă. Dacă Oedip urmează formula „nu știe ce face, dar face”, Hamlet urmează formula „știe, așadar nu poate să facă”, aplicată eroului
din modernitatea timpurie. Zizek insistă că mitul lui
Oedip este un mit propriu-zis și că „Hamlet” este coruperea sa „modernizatoare” [1]. Just, tocmai datorită faptului că baza pe care sunt clădite cele două este
aceeași, ceea ce face ca interpretarea freudiană să le
unească și mai strâns.
Așadar, putem afirma că Hamlet este într-o oarecare
măsură un Oedip modern, nevrozat din punct de vedere
psihanalitic – după spusele lui Freud și Zizek – și că
mitul lui Oedip este punctul de plecare al unei schimbări
la nivel semiotic, de înțelegere a enigmei, și la nivel civilizator, așa cum propune Agamben. Problema nu este
care din interpretări este validă, pentru că, privind
dintr-un anumit punct de vedere, putem găsi argumente
pro și contra pentru fiecare, ci câte alte interpretări mai
putem găsi. În fond, scopul acestei căutări este acela
de a ne lărgi orizontul de înțelegere a semnificațiilor mitului și a transformărilor sale într-un decor modern.
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sicriu nu va tulbura/ Nici cinul vieții, nici lipsa ei de suflet”.
Dar se întâmplă că bulversantul Krucionîh să
ajungă, parcă, la sentimente mai bune, aproape tandre,
chiar intens-ardente, precum în „Dragostea bucătarului
din Tbilise”, poem oarecum mai „comestibil”: „Margarita,/ privirea ta și furtunile de gheață/ mai înțepătoares ca dracila abhaziană,/ mai parfumate decât feliile
cepei fragede/ peste frigărui,/ dar ca pelinul amară-i dragostea mea,/ strănut, de nu-mi mai aparțin,/ răcnesc
printre hohote, –/ pierdut-am gustu-amirosirii./ Deja nu
mai pot osebi ust’roiul,/ peste inimă ca briciul de tăioasă/ trece semiluna –/ sprânceana ta de aur./ ...Arunc
la picioarele tale de frișcă/ pocalul cu salam/ și ca să
mă înec/ alerg/ spre râul Kura –/ cuprins de flăcări sunt/
și desculț”.
Odată ce ne aflăm pe tărâmurile frigăruilor ca obligativitate, în special a celor din carne de batal, nu
putem trece cu atenția opiniile lirice ale unui cunoscător,
„de al casei”, Amir Sanghinjean, intrat europenește în
avangardă cu, se părea, distincte însemne în destin din
spațiilor transcaucaziene, numai că acesta nu e decât
pseudonimul rusului Serghei Borodin, imaginația căruia
s-a dovedit a fi destul de... realistă: „Pe grătar, îngust
ca o cicatrice/ Plesnește și se zbate un evantai mlădiu./
Jarul se înflăcărează, arzând carnea./ În dugheană mirosu-năbușitor e albăstriu./ Aroma berbecuțului de Buhara./ Însuși Hafiz – șașlâcar și gastronom –/ Cu nările-i
rotunde-adulmecă./ Tuciuriul nas se coroiază peste
barbă,/ Iar de după nas, precum două aripioare,/
Subțire împănați se agită, neastâmpărat, ochii:/ Ba-i îngustează fumul dens, ba visătoarea plăcere./ O, Hafiz,
magistrul nostru scump!/ În toate astea eu te imit servil,
–/ Inima o tai în bucățele/ Pe care le înfig pe vergea
subțire/ Și, stropindu-le cu oțet împurpurat,/ Molcuțele,
iregularele margini/ Le prăjesc peste jarul străveziu./ Și
abia dând în măruntu-i clocot,/ Va să-apară mustul la
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Bineînțeles, gastronomia începe la bucătărie, despre care se căina „încrâncenatul” futurist Konstantin
Olimpov, autodeclarat „Geniul Universului”: „Cu Mine
vorbesc cu lături lătrate,/ Pe Mine abia de-a mă oploși
mă lasă/ Pe la bucătării, prin vreun sordid cerdac”.
(Cazul duce cu gândul la celebrul prozator Henry Miller
[m. 1980], care, în timpuri de restriște, se pomeni că-și
rupsese și ultima pereche de pantaloni, imposibil de a
mai fi reparată. Având doar câțiva dolari, Miller plăti un
anunț în ziarul Los Angeles Times, informând publicul
că respectivul scriitor american a rămas fără pantaloni,
din care plauzibil motiv roagă firile caritabile să-l ajute.
Octavian Paler comenta întâmplarea astfel: „America,
aceeași care nu voia să-l citească, a consimțit să-l îmbrace. Miller a primit trei sute de pantaloni și trei sute
de costume, toate în excelentă stare. Dar artistul n-a
luat tocul, nici penelul în mână pentru a obține mai ușor
câteva sute de pantaloni... El n-are nevoie de filantropie, cum n-are nevoie de privilegii. Tot ce cere este să
fie citit”. Mă rog, poate fi trasă și o atare concluzie,
numai nu, zic eu, cu titlu de generalizare, pentru ca să
ajungem la clișeu în atitudinea de clasă, ce recunoaște
doar antagonismul săraci – bogați și viceversa. Și consider că ar fi potrivit să invocăm faptul, că până și teoreticianul dogmei confruntării imanente, Karl Marx, se
pomeni a nu avea bani nici pentru sicriul unuia dintre
copiii săi... Dumnezeu să-l ierte pentru toate cele comise, dacă poate fi, totuși, iertat un ateu...)
Da, bucătăriile sunt spațiul în care, precum orice om,
intră și poetul. Să zicem, Boris Pasternak: „El se ridică.
În bucătărie bătu de ora unu. Știa –/ Acuma e sfârșitul
a toate”. Alteori, la cină ceasul bate a parastas: „Așa va
fi: o aurie și îndelungată/ Amiază densă precum mierea,/ La bucătărie va bate ceasul cu pendul,/ În grădină
zumzăi-vor albine/ Prin îmbătătoarea prunilor aromă./
Vor întinde masa pentru cină, se va face seară,/ La fel
de fragilă și la fel de eternă,/ Și plânset de femeie lângă
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suprafață,/ Atârnând ca un lănțișor de aur, iar/ Când sub
mustire prinde-a se vedea prăjirea,/ Acoperind cea
crudă rumeneală,/ Eu mi-am și luat de pe grătar
vârtelnița./ Presărând sare, pudrând cu piper negru,/ Picurând cu alba acreală a lămâii,/ Scot șașlâcu-n sala
hanului,/ Unde oamenii aflați în trecere,/ Așteptând să
se potolească vipia zilei,/ Se străduiesc să separe
bucățelele de carne,/ Încleștate-ntre ele de jariște și
fier./ Grăbiți, ei își frig gingiile/ Cu micile fărâme aburitoare,/ Le învăluie cu limba și, spre-a le răci,/ Le acoperă din belșug cu salivă/ Și le înghit fără-a le mesteca,/
Pe-ntâia din ele blestemând-o cu furie,/ O trag grăbit
pe-a doua de pe vergea”. E un poem ce creează
senzația de tremolo avangardist, dar, paradoxal, și... arhaico-modernist, ce se potolește, parcă, treptat, încetîncet, peste dunele nisipurilor Asiei Mijlocii, tărâm care
i-a inspirat și lui Vladimir Lugovskoi un extraordinar
poem, pe care, din păcate, nu-l pot reproduce integral
din două motive: primul – că e foarte amplu, al doilea –
în mare, ar depăși spațiul gastronomic, astfel că mă limitez la pasajele ce vin la temă. Poemul se numește
„Bazarul din Alai”, Alai fiind o localitate din Uzbekistan,
unde în anii 1942-1943 poetul s-a aflat în evacuare:
„Aici e-atâta suferință, încât/ Pare neînsemnată,/ Aici
e-atâta unt, ulei, grăsime,/ Încât atotputernice se par.
(...)/ Metri cubi de sfeclă,/ Glezne goale, maronii,/ Miros
de piper negru, de somn, necurățenii./ De-aș adormi și
eu, să văd un vis prea darnic,/ Cu a doua viață, cu a
treia, – după care/ Peste morcovii cu nas subțire, peste/
Confuzul cântecel rotund al cepei (...)/ Movilele de
carne se înalță/ Și usturoiul – roșcate inimioare (...)/ Aș
vrea să-nfulec tot ce stă pe tarabe./ Aud mișcarea
burților. Și eu/ Vorbesc limbajul de grăsimi, tendoane
(...)./ Cu al grăsimii gust amar, mă-mbăt/ Cu aromele de
morcovi și mă mir/ De fleacurile astea de stafide,/ Iar
mirarea dublu preț înseamnă”.
E un adevărat alai (de data aceasta nu toponimic, ci
unul vegetal-carnal-metaforic) și în poemul lui Nikolai
Zaboloțki „La piață”: „Împodobită cu flori și oale ornamentate/ Bătrâna piață și-a deschis porțile./ Aici muierile-s grăsane, ca butiile, zău,/ Șalurile li-s de-o rară
frumusețe,/ Și castraveții, precum uriașii,/ Plutesc
exemplar în căzi cu apă,/ Scrumbiile își scânteiază
săbii,/ Au ochi mărunți și ascultători./ Dar iată, despicate
de cuțit,/ Ele se unduiesc ca șarpele./ Și carnea, din vrerea toporului,/ Stă ca o breșă roș-stacojie,/ Și cârnatul
cu sângeriul maț/ Plutește-n grăsimea unei tigăi
strâmbe,/ Și-n preajma lui un câine creț/ Adulmecă văzduhul cu nasu-i de post,/ Și fălcile-s deschise, precum
ușa,/ Și capul e ca un blid barosan,/ Și merg picioarele
sigure, exact,/ Ușor și lent la mijloc îndoindu-se./ Dar
ce-o fi asta? Cu un regret pe chip,/ El se opri așa, la întâmplare,/ Și lacrimile, ca boabele de struguri,/ Din ochi
i se împrăștie-n văzduh.// (...) Iar primprejur – cântarele,
ca Magelanii,/ Zdrențele untului, untura iubirii,/ Monștri,
ca momâile de piatră-n stepă,/ În sângele dens calculat”. Tot Zaboloțki, memorabil: „În mâinile umanității depunem/ Munți de carne vie și complicată”.
Osip Mandelștam poetizează o piață patriarhală: „În
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mâini – coșuri de paie, împletite,/ Slujnicele-n ceartă cu
precupeții,/ Perechi-hulubi gurluie-ndrăgostite,/ Bătând
din aripile lor vineții.// Pâine, fel de fel de pește argintiu,/
Fructe simple și legume păstăioase,/ Țăranii – ca
momâi din stei tuciuriu,/ Și culori închise sau luminoase.// Iar în mrejele pestrițe, de ceață,/ S-a adunatstol, ceată mângâioasă/ De parcă piața-n fapt de
dimineață –/ E coliba jelirii, sfântă casă”. Spre faptul de
dimineață duce și poemul lui Boris Pasternak „Un răsărit și mai sufocant” (1917), din care rețin: „Bureza. Și cu
ușorul/ Norii treceau peste/ Piața prăfuită/ Și mă tem că
pe tarabe/ Ei îmi legănau/ Tristețea./ Îi imploram să înceteze,/ Chiar părea că încetaseră./ Răsăritul era gri”.
(Uimitoare diversitatea stărilor de spirit în poeme!)
De aici, cu un apetit avangardist deosebit, trec spre
bazarul din Odessa, posibil chiar din cartierul Moldovanca, eu unul oarecum recunoscător acestui oraș de
la Marea Neagră, pentru că a dat pe lume un autor celebru, de la care, student în anul întâi de facultate,
aveam să aflu primele informații despre avangarda
rusă, pe atunci, în mare, trecută la index: e vorba de
Valentin Kataev și cartea sa „Iarba uitării”. Pe litoral,
metaforele din domeniul lui Hermes, zeul negoțului, se
revarsă ca din cornul abundenței, precum în poemul „Întâlnirea” al altui odessit celebru, poetul Eduard Bagrițki.
Iată, în fragmente, regalul fastuos-pantagruelic: „Și-n
această zi în bazarul din Odessa/ M-am rătăcit printre
munți de roșii,/ Printre pepeni – și verzi, și galbeni – rătăcii drumul,/ Cireșele m-au tot dat prin fundături,/ Mă
îngrădi un zid de telemea/ Ce-și mai țârâia zerul pe caldarâm,/ Și adevărate povârnișuri de brânzeturi nărtoase/ Sunt gata să mă strivească sub prăvăliș./ Un
grad-căldură mai mult de-ar fi la soare și/ Din butoaie
ar țâșni uleiul, havuz gras,/ Acoperind cu clăbuci galbeni/ Pietrele, și chiar pe mine m-ar învălui./ Și napii
tâmpi cu mutra vânătă,/ Și alungit ca botul îngust de
șobolan – morcovul,/ Varza cârlionțată, ridichi, peste
care/ Ca un sultan tronează dovleacul pântecos, –/ În
jurul meu, oriunde, nestăvilit/ Sunt încărcate în coșuri și
în care scârțâitoare,/ Împrăștiate prin noroi și peste
saci./ Și precum comandanții de batalioane mâncăcioase,/ Ca monumente bețivăniei și lăcomiei,/ Mâzgăliți
cu scrumul sau puroiul solar,/ Stau de veghe stăpânii
mâncărurilor./ Și eu de unul singur în cetatea inamică/
A oamenilor blindați cu demâncare,/ Transpirând sub
soarele lui Hagi-bei/ Cu grăsime pură, fierbinte, precum
smoala;/ Și eu agitându-mă printre pântece enorme,/
Printre sâni rotunzi, ca niște putini,/ Printre pupile în
care se oglindesc/ Varza, usturoiul, ridichea, morcovul./
Sunt singur. Soarele dens de Odessa/ Mi se înalță
peste creștet,/ Înfigând în pământ, în ierburi și în care/
Țepoase raze aproape verticale./ Și, de disperare,
încep să fluier/ Și cântul în trei mișcări și în doi peri/
Se-nvolbură ca o ciocârlie fără casă/ Peste gloata
afonă. Și dintr-odată,/ Frenetic și sonor,/ Îmi răspunde
din mormanele de hrană/ Cocoșul, el, limbutul incurabil,/ Ce țipă-n zile de răscoală și de luptă. (...)/ Străbatem piața bazarului,/ Ocolind tarabele cu pește,/
Mergând spre beciul, pe a cărui ușă/ E prinsă o tăblie
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scrisă-desenată:/ «Berăria fabricii de stat a trustului/ De
alimentare publică». Astfel/ Stau peste pătratul de marmură al mesei,/ La îndemână cu berea și cu racii fierți,/
Și orice rac arată ca și cum/ Un cavaler medieval
împlătoșat,/ Ca Don Quijote, mustăcios și vlăguit./ Iar
eu vorbesc, mă jelui. Și Lamme/ Clatină din cap, racului/
Rupându-i cleștele, plescăie din buze,/ Soarbe din bere
și privește prin geam/ Pe sticla căruia plutește/ Săratul
soare odessit”. Bagrițki e în bună formă gastronomică
și în poemul „Noapte”: „Noaptea arde cu o hrană monstruoasă,/ Cu poleiul blidelor sticloase.../ Acolo răsare
un jambon enorm,/ Împurpurat ca zarea-n asfințit,/ Și
împănatul nor al grăsimii jilave/ L-a cuprins de jur-împrejur./ Acolo pumnii rumeni ai merelor/ Ies amenințător
din papornițe;/ Acolo ghiulele portocalelor sunt pline/ De
acid exploziv./ Acolo pâlpâie săbiile solzoase/ Ale
peștilor: «Nu plăti!»/ Noi – capetele la o parte! Noi –
mâinile jos!/ Le vom arunca dulăilor hămesiți!/ Acolo în
chip de torturi stă Moscova/ Cu kremlinuri de dropsuri
și prune;/ Acolo mii și mii de gogoși,/ Rumene, precum
grădinița de copii,/ Le-a presărat o viforniță de zahăr,/
Țăcăneala ploii le-a găurit.../ Iar în ușă, din întâmplare,
stă proptit un atlet/ Printre leșurile purpurii-vineții!/ În
obrajii lui înflorește / Sângele mort al boilor și vițeilor.../
El își șterge mâinile – sub felurimea de greutăți/ Talerele
cântarului se clatină alandala/ Și cuțitul ce taie stratul
de salată/ Zboară ca o pană de păun./ Iar literele înflăcărate ale firmei/ Înfloresc ca de la sine/ Peste aceste
bucate dezmățate/ (Urlă, sucule gastric!).../ Și foamea
îmi încleștează pomeții/ Și dinții cântă clănțănind/ Și
parcă un șoarece de săpun/ Prin esofag îmi alunecă-n
stomac.../ Și eu mă cutremur de la scârțâitul ghearelor,/
De la gâdilatul cozii de șoarece”. E multă culoare și temperament meridional în acest tablou exotic. În piața de
la Marea Neagră a orașului, întemeiat de ducele francez Richelieu, se desfășoară un spectacol sui generis
al faunei trecute în stadiu de etapă interimară între florofaună ca uimitoare bogăție și gastronomie și este firesc
să urmeze, avangardist și el sui generis, un poem în
care predomină rodnicia, oblăduită de Ceres, zeița agriculturii, a cerealelor, în tandem cu Pomona, zeița
abundenței, grădinilor și fructelor, amintind, implicit, de
„Autumn” (1573), tabloul bărbatului-satir-omul-pământului articulat din diferite fructe, legume al lui Giuseppe
Arcimboldo; un extraordinar puzzle vegetal, de altfel ca
și în alt tablou al acestui pictor, „Împăratul Rodolfo II în
vestă de Vertumus” (1590), constituit, de asemenea, din
fructo-legume. O portretistică de... legumerie, livadă,
podgorie în comparații, metafore umano-vegetale, ca la
Piotr Oreșin: „Groasele jene/ Cât cozile de ceapă/ Înverzesc fierbinte/ Pe pomeți”, ca punte de direcționare
spre poemul (un fel de baladă a bunătăților, roadelor
pământului!) „Pitorească trecere în revistă”, o creație
din 1927 a lui Tihon Ciurilin, poet care, cutremurător,
avea să moară de inaniție în ospiciu: „Revărsarea vitală/
A mugurilor, frunzelor, petalelor,/ Ramurilor, floricelelor,
gramineelor,/ Ierburilor, rădăcinilor și steblelor.// Înmiresmată vinegretă/ De nobilime mică și latifundiari/ Ai
legumelor și plantelor rădăcinoase.// Greutatea mus74

tind/ A roadelor în retragere,/ Pensionate.// Dezagregarea ereditară/ A florilor scofâlcite.// Pe sub poala pădurii/
Se înșiruie mulțime de copleși/ Încovoiați gospodărește/
Sub povara dobânzii de ciuperci.// Prin iarmaroace/
Gospodine trupește îmblănite din belșug/ Își aruncă privirile agere/ Peste bogățiile rodnice.// Pe la amici/ Responsabilii cu griji familiale/ Asaltă ființele capricioase/
Cu generoasele minunății/ Ale bunătăților din alte țări.//
Năvalnica minunăție infantilă-a plopilor;/ Înăbușitoarea
acuitate a mălinilor;/ Caricaturalele fesuri ale castanilor;/
Foșnitoarele subsuori ale boziei;/ Telurica suculență-a
liliacului;/ Prospețimea de castravete-a iasomiei;/ Giuvaericalele suporturi ale păducelului;/ Înghețata
șușotire-a tremurătorilor plopi;/ Divanele de frunze alencovoiatelor sălcii;/ Întunecata mândrie a arinilor;/ Dantelata tristețe a mestecenilor;/ Picioarele ruginii ale
scorușului;/ Foșnetul aspru al stejarilor;/ Ritmicitatea
seacă a pinilor;/ Putreziciunea rășinoasă a brazilor;/
Hățișurile de nestrăbătut ale nucilor;/ Dulcea ardoare a
teilor.// Subcereștile spații ale fânului;/ Îmblănitele troieniri ale lichenilor;/ Lesele blajine ale scaieților;/ Evantaiele de flanea ale brusturilor;/ Pâlcurile irascibile ale
urzicilor;/ Aromitoarele gâtlejuri ale angelicilor;/ Păpușile
de cit ale nalbelor;/ Tainicele păhăruțe ale cuscutelor;/
Umbrelele chinezești ale anasonului;/ Capetele ce trag
cu urechea ale florii soarelui;/ Comunicarea prin ciocănituri a stufărișului;/ Faianța de stearină a crinilor;//
Pumnișorii de acuarele ai nuferilor;/ Umezeala de miere
a florilor de nu-mă-uita;/ Creștetele purpuriu al șteviei;/
Tremurătoarele mărgelușe ale lacrimii maicii-domnului;/
Conurile ciufulite ale crestei-cocoșului;/ Degețelele pufoase ale gramineelor de luncă;/ Constelația proletară
a matrioștelor;/ Solaritatea medicinală a romanițelor;/
Nevolnicia de leagăn a clopoțeilor;/ Ghirlandele
dințoase ale mazării-șoarecelui;// Pestrițul duet al sorcu-frate;/ Deschisele răni ale garoafelor;/ Cerurile de
vară ale cicorii;/ Sâmburii de curmale ai gușii-porumbelului;/ Flacăra bengaleză a ciulinilor;/ Dințișorii ascuțiți
ai margaretelor;/ Nemodestia intimă a violetelor de
noapte;/ Micile broșe aspre ca peria ale florilor de
câmp;/ Nările umflate ale căscatului gurii-leului;/ Lipicioasele plăgi ale garoafelor de stepă;/ Teatralele tichii
ale trifoiului;/ Decolorata vechime-a siminocului;/ Mierea
cam uscată a albăstrițelor;/ Prăfoasa chinină a pelinului;/ Modestele cetini ale secarei înspicate;/ Plinele
cosițe ale grânelor;/ Mustăcioasele creste ale ovăzului;/
Moleșeala buimăcitoare a cânepei;/ Îngreuiații sultani ai
meiului;/ Stropii prăjiți ai hriștii;/ Vinișoarele albastre ale
iniștii;/ Somptuoasele mustăți ale orzului;// Mărgelele de
sticlă ale coacăzei;/ Burticile de caramele ale agrișelor;/
Umedele buze ale mălinelor;/ Ochii apropiați ai
vișinelor;/ Frunțile bombate ale căpșunilor;/ Cheliile
bronzate ale merelor;/ Jambonașele endemice ale perelor;/ Glandele umflate ale prunelor;/ Năsucurile pistruiate ale fragilor;/ Afumata amăreală a merișoarelor;/
Călitul ovăz al pomușoarelor lupești;/ Vâscoasa
dulceață a ienupărului.// Bubițele-n abcese ale buretelui
pestriț;/ Cojirea umedă a ciupercilor otrăvitoare;/
Bășicile crude ale gogoșilor;/ Tărcătura de ogar a ciuPRO
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percii-iepurelui;/ Labele ruginii ale bureților;/ Cucuiele
ciupercii de câmp;/ Trufia bondoacă a pitoaștelor;/ Trunchiurile marcate ale pitărcilor;/ Nerușinatul priapism al
mânătărcilor;/ Mucoasele cete de ghebe;/ Farfurioarele
multicolore ale pâinișoarelor;/ Mițoasa mortăciune-a
bureților iuți;/ Urechile de chist ale roșcovelor;/ Lunecoasele bolfe ale băloșelului;/ Rebegitele pămătufuri ale
crestei-cocoșului;/ Ieftina tărie a hribilor țigănești;/ Flaneaua roză a buretelui flocos.// Scârțâitoarea somptuozitate a verzelor;/ Tumorile reumatice ale cartofilor;/
Lemnoasele sfârleze-ale ridichii negre;/ Genunchii de
cai ai sfeclelor;/ Rădăcinile vânjoase ale morcovilor;/
Fragilele mătăsuri ale cepelor;/ Zgâriatele mrene ale pătrunjelului;/ Vitejia găunoasă a ridichii de lună;/
Trupșoarele de copil ale sparanghelului;/ Fetia bătrână
a ridichii de toamnă;/ Tâmpul talent al castraveților;/
Prospețimea marină a mărarului;/ Obraznica impudoare
a hreanului;/ Încordații sâni ai tărtăcuțelor;/ Leșurile de
porc ale sfeclei furajere;/ Dolofanele pulpe ale dovlecilor.// Recile coapse ale zemoșilor;/ Ghiulele de fotbal
ale harbujilor;/ Țesătura mușchiuloasă a ananașilor;/
Bulgării în bătături ai rodiilor;/ Buzele crăpate ale portocalelor;/ Limbuțele de lichior ale mandarinelor;/
Gâtișorul de vată al bananelor;/ Bucușoarele apetisante
ale piersicilor.// Dulcea sudoare a rezedelor;/
Prospețimea amară a steluței-vinete;/ Dulceața de sân
a rozelor;/ Piperul plăcut al micsandrelor;/ Lâncezeala
de prizonierat a tutunului;/ Junețea de cartof a răchitelor;/ Otrava de provincie a vinariței;/ Plângătoarele măturici ale mentei;/ Obrajii accesibili ai macilor;/ Coafurile
de meduză ale gherghinelor;/ Batistul duios al mazării
aromitoare;/ Ozorul labelor de ferigi;/ Pocalele de foc
ale nuferilor;/ Naivitatea eparhială a panselelor;/ Parfumatele scufii ale heliotropilor;/ Deșertăciunea husărească a bujorilor;/ Încercuitorul miez al garoafelor.//
Deșii arbuști ai azaleelor;/ Mutrișoarele curioase ale viorelelor alpine;/ Tentaculele fără sânge ale crizantemelor;/ Palma răsuflată a liliacului persan;/ Desfrâul,
indecența tuberozelor;/ Palida siluire a crinilor;/ Cărnoasa duhoare a zambilelor;/ Insațiabila perversitate a
orhideelor;/ Luxoșii ciucuri ai hortensiilor;/ Plina de
importanță lipsă de bravură a lalelelor;/ Lumânările ftizice ale narciselor;/ Înainte de vreme născutele surcele
ale ghioceilor;/ Figurinele de ceară ale lăcrimioarelor”.
Când ajungi la finalul unui asemenea text – o adevărată
epopee!, îți vine să exclami: Iată de ce iubim noi poezia!
Sensibilitatea „artistico”-gastronomică e prezentă
chiar și atunci când poetul, alias eroul său liric, e chemat la sinistrul organ VCK (Comisia Extraordinară de
Luptă cu Contrarevoluția), cum se întâmplă la Velimir
Hlebnikov în „Părăsind Caucazul”: „Cam la cinci verste
de mers, «Ia și mănâncă!» mă îndemnă condrumețul/
Rupând dintr-o turtă aurie, din mers întinzându-mi /
Brânză jilavă și un ciorchine albăstrui/ Ce semăna c-un
cuib cu ouă sinilii de șerpi, rămase/ Fără maternă supraveghere./ În galopul cailor mestecam cereștile daruri./ Caii își atingeau coapsele și încurelările șeilor./
Zâmbetul albea între buzele condrumețului./ «Ia și mănâncă, tovarășe!» zise, întinzându-mi din nou un ciorSAECULUM 3-4/2022
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chine cu ochi marini./ Astfel la poale de munți călăream
chemat la interogatoriu./ Uscat, praful laptelui de
bivoliță-mi trosnea între dinți./ Apoi l-am înmuiat, sorbind dintr-un burduf cu vin/ Legat de oblânc alături de o
torbă plină cu făină aurie”.
Deoarece și poetul e om, gândindu-se că din gastronomie și industrie, dacă se dă cu zeul Mercur, s-ar
putea câștiga, deschizând o prăvălie mixtă, de articole
pentru inspirație, chinuri de creație și sațietate, ca la
Leonid Cernov, în „Vreau să mănânc!”: „Nemaipomenită
întâmplare!/ Grăbiți-vă!/ Ieftin de tot!/ Deschid dugheana
«Schitul poetic»./ Un imens sortiment de exaltări de
creație!/ Nu pierdeți ocazia!/ Cumpărați,/ Cumpărați!..//
«Reînvierea bucuriei»,/ «Căutarea fericirii»./ Grăbiți-vă,
procurați-le la jumătate de preț!/ Pentru dumneavoastră
– foarte ieftin./ Năvăliți! Tăbărâți!/ Pentru un pfunduleț
de pâine de secară – visuri nemuritoare!// Prima dragoste – ceva mai scumpă,/ În schimb – ce forță,/ Ce impetuozitate! / 200 de bucăți – cumpărați – patul în care/
Am petrecut cu muza prima noastră noapte.// Nu glumesc – sunt serios cu desăvârșire:/ Un pud de inspirație
– 300 de bucăți./ Cumpărați!/ Cumpărați, cât nu e târziu,/ Nervi și sânge cât se poate de proaspete!// Zaharină?/ – Nu avem./ Pantaloni?/ – Nu ținem./ Nu ați dori
mai bine să luați craniul meu, perețiostul?/ Este cel mai
bun mobil poetic./ Vând inspirația –/ Cu ridicata și cu
amănuntul.// Pentru dumneavoastră – jumate-de-lămâie «Dor de Cer»./ (Stimabili domni, n-ar fi cazul să
nu vă mai hliziți?)/ O jumătate de pud de crupe –/ Pentru «Freamătul cometelor»!/ Că doar poetul are nevoie
să iubească și să mănânce.// Apropiați-vă!/ Cumpărați/
Chinuri de creație/ Aproape gratis – pe un pud de crupe
de mei./ Aseară abia am mâncat/ Ultima pereche de
pantaloni –/ Tristețe... și soție.// Zici de aur?/ Merele?
Din rai?/ – S-au înăcrit!/ Scuzați, nu ținem./ În schimb –
pentru oricine:/ Dementele zboruri ale genialelor gânduri,/ Fulminantul foc/ Al genialelor poeme.// Ce ziceți
– dracu să vă ia! – 5 funturi de pâine? –/ Luați cu ridicata:/ «Dinamo-iubire»,/ „Pătratul gratiilor”,/ «Diavolul în
cer» –/ De-o absolută prospețime nervii și sângele!...//
Nu vrei, ticălosule?/ Nu ai nevoie, jefuitorule?/ Valea,
hoitule, să râzi aiurea!!/ Bubuind cu sudălmi,/ Voi închide schitul –/ Astfel că nici azi/ Nu va fi să mănânc!//
Mă duc în vizuină/ Să mă umflu de foame,/ Inima să
mi-o ard în tristețea mondială./ Dar ascultă-mă, ticălosule:/ «Sufletul nu se va stinge,/ Până nu voi simți oțelul
la tâmplă!»// (...) Iar cu ciocanul în cap –/ Zi de zi./ Dar
parcă eu aș fi cel ce ar scânci,/ Cel ce ar boci în hohote?/ Pe piatră săruta-voi urmele prostituatei/ Și voi
arunca un:/ «Noi/ Nu mai avem ce vinde...»”.
Întâmplări din timpurile în care: „Ochii libertății sunt
atât de arzători,/ Încât flacăra n-ar părea decât gheață,
sloi!/ Chipuri-icoane cuprindă pământul!/ Foametea le
va da semnificații noi”. Foametea frenetică, parcă în
marginile apocalipsei, ca la David Burliuk, când:
„Orișicare-i tânăr, tânăr sadea,/ burta-i e flămândă și
pâine vrea,/ astfel că urmați-mă, căci, cu vocativ,/ vă îndemn, prin speech-ul instructiv!/ vom mânca pietre și
iarbă/ dulciuri săruri și otravă/ vom mânca golul și vidul/
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adâncimea și-nălțimea, jur,/ păsări fiare pești și monștri/
vânt țărână unde-n tremur!/ Orișicare-i tânăr, tânăr,
tânăr/ burta-i e a naibii de flămândă/ și ce fi-va să ne
iasă-n cale/ o să ne servească de mâncare”. Eroul liric
e de o foame năvalnică și în alte versuri: „Înjunghiați
vițeii toți/ Pofta vă vor potoli/ Cătați bolta de potroace/
Popoare ajunse fiare”.
Vasili Mazurin continuă în duhul sinistru al trebăluirilor gastronomice și nu numai: „Dar mai departe ce urmează?/ Femei,/ Dragoste trupească,/ Vin, chefuri,/
Prietenie/ La beție și baluri./ Dar mai departe?/ Mai departe – un rob nevăzut,/ Nechemat,/ Pe spinarea sa biciuită/ Aduce dulciuri/ Morților…/ Și continuă/ A face
marea minune –/ Mereu transformă/ Sângele în vodcă/
Pentru bețivani”. Pentru că băutura, cât mai multă, în
special vodca, e parte importantă în gastronomia zaiafeturilor rusești, asta uneori dând în fiori negri cititorul,
ca după lectura unuia din poemele coșmarești ale lui
Tihon Ciurilin: „Vizitiul adusese fata care, iat-o,/ Alături
de mine./ Mă îmbărbătai tu și glumeai,/ Iar eu nu-s în
formă bună./ Băurăm vin./ – Vin porto, porto-wine./ –
Totul e friguros./ Se rostogolesc râurile: Don, Vistula,
Rin./ Vin porto se varsă, dulciu și greoi./ Vin porto/ Lipicios./ – Ce coșmar, ce coșmar păcătos./ De-aș mânca
un peștișor sărat,/ De-aș bea o halbă de cvas.../ Tu ești
beată, beată, și lacrimile tale/ Mă băgară-n adâncă
tristețe-nvăluitoare./ O – moartea îmi șopti la ureche,/
Îmi făcu din ochi/ Și suflă în lumânare”. Deci să apară
vodca la timp, nu așa, când îi vine vreunui neisprăvit,
care nu știe ce spunea Anton P. Cehov: „Așteptarea
băuturii e cea mai grea dintre toate așteptările. Mai bine
aștepți un tren cinci ore, pe un ger năprasnic, decât să
aștepți cinci minute băutura”.
Însă presupunerea că vodca ar fi un ingredient gastronomic conține, firește, și o doză de umor, dat fiind că,
foarte serios, pe bune, în gastronomia tradițională, dar
și în cea... futuristă, carnea e alimentul de bază,
prezența ei putând să ne dea un fascinant, pe alocuri
halucinant regal, de o varietate tematică, metaforică
unic. Voi reproduce în șir indian extrase din textele unor
autori celebri, începând cu David Burliuk care, în „Noi,
futuriștii”, ne asigură că e bine „de hrană să-avem carnea cea de fecioară/ A acestor suave creații de raze în
zori”, prospețimea și fragilitatea regăsindu-se și la Osip
Mandelștam: „Gura copilului își rumegă carnea macră,/
Zâmbește, mestecând cât șapte,/ Precum un fante,
capul îl voi lăsa spre ceafă/ Și-am să văd sticletelefrate”, după frăgezimea și gingășie urmând Igor Severianin, care zice ca într-un descântec păgânesc:
„Carnea carne a mâncat, carnea sparanghel păpă,/
Carnea pește a mâncat, carnea cu vin e-mbibată:/ Altei
cărni carnea-i plăti, și în car semi-cărnos/ Carnea o luă
spre carnea cea cu gura rujată.// Carnea carne mângâie, celei cărni dându-se toată,/ Carnea carne-a zămislit după reguli pământene./ Carnea doare,
putrezește, masă sleită ajunge,/ Cu a cărnii – cărnii proprii grele miasme eterne”. Materia alterată răzbate și în
versurile celebrului pictor, poetului Kazimir Malevici:
„Din voi cu voi ați alcătuit un lanț de inele. Docilă hrană/
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intră între maxilare și vicleanul dresor ce hrănește
șarpele/ cu carne stricată vă împinge și pe voi tot mai
departe departe”. Departe, prin exotice tărâmuri cutreierate și invocate de avangardiștii care, prin Persia, prin
Asia Mică vedeau, remarcau, metaforizau cum: „Pe
șalul zării gorganului în asfințit/ Pe argintul talerului stepei pe-ntinsul plural al milei –/ Tăcerea cămilei./ Proaspătă-i băutura de stepă vântoasă./ Ca lichenii câlțoasa
pâsla înfășură, rărită,/ Puduri de carne obosită” (Serghei Tretiakov), corabia pustiului, precum mai este numită cămila, fiind prezentă și în versurile lui Aleksandr
Vedenski: „mutră de burete pestriț/ ridicatu-s-a-n călcâie/ lăbuțe de fier/ bat darabana/ carne de cămilă/ morticică la borcan”. Parcă la o margine a pustiului Gobi
i-au venit lui Vsevolod Ivanov versurile: „La intrare, în
lighean de faianță se răcește sânge;/ Pretutindeni –
carne rubinie./ Întâia oară după războiul din China simt
din nou/ Cunoscutul miros dulciu ce te îmbie”.
Într-o anume parte a lumii, printre bucate au parte
dreaptă de importanță carnea de cămilă cu carnea de
cal, mai ales după declanșarea progresului tehnic,
când: „Soarta altfel schimbă negoțul/ Cu apele noastre
trezite de scrâșnete,/ Încât, astăzi, dimpotrivă, – / Pentru mia de puduri de carne de cal și piele/ Se cumpără
o locomotivă” (Serghei Esenin, în „Omul negru”). Iată și
versurile lui Velimir Hlebnikov, călător și slujitor prin tărâmuri asiate, prin Persia: „Chiar atunci când scoasă-i
la vânzare,/ Carnea de cal înseamnă/ «Ochi pentru
ochi»,/ «Care pe care»”.
Spre spații exotice ne îndeamnă și Konstantin Mociulski în parodia ce-l are de protagonist pe Nikolai Gumiliov, autor ce propovăduia religia/filosofia/poezia
„noilor conchistadori”: „Ziua toată ne chinuise setea,/
Cerul era ca tabla în jarul focului./ Eu am ucis un șacal,
făr-de voia mea,/ Dar nimeni nu a mâncat din carnea
lui./ Precum o venețiană agrafă/ Crucea Sudului ne lumina, aprins,/ Pe când timp lung luptam cu o girafă/ Și
în fine eu am fost cel care a învins”. Iar pe unde e
șacalul, pe aproape e și tigrul, însă în exemplul pe
care-l dau sensul acțiunii și faptei e unul invers, veți
înțelege de ce: „Tigrul care are bârlog în stufăriș/ E obosit de noapte și de vânătoare./ După ospăț cu dulcea
carne de biped,/ Își linge botul și se-ntinde în culcuș”
(Mihail Zenkevici).
Șirul indian al exemplificărilor din ritualul cărnii în
creația avangardiștilor s-ar potrivi să fie împlinit textul
ce ar fi putut, cu același succes, să deschidă regalul,
fiind vorba de ceva familiar (până la congenital, parcă!)
și nouă, românilor, poemul lui Mihail Zenkevici numindu-se „Tăierea porcilor” (ce varietate tematică în
prozodia novatorilor!): „Ziua întreagă răsună-n urechi
pătrunzător/ (Ca scrâșnete de cui or ardezie trecute/
Peste sticlă) acutul, stridentul, grasul guițat/ Al cocinilor
– măcelarul taie vierii/ Pentru masa paștelui. Dosul li-l
prind/ Într-un arcan, le înșfacă urechile roze/ Și îi trag
afară, străduindu-se râtul să li-l închidă,/ Și tabără pe
ei, până guițatul/ Devine tot mai stins și peste inimă
încremenește/ Mânerul baionetei. După asta/ Pe rug de
paie le pârlește sârmosul păr,/ Trosnesc păduchii,
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paraziții, după care/ Stratul de arsură-l răzuiește cu
lame ascuțite,/ Apoi își vâră brațul pân-la cot, cotrobăind
cu el./ Roșia spălătură se prelinge printre/ Colții râturilor
desfăcute; din burduhan răstoarnă/ Un sac de măruntaie, și babele/ În coveți, lighene și ciubere/ Spală cu
grijă, ca pe niște albituri,/ Mirositorul vălătuc al mațelor,
prapurul,/ Și când aprinde-vor cuptorul și-n noapte de
april/ Va scânteia, înstelat, a focului răsuflet,/ Parcăadulmecând cățeaua, de oriunde/ S-or aduna dulăii
colo, în arie,/ Spre-a se încolți între ei, sălbatic, până-n
zori”.
Uf, dar nu se poate bucate și fără cealaltă parte a
situației, poziționării ca inversare a rolului protagoniștilor
într-o astfel de întâmplare, în cazul dat om-animal (ca
să nu zicem... porc), precum se înfățișează la Volf Erlih,
când protagonistul, ba chiar protagoniștii, omul și animalul, sunt, pe rând, alternativ, ca într-o dramatică rocadă, vânat și vânător: „Și deodată-ți va zâmbi un rât
de porc/ Ca roșu sul cu – încă – minuni nedevorate/ Și
tu îți vei nălța ceafa ce dă-n chelie/ Cu slana ei sub
pânza-n falduri tremurate,// Și în sfârșit, când vei intra
în prăvălie,/ Tu însuți grohăind, cu țurțuri grei de bale,/
Un cuțit arcat, ce-atârnă peste tejghea,/ Îți va tăia felii
jambonul, – dumitale.// Ia aminte: sfinte, cuvioase
nume/ Ăst veac s-a dezvățat de-a le cinsti pe bune./ Să
știi: nu doar să pape carne de porc e dat/ Omul, ci și
pentru a fi împușcat”. De aici sau de oriunde din altă
parte, cartea avangardei înaintând dezinvolt, cutezător
în expresie și analogii, uneori stingheritor de... democratic, prin parodieri, zeflemeli, dar nu obligator, până
ajunge la „carnea de vită a buzelor”, poem al lui Ippolit
Sokolov, din care rețin: „1. Se despletiră genele, ca un
stejar./ Prin laguna pieptului tău/ Alunecă gondola buzelor mele/ Stăvilite de zăgazul cuvintelor./ Neascultătoare cuvinte: pe buze făceau tumbe/ Ca niște căței
orbi./ Precum Novalis, încasez lovituri/ Cu vergelele cuvintelor.// 2. Cu pantofiorii buzelor lipăit-am/ Pe
dușumeaua pieptului dumitale./ Dragostea o voi scoate
ca pe un dinte,/ Inima o voi spoi./ Buzele pocneau precum castanietele,/ Gura dumitale-nchisă strâns/ Ardea
ca un primus./ Cu baioneta genelor înțeapă, mai
înțeapă./ Iar în minte – cuvinte de cine știe unde: «...spirit, mus...»”, mergând spre un coleg și prieten de expresionism al lui Sokolov – Boris Pereleșin: „Au ridicat sute
de pfunzi/ din carnea amantelor/ sărută-le oasele
goale”. Situațiile, accentele devin extrem de dramatice,
ca la marele pictor, uimitorul poet Pavel Filonov, care
avea să moară de inaniție în timpul blocadei militare a
Leningradului: „carne lactată fragedă de sprâncene
scoasă ochi-ochioasă/ raze-ics îmboldiră neputrezind/
în feciorul os dintele peștelui îmbată ochi-orbitele”; tot
la el: „corbul a hrănit cu carne crudă/ puroiul leprei
dumnezeiești/ dăruiesc ademenirile femeiești molcomscâncitoare veghetoare/ nemuritorul duh al sărutului
neputincioșilor”.
Acest regal al cărnii, dar și carnasier, pe alocuri fatal,
l-am fi putut garnisi cu sonorități înalte, ca la Nikolai
Oleinikov: „Iată, pasărea grăsuță stă în pom./ Ba tresaltă coada, ba moțu-și scutură bizar./ Grosolanul meu
SAECULUM 3-4/2022

eseu

ochi ouoform/ Vede-n ea doar un obiect alimentar.// Și
dintr-odată, în loc de carne, pene, oase/ În ea văzui expresia ideilor divine”.
Am fi putut încheia regalul-ritualul-spectacolul,
adică, oarecum optimist, cu împăcarea ce trimite la idei
divine, însă poeții avangardei, pe cât de fanteziști, pe
atât de realiști, pe cât de suavi, uneori, pe atât de cruzi,
dramatici, alteori, nu ar fi putut să treacă peste marele
dezastru, FOAMETEA, care, la începutul anilor ’20, a
devastat Rusia bolșevică, răpind milioane de vieți
omenești. Foametea care: „Cutreieră ogoarele uscate,/
Șesurile sterpe și triste./ Ea intră în izba mujicului,/ Stingând șovăitoarea flacără-a vetrei./ Ea se furișează neauzită ca umbra/ Și bate cu răsufletu-i nimicitor./ Orașul
cuprins de veselie, distracții,/ Nopțile strălucește cu lumini îmbietoare,/ Însă prin lărmuitoarea și trândava
gloată/ Rătăcește feroce autoritara Foamete./ Abia deși întredeschide fața –/ Zâmbetele s-au și stins,/ Pier în
chinuri insuportabile.../ Mama nu-și poate hrăni odrasla,/ O ucide cu mâna dementă;/ Pentru a-și potoli cât
mai repede foamea,/ Multe femei se oferă de vânzare./
Foametea zboară cu forță fantastică,/ Peste pământ
aplecându-se, necruțător,/ Cu moartea încheind o tainică alianță,/ Clatină negrul său evantai” (Ksenia Abkovici). Asta și din cauza că, scria Vladimir Pozner (poet
avangardist din emigrație): „La răsărit, toate clădirile/
Sunt sub semnul secerii și ciocanului:/ Ilustrată ediție/
A foametei./ Ici-colo prin roșiile rânduri ale străzilor/
Ștreangul spânzuratului – semn de întrebare,/ La sfârșit
puncte – gloanțele,/ Iar pe copertă o cârciumă./ Dar
ilustrațiile? Cui iar reușit altele mai reușite?/ Cine-ar fi
putut desena/ Grămezi de vii și cadavre dimpreună?/
Tâmple găurite,/ Carne de om făcută scrum./ Și ce-i cu
bolșevicii?”
Sub semnul sinistru al ciocanului și secerii foametea
seceră nenumărate vieți omenești. Însă și oamenii
disperați, în agonia inaniției, se seceră între ei, ajungând la canibalism, ca în versurile din 1920 ale lui Aleksei Krucionîh: „În izba cu tavanul găurit, afumat/ Cinci
puișori bălăiori/ Deschis-au ochii a mirare – astăzi/ Pe
masă străchini pline aburesc!...// Farmazonilor, haideți,
mâncați,/ Nu rămână barem o fărâmă,/ În caz contrar –
v-ați și ridicat –/ Pe Mașka o s-o ia roșcatul Păduroi, –/
Iată-l, ca berbecul, trage la aghioase/ Sub cerdacul
casei bieților vecini!...–// Spuse mama și ieși încet.../
Copii-nfometați mâncau de se-necau,/
Dar văd că în ceaun plutesc mâini omenești,/ Iar
colo, în ungher, un vraf de măruntaie // – U-ah!... – făcură toți, îngrețoșați, buluc/ Dând spre ușa tindei, dar
pe dată/ Și mai abitir prind a urla spăimos:/ Acolo
mama-n ștreang se clătina/ Vânătul ei gât fiindu-i sugrumat/ De-un curmei săpunit lucios.// Copii alergară
până la malu-abrupt –/ Pe urma lor cel mort nedus la
capăt/ Clefăia din propria lui supă –/ Și-acei pui de om,
făcându-și cruce, toți/ Se aruncară-n apă ca niște
iepurași./ Spre mare mâini molcuțe i-au purtat...// Era-n
ajun de Paști.../ Sângele celui ucis spre ceruri/ Se
înălța, chemând la pocăință,/ Iar sufletul măicuței spânzurate/ Ca strigoiul se tot furișa/ Pe sub gardu-mpărăției
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din tării cerești”...
Și poemul din 7 octombrie 1921 al lui Velimir Hlebnikov, pe cât este artă, pe atât este istorie, document
(ca la Goethe: Poezie și Adevăr!): „De ce elani și iepuri
agonizează-n codru,/ Aiuritor aiurea alergând?/ Oamenii mâncat-au scoarța plopilor,/ Ai molidului lăstari
chirciți.../ Femei, copii prin crânguri rătăcesc,/ Adunând
mici frunze de mesteacăn/ Pentru-amăgitoare, serbede
fierturi;/ Vârfuri verzi de rămuriș, licheni –/ Hrană de pădure./ Plozii, cercetași silvani, cu droaia/ Cotrobăiesc
adânci huceaguri,/ Pe tăciuni încinși coc viermii albii,/
Varza, zisă-a iepurilor și încă/ Omizi mășcate sau păianjeni bruni,/ Mai dulci decât susaiul, după care/ Vânează cârtițe, șopârle fumurii,/ Șerpi șuierători, răpuși
din arcuri,/Din lobodă fac turte arămii./ De haină foamealeargă după fluturi:/ Unul chiar a adunat un sac/ De
atare gâze. Și, firește, astăzi/ Mama va găti un borș din
ele./ Ca-ntr-un vis, ca-n lumea cu vedenii/ Copleșii ar
prinde ca și cum/ Un iepuraș ce saltă, lin plutind, privindu-l/ Cu ochii larg deschiși, enormi,/ Îndumnezeiți deatâta-nfometare,/ Fără-a crede că-i adevărat ce văd./
Dar dispare-acea mică fantomă,/ Dând din urechiușele-i
cu vârfuri negre./ Pe urma-i, zbârnâitor zboară săgeata,/
Însă târziu – se mistui cel prânz de saț./ Iar copiii, muți,
mai stau ca și vrăjiți.../ «Uite, colo, vezi cel fluturaș.../
Aleargă iute, prinde-l! În stânga, încă unul!...»/ Posomorât e codrul. Un lup se furișează/ Spre poiana unde,
ca mai an, mâncase/ Un fraged miel./ Și ca un titirez se
învârte îndelung/ Adulmecând cel loc,/ Dar nu află, nu,
nimic, decât/ O copită mititea – avură grijă/ Furnicile să
nu rămână urme. Întristată,/ Fiara, tremurând ca un
schelet, ucigător/ Își va frământa grelele labe/ Peste
gotcani și blegi cocoși surii/ Ce adormiră sub zăpada
care/ Se va răspândi în evantaie albe.../ Pui de vulpe,
ghemotoc de foc,/ Urcă pe un ciot, spre-a medita/ La
ziua care vine.../ N-ar fi mai bine de-ar ajunge câine?/
Să se dea cu slujba pe la oameni?/ Capcane, plaseles puse pretutindeni –/ De dorești, alege-o pe oricare.../
Asta e: periculoasă treabă!/ Vulpoiașul ar fi să-ajungă
hrană,/ Cum se întâmplase chiar cu câinele! În sat/ Dulăii nu mai latră.../ Și micuțul pui de vulpe prinde-a/ Se
spăla cu labele-i molcuțe,/ Ținându-și țanțoș vela-nflăcărată/ A pufoasei cozi./ O veveriță face cam mofluză:/
«Unde-ar fi nucșoarele-mi și ghinda? –/ Le-au păpat
țăranii!»/ Liniște, zări limpezi, fapt de seară,/ Gângurind
încet, trist se sărută/ Pinul cu răchita./ Poate că chiar
mâine-or fi tăiați/ Pentru hrană”.
Ce
tablouri
cutremurătoare
surprindeau
avangardiștii – akmeiști, ego-futuriști, cubofuturiști,
imagiști, constructiviști, expresioniști, oberiu (adepți ai
artei reale), luminiști etc. etc.! Ce recrutare de detalii,
ca o panoramare, ca un „evantai negru”, precum spune
un vers citat mai sus! „Foametea” lui Hlebnikov e poem
zămislit de suferința coșmarească a populației de pe
Volga, apropiat de intonațiile folclorice, marcat adânc
de chinuitorul suprarealism al basmelor populare „de
groază”.
...Astfel că, pe la ora 12.50, căutam un posibil final
al acestui eseu. Unul cu dihotomie, contraste, bine și
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rău, bogăție și sărăcie, îmbuibare și fraudă etc. etc.
Bineînțeles, găseam unul, însă, la un moment dat,
mi-am
zis
să
deschid
atotștiutorul
portal
https://www.worldometers.info/ro/, ce oferă statistici curente, imediate, modificate alert într-o mică de ceas. La
acel moment Statisticianul Global anunța că au murit
de foame (vezi captura de ecran):

...Și eram exact la 100 de ani de când își scriau zguduitoarele poeme Hlebnikov, Krucionîh, Abkovici, Pozner, Oleinikov și alți autori citați aici, la tema Petrecere
cu stil. Literatură și gastronomie. O recunosc, petrecerea nu s-a prea înfățișat. Sau o fi una prea de tot adumbrită. Pe alocuri. Azi, ca și acum un secol, în literatura
adevăraților poeți, care cad sub incidența dezideratului,
de acum 200 de ani, al lui Goethe: Poezie și Adevăr.
Și tocmai în conformitate cu adevărul și cu expresia
ideilor divine trebuie să preiau de la Marele Statistician
și următoarele: astăzi, 3 ianuarie 2022, până la amiază,
pe Pământ s-au născut 215 mii de suflete...
1-3.I.2022

Vasile Pop-Negreşteanu, Cheia lui Eminescu
PRO
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Mircea Braga

IN MEMORIAM
MIRCEA TOMUŞ

(9 ianuarie 1934-28 martie 2022)

MIRCEA TOMUȘ SAU A TRĂI ISTORIA

PRO

Încă prin 1950-1955, la Sibiu funcționa un cenaclu
literar, condus de Radu Theodoru, care, pe atunci, lucra
la romanul Brazdă și Paloș, al cărui prim volum a și apărut în anul 1954. Îl frecventam și câțiva elevi ai Liceului
„Gheorghe Lazăr”, dar și cadre didactice, printre care o
fostă colegă de facultate cu Nichita Stănescu, Natalia
Potolea, al cărei singur volum de versuri a apărut după
1989, dar și persoane cunoscute – cel puțin pe plan
local – ca scriitori, precum prozatorul Paul Constant
(acesta cu volume publicate încă în interbelic), poetul
Mircea Avram, dar și Radu Stanca, pe care, cel puțin o
dată, l-am văzut acolo. Cenaclul era, într-un fel, un ecou
întârziat al atmosferei datorate refugiului la Sibiu, în perioada războiului, a Universității clujene, poate și
activității mai ştiutului Cerc Literar, cunoscut cel puțin
câtorva intelectuali ai urbei, cum fusese dr. Gheorghe
Telea (acesta păstrase legătura cu membrii Cercului
până târziu, după 1990, pe care îi va evoca și într-un
amplu volum, Mărturisirile de după vecernie, din 2009).
În timp, începuse să fermenteze necesitatea unei
publicații cultural-literare, idee care-i agitase pe cei mai
tineri, vârstnicii avansând mai precaut într-o vreme în
care practicarea literaturii chiar cerea așa ceva.
Dar contextul era favorabil: în câteva județe din țară,
se înființaseră sau reînființaseră diferite reviste, cum s-a
SAECULUM 3-4/2022

întâmplat, de pildă, la Brașov, cu „Astra”. În cele din
urmă, s-a acceptat ca și Sibiul să beneficieze de o asemenea publicație, numită „Transilvania” și se trecuse la
alcătuirea redacției. Printre cei interesați s-a aflat și Mircea Tomuș. Nu mai știu pe ce filieră urmărise el eforturile de obținere a aprobării revistei; dar înaintase
instituției sub tutela căreia urma să funcționeze revista,
și o cerere, manifestându-și disponibilitatea de a ocupa
funcția de redactor-șef, precum și câteva recomandări
în acest sens, semnate de diferite personalități. Iar
într-una din zilele anului 1972, cu ocazia unei întâlniri,
persoana care le primise m-a întrebat – știind că sunt
absolvent al Facultății de Filologie din Cluj-Napoca –
dacă îl cunosc pe Mircea Tomuș.
Îl cunoscusem încă în perioada studenției, pe când
debutasem la revista „Steaua”, condusă de A.E. Baconsky, unde Mircea Tomuș era redactor. Și i-am mai spus
că, după părerea mea, pentru funcția de redactor-șef,
era omul potrivit, fiind familiarizat cu organizarea și
funcționarea unei reviste cultural-literare, că, la vremea
discuției, ca director al Editurii Dacia, cunoaște cam tot
ceea ce înseamnă activitate editorială, că premierea de
către Academia Română a volumului său de debut e un
document semnificativ pentru prestația sa ca istoric și
critic literar, că are numeroase legături cu lumea scrii79

torilor, deci o șansă în plus de a asigura revistei colaboratori de prestigiu. Nu știu dacă cele spuse de mine
au contat sau nu la numirea sa ca redactor-șef.
Dar ceea ce a urmat a arătat că nu mă înșelasem:
revista a fost bine primită la nivel național; printre colaboratori nu au lipsit nume ilustre (de la Nichita Stănescu
la Constantin Noica, pentru a da și exemple); Mircea
Tomuș a reușit să-l aducă în redacție pe Mircea Ivănescu, intrat încă de atunci în galeria poeților reprezentativi ai literaturii române; fiindcă numărul sibienilor
afirmați ca scriitori crescuse semnificativ, a făcut demersurile necesare în vederea înființării Filialei Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România.
În anul 1978, reușind să părăsesc activitatea din cadrul Comitetului de cultură, din ce în ce mai mult strâns
politică, am intrat efectiv în componența redacției, ocupându-mă de sectorul de teorie, critică și istorie literară.
Prima constatare a fost că atmosfera din redacție, modalitatea de pregătire a fiecărui număr și consecvența
rubricilor erau un ecou a celor pe care le întâlnisem și
în redacția „Stelei”: sumarul fiecărui număr era discutat
în prealabil, oferindu-se timpul necesar alcătuirii textelor, se căutau noi colaboratori, latura ideologică era, oarecum, superficială. Rubrici „personale”, ca să le zic
așa, nu au susținut decât Constantin Noica, Ion Vlad,
Mircea Zaciu și Adrian Marino. Poezia și proza erau acceptate doar dacă nu ieșeau din cadrul consistenței literare etc. După o deplasare la București, reușisem să-i
conving a deveni colaboratori permanenți pe Mircea Anghelescu (la rubrica „Cronica edițiilor”) și pe mai tânărul
Dan C. Mihăilescu (la „Cronica literară”).
În 1977 a avut loc prima ediție a Colocviilor de Critică ale Revistei „Transilvania”. Prin acestea din urmă,
Sibiul devenise un veritabil centru de interes al țării în
specialitatea teoria culturii, îndeosebi cu aplicație la literatură, fiind aduse în relief contribuții de ultimă oră,
vehiculate la nivel european. Timp de zece ani, dezbaterile – conduse de prof. univ. Romul Munteanu, pe
atunci director al Editurii Univers, unde inițiase două
serii în domeniul respectiv, una de „Studii” și alta de
„Eseuri” – s-au desfășurat în prezența multor cadre didactice, teoreticieni, istorici și critici literari, în condițiile
în care textele comunicărilor nu au fost înaintate în
prealabil redacției pentru a fi supuse cenzurii, iar
intervențiile orale au fost, la rândul lor, libere. În afara
problemelor legate de organizarea imediată a Colocviilor, misiunea mea era să solicit autorilor textele comunicărilor, de a asigura, pe baza imprimărilor,
prezentarea discuțiilor și de a le tipări într-o broșură,
acoperind astfel fiecare ediție. Pe toate acestea le-am
reeditat, într-un volum masiv, de-abia în anul 2012.
În anul 1989, Mircea Tomuș a intrat în politică, a fost
președinte al FSN şi al CPUN locale, a ocupat câteva
funcții la București, printre care și pe aceea de secretar
de stat la Ministerul Culturii, a revenit la Sibiu și și-a reocupat postul de prof. univ. la Facultatea de Litere și Arte
a Universității „Lucian Blaga” (unde, temporar,
funcționase și ca rector), preocupat îndeosebi de
înființarea unei noi facultăți consacrate artei teatrale. Iar
împreună cu poetul Anghel Dumbrăveanu a înființat
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încă o revistă, „Rostirea românească”, având două
redacții, la Sibiu și la Timișoara. Părăsise revista „Transilvania”, aceasta nemaifiind finanțată. Cum nici încercările celor rămași de a-i asigura autofinanțarea, prin
extinderea activităților, nu au reușit, a fost preluată de
Universitatea sibiană, primind profilul de publicație destinată a ilustra cercetarea științifică din cadrul acesteia.
A fost perioada în care și eu, la insistențele rectorului
recent înființatei Universități „1 Decembrie 1918” din
Alba Iulia, m-am transferat la Facultatea de filologie și
istorie din orașul Unirii, ca profesor, obținând în scurt
timp și acreditarea necesară pentru conducerea de doctorate. Și din nou drumurile mele și ale lui se vor întâlni
ca participanți la diferitele susțineri de doctorate nu doar
ale noastre, ci și alte altor profesori, de la alte
universități. După pensionare, s-a retras, în liniștea unui
sanatoriu din preajma Sibiului. A fost înmormântat, alături de soția sa, în cimitirul din Avrig.

*

Considerat de unii comentatori drept tradiționalist,
aserțiunea nu coboară până la sensul peiorativ al cuvântului. E adevărat, Mircea Tomuș nu s-a arătat interesat nici de avangardă, nici de inițiativele, dorite
inovatoare, cele mai aproape de zilele noastre. Format
la practica școlii clujene, care nu dezlipea istoria literaturii de liniile de forță ale istoriei generale și care își respecta canonul deja constituit, căuta zona de contact a
acestora, unde valoarea era dublu recunoscută și unde
intercomunicarea se cerea slujită în spiritul fidelității față
de real. S-ar putea chiar spune că, din acest unghi,
până și accentele romantismului pot să apară ca decurgând dintr-un efort, deși neostentativ, de căutare a
prezenței unui sugestiv ceremonial realist. Și, de fapt,
cu un pas mai departe, istoria literaturii nu încalcă, dimpotrivă, regula celei generale, iar ficțiunea rămâne marcată, uneori subteran, dar alteori mai frecvent, de
însemnele timpului, ale epocii.
Așa a debutat, în 1965, cu amplul studiu Gheorghe
Șincai. Viața și opera, nu fără a dezvolta și țesătura mai
amplă a Școlii Ardelene, al cărei exponent a fost și autorul adaptării unei scrieri a lui J.H. Helmuth, sub titlul
Învățătură firească spre surparea superstiției norodului.
A urmat perioada de la revista „Steaua”, unde, practic, tinerii atrași de comentariul literar erau îndreptați
spre critica de întâmpinare Acesta fost și cazul lui
Gheorghe Grigurcu, al lui Constantin Cubleșan și al
meu, dar și al lui Mircea Tomuș, deși acesta angajat în
redacție. Probabil și acest avantaj l-a sprijinit să devină
colaborator la mai multe reviste literare, îndeosebi cu
cronici literare, pe care, în timp, și le-a adunat în volume
precum: Cincisprezece poeți (1968), Carnet critic
(1969), Răsfrângeri (1973) Istorie literară și poezie
(1974) și Mișcarea literară (1981). Menționând această
desfășurare, Andrei Terian are dreptate când afirmă că
Mircea Tomuș nu s-a înscris nici pe direcția impresionismului eseistic al lui Nicolae Manolescu (care facilita,
într-un fel, actul de aducere a textului comentat în apropierea denivelărilor receptării), nici pe a dezvoltării unui
tablou care să epuizeze congruența operă-scriitor, ca
în cazul lui Eugen Simion. Opțiunea lui Mircea Tomuș
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se îndrepta spre înțelegerea scriiturii ca referință la un
cotidian, delimitat temporal, trăit cu dilemele, provocările și întrebările sale, nu fără o ținută ușor didactică.
La „Transilvania” va renunța la cronica literară, preferând studiul de sinteză, cum au fost cele destinate lui
Caragiale (1977 și 2000), Sadoveanu (1978) și romanului (Romanul romanului românesc, 2 vol., 1999 și
2000), în acesta din urmă urmărind condiționarea
prezenței personajului de existența categorială, în stază
tipologică, ca recognoscibilă în realitatea socială. Dar
se va îndrepta și către proză, oferind romanul Întoarcerea (1983). Putea fi vorba și de o autoprovocare? Posibil, din moment ce își va dedica anii ce au urmat scrierii
celor cinci volume ale amplei reconstituiri a istoriei ardelene, începând cu Răscoala lui Horia, Cloșca și
Crișan și până aproape de zilele noastre, intitulate Aripile demonului (2007-2013), despre care Irina Petraș
scria: „Pentalogia transilvană Aripile demonului e,
poate, cum s-a spus, ultimul roman fluviu românesc.
Dar, neîndoielnic, este, cum iarăși s-a spus, o capodoperă.” Este o frescă, urmărind epuizarea unei istorii, în
care fiecare fapt de viață se afirmă ca piesă componentă a unui amplu tipar-model de procesare a unor
aspirații și a unor idealuri constituite în veac. În felul
acesta, istoria generală se înalță prin istorii individuale,
drept care autorul nu ezită să-i aducă în scenă și pe
înaintașii săi pe linie paternă, trăitori în Apuseni, oferind
nu atât simple portrete, mentalități, convingeri și atitudini, ca expresii ale principiilor de viață și de faptă. Procedeul va fi extins, astfel încât – accesând și prezentul
– alcătuiește pagini sensibile privind viața sa la Avrig,
împreună cu Lia, soția sa. Nu sunt evitate nici alte momente, cum ar fi cele din perioada „Transilvaniei”, colorând de fapt ficțiunea cu evenimentul autobiografic. Se
simțea nu doar locuitor al Avrigului, ci și participant la
istoria și la actualitatea orașului. Îmi mărturisise, cu prilejul uneia dintre multele vizite pe care i le făcusem, că
– după plecarea sa din această lume – își pregătise
locuința pentru a deveni „Casa memorială Mircea
Tomuș”, dar având grijă ca și prezența Liei să fie vizibilă. (Astăzi, date fiind accidentele, ciudățeniile și imprevizibilul celor ce sunt și, probabil, vor mai fi, nu mai
cred că dorința i se va împlini. Dar... cine știe?)
Retras la sanatoriu, după cum am menționat deja,
marcat și de moartea Liei (avea pe perete o reușită fotografie a ei, deasupra măsuței pe care își ținea laptopul), totuși nu abandonase scrisul: încerca, în cheie
memorialistică, prezentare unor întâmplări din trecerea
sa prin lume. Într-o zi, m-a întrebat la telefon dacă nu
vreau să scriu eu capitolul despre Colocviile de critică,
fiind mai aproape decât el nu atât de cele cunoscute,
cât îndeosebi de cele neștiute ale acestora. I-am răspuns că nu cred că trebuie să ne amestecăm amintirile,
mai ales că, în temă, are textul scris, în linii mari și publicat ca Prefață la volumul despre comunicări, îngrijit
de mine, apărut în 2012. A continuat să scrie și a reușit
chiar să publice câteva fragmente în revista „Apostrof”.
Acum, ne-a rămas încă o carte neterminată, într-un șir
mereu în creștere, al literaturii române.
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Vasile Pop-Negreşteanu, Răboj, III
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„E ORA ÎNCHIDERII, E-ATÂT DE TÂRZIU
KANEŢ, THE END, FINE, SFÂRŞIT”
In memoriam
NICOLAE DAN FRUNTELATĂ

10 octombrie 1946-13 iunie 2022

„Ştiu, sunt bătrân, aştept să mă întind
pe-a ţării iarbă veşnică şi dulce
dar, dacă mă priviţi cum stau culcat
vedeţi că am imaginat o cruce.”

„EU VOI RĂMÂNE ÎNTR-O POEZIE”…

O dată-n veac Patria moare… În veacul de-acum a
murit şi Poetul – „valah străvechi”, coborâtor din neam
de pandur din oastea lui Tudor, „oltean al dracului”, „naţionalist” şi „sudist”, „bolnav de destinul unei ţări mici /
dintr-o lume nebună”, ars până la os de dragostea de
Ţară şi de Neam şi de Limba Română.

De fapt, chisnovat cum îl ştim, Poetul n-a murit…
Cocoţat „în caleaşca vremii”, cu „un lăutar pe capră/
şi-un moscal de bicigaş”, a plecat puţin, să caute Bălăciţa celestă şi paradisul de la Vânju Mare, căci cu siguranţă şi prin cele zări va fi fiind un piemont, vor fi fiind şi
destui ce-i duc dorul. Vărul Mărin din Bulzeştii Doljului
e printre ei…
Cumpănind pe umărul lui larg cobiliţa cu metafore şi
cu tristeţi, întrebând, în gura mare, „Care eşti, mă, de
la Bălăciţa?”, bate acum cărările Raiului în căutarea bunicului, Nicu Popescu, şi a bunicii Constanţa, în căutarea Lambrettei, vindecătoarea lumii, şi a ceaslovului ei
cu litere ciudate, ori în căutarea poveştilor, fiindcă, dacă
nu ştiţi, „viaţa noastră este un drum între felurite poveşti,
toate nebune, toate fără rost aparent” şi e imposibil să
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nu treacă şi ele dincolo…
Ori şade „la apa Vavilonului/ plângând de mila Domnului/ de mila mare-a tuturor”… S-o mai găsi cine să-l
tragă de mânecă pe Tatăl Ceresc: „Ai grijă, Doamne, de
naţia asta care a uitat de sine…”?
Aici a rămas să mai cânte Balada de la Grand Vanjou un alt oltean de geniu…

Mai an, abia rotunjise 15 luştri de viaţă, ne avertizase subtil că „azi-noapte/ a venit toamna în Sudul
meu…”. Ne-am încăpăţânat să credem că venise
„toamna dulce din Obor” de odinioară, care îneca oraşul
în miresme de crizanteme, de vin fiert şi scorţişoară…
am refuzat să vedem Toamna ce venea „cu paşi de
fiară”, n-ar mai fi venit!, „când de trăit n-a mai rămas
nimic/ decât o clipă şi câteva zile”. Şi-acum, deja „e ora
închiderii, e-atât de târziu/ kaneţ, the end, fine, sfârşit”…
şi-acum „începe vara, începe moartea”…
Deşi cred că abia acum începe adevărata viaţă a
Poetului…
Numai în elizeele câmpii oltene fornăie a nelinişte
caii de la Bălăciţa şi grohăie a neputinţă un mistreţ
orb… au auzit pesemne, rostogolit de zefir, un glas cunoscut: „Eu voi rămâne într-o poezie”…
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Ștefan Mitroi

PRIN CER, APROAPE DE BĂLĂCIŢA

Treceam prin Tâmna. Deodată, mi-am adus aminte
că satul în care se născuse era destul de aproape.
L-am sunat, ca să-i spun că m-a întrebat de el
Mehedințiul natal. Ești acolo? a tremurat vocea lui la telefon. Acolo? am răspuns eu râzând. Sunt chiar la tine
acasă!
Ce bucurie! s-a înseninat el brusc. E ca și cum aș fi
și eu puțin.
Făcusem oare bine că-l sunasem? Cum să fie Nicolae Dan Fruntelată puțin în județul din care era atât de
mult? Și era mereu. Stau mărturie cărțile sale, ce sunt
toate de acolo.
Povestea s-a repetat apoi. Știu, zicea imediat ce-mi
auzea galasul, treci prin apropierea Bălăciței. Așa e,
răspundeam, dar de unde știi? Simt, se bucura el ca un
copil. Copil și era, de fapt, atunci când vorbea despre
lumea din care pornise spre lume. Se întorcea tot timpul
cu gândul acolo. N-o făcea oricum, ci prin poezii ce-i
țâșneau de-a dreptul din inimă. În vara aceasta, chiar
în a doua zi de Rusalii, inima lui a tăcut. Nu însă și poeziile pe care le-a scris. Ele vor continua să vorbească.
Poate mai puternic decât au făcut-o până acum.
În ce mă privește, sunt sigur că, ori de câte ori voi
mai trece prin Tâmna, o să simt nevoia să-l sun. Știu că
el, chiar dacă a plecat într-o altă lume, sigur mai bună
decât aceasta, o să-mi răspundă. Și că,
răspunzându-mi, o să simtă că-mi tremură vocea și-o
să întrebe: Nu cumva tu plângi?
Da, plâng, o să-i spun, dar te rog să nu mă întrebi
de ce.

Ion Andreiță

pălmaș cu condeiul

LA REVEDERE, FRATELLO!
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Ce făcuși, Fratello? Te grăbiși! Puteai să mai stai.
Trebuia să mai stai. Era nevoie de tine în aceste momente când, cum tu însuți spuneai, o dată-n veac patria
moare. Patria n-a murit încă; este muribundă. Dar te
grăbiși, tu, să duci cu tine acest apus prelung și dureros.
Casandră a unui timp indolent și nerecunoscător, tu
prevăzusei totul: Eu nu pot spune: Noapte bună, România/ Oriunde te-ai afla!/ Pentru că tu nu te mai afli
nicăieri/ Decât, poate, în inima mea. Și, știind ce va
urma, n-ai mai așteptat dezastrul.
Presimțind plecarea, sau poate cineva de-acolo, de
Sus, ți-a anunțat iminenta dată, ți-ai luat rămas bun de
la noi, prietenii tăi dintr-o stea – steaua vieții, steaua literaturii – și, ca într-un testament, ai spus fiecăruia câte
un cuvânt de iubire. Și eram/suntem mulți, dar steaua
iubirii tale ne-a încăput pe toți – și cred c-ar mai fi și
rămas loc, știind inima ta mare cât o țară.
Zici, în acel panegiric al prieteniei: „Eu am avut și am
o iubire adevărată, mare și definitivă”. Această iubire,
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mare și definitivă, a pornit la drum, prin țară, având în
substanța ei, combustia care o împingea mai departe,
iubirea restrânsă, creuzet cu arderi cosmice, a casei
tale, a familiei tale. Ai avut totdeauna alături fetele mele,
cum spuneai uneori, cu duioșie: Doina, soție și colegă
de condei gazetăresc; Anda, universitară în ceea ce
ne-a fost nouă drag, folclorul (și poporul); Anuca, renumit medic cardiolog (care a stat lângă tine până la ultima răsuflare); nepoțica Ruxi, studentă în Arte – și,
desigur, Adrian, ginerele, săritor ca un fiu. Cu această
zestre, peste zestrea de acasă, părintească, ai luat
lumea în piept și-n răspăr, alintându-o cu slovele poeziei, șfichiuind-o cu cuvântul pamfletului.
Fratello, grăbitule, ai scris în această viață pe furate
mult, și bine, și frumos. Cărțile tale stau și vor sta
mărturie a unei conștiințe trimise de Dumnezeu pe
pământ cu misiune specială; pe care ți-ai îndeplinit-o cu
prisosință, dar căreia îi mai puteai aduce încă multe carate. Nu le mai enumăr – cărțile, care te definesc și
atestă împlinirea misiunii încredințate. O vor face alții,
le vor îngriji bibliotecarii, se vor bucura cititorii. Amintesc, însă, una din ultimele – și nu de poezie, ci de
ziaristică („viața și dragostea noastră”): volumul de
eseuri (și pamflete) Boabe de piper crud, rod al
colaborării săptămânale, sub același titlu (totdeauna vineri, pagina 7) în prestigioasa revistă „Flacăra lui Adrian
Păunescu”, condusă de fiica marelui Bard, minunata
poetă și ziaristă Ana-Maria Păunescu; aceea care, cu
dragoste și pricepere, semnează prefața. Prefață în
care, superb laitmotiv, poeta reperă: „Și mereu, vinerea,
miroase a boabe de piper crud”.
Fratello, în acestă carte mă onorezi cu o tabletă
(Vârsta fratelui meu) – și n-aș fi vrut să fac un prilej de
laudă (oricât am fi noi de olteni!), dar nu pot să nu citez
o propozițiune care mă arde, Fratello, ca un dor nestins:
„Pe poetul cu care am băut, în realitate ori în gând, butoaie de vin roșu, de zaibăr pelinat, cu care am cântat
cântece oltenești ori maramureșene, cu care am încercat direct pe suflet cuvinte rare ale limbii române”…
Fratello, în timp ce scriu, pe masa mea ard două pahare cu zaibăr pelinat. Tu nu ești alături, te grăbiși să
pleci. Beau din paharul meu. Beau și plâng și scriu – și
lacrima are gustul amărui al pelinului de mai și miros de
boabe de piper crud.
Mă uit la paharul tău; parcă se subțiază vinul în el –
oare, să fi palpitat sufletul tău în preajmă? – că nu degeaba punea bunica o cană cu apă la striga casei: vine
sufletul mortului, maică, și timp de 40 de zile aleargă pe
unde-a călătorit în viață și, când obosește din
alergătură, vine acasă și bea din apa asta, pe care o înnoim noi în fiecare dimineață.
Dar, din păcate, paharul rămâne neatins.
Beau și paharul tău, Fratello. Beau și plâng și
scriu…
Și mă gândesc că vinerea va mirosi mereu a boabe
de piper crud.
La revedere, Nicolae Dan Fruntelată!
La revedre, Fratello!
Pe curând.
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Nicolae Iliescu

DESCARCERAREA NISIPULUI

Nisip presărat sau risipit din monumentul de tocare
a Timpului, nisip care include boabe de fapte înluminate
și boabe de fapte mucegăite, care cuprinde bunătăți și
răutăți, râuri și răuri, șoapte râzgâiate și șoapte răspicate, dizarmonii și desfătări, care cuprinde cât cuprinde.
Sunt zile în an și în viață de schimbare statornică, zile
când luminile se aprind și luminează visele și visurile cu
totul diferit ca până atunci.
Așa și aici, căci nu prea știam nimic despre Nicolae
Dan Fruntelată, nici nu prea citeam noi Luceafărul în
afară de rubrica de sport și de șprot a lui Nea Fane. Cu
timpul am început să ne facem prieteni, să avem foști
colegi de an și ne-am dat seama că și ei caută același
cer. Lumea era mai divizată ca acum sau măcar la fel,
dar mocnită, la foc scăzut, căci lespedea conformismului era prea grea. Și, deh, trebuia să reziști prin cultură,
adică prin lașitate, că asta era de fapt! Accepți și uiți,
sau te faci că uiți.
Nicolae Dan Fruntelată poposea dinspre politică,
deși în facultate, împreună cu Doina domniei sale fusese/fuseseră printre cei eminenți – o știu de la Mariana, vară-mea, colegă de an cu ei. Sunt pictori care
nu fac contururi, nu desenează în creion și apoi colorează, vin cu uleiul consistent și eficient și-l pun direct
din cuțit. Uleiul gros, nehidratat, dar plin de vitamina nămolului, calmat și îngrijit.
„Ca un tren fără cale ferată și gări”, descuamat, descarcerat dacă doriți și dacă vă place, încărcat cu o singurătate rănită, aflată dincolo de satul tradițional și
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îmbrăcat frumos, ca de duminică și dincoace de orașul
pripășit și sufocat, sleit de galbenul turcit al Oborului.
Asta este explicată pe scurt esența de vanilie a poeziei
lui N.D. Fruntelată. Acum, această poezie a rămas fără
ușă, dar arătând mereu Sudul, nu Nordul, precum busolele obișnuite și fără personalitate. Sudul incendiat în
tinerețe și în culoare. Dar și în fericire.
Eu l-am cunoscut la TVRM, Televiziunea România
de Mâine, unde coordona fără să se vadă, cu mare
detașare și cu tot atâta discreție, tot ceea ce trebuia coordonat: emisiunile, omisiunile, invitații, titlurile, limba
română. Pe vremea aceea, TVRM chiar emitea, se închega, reprezenta ceva. Nu cred că scriitorul să rămână
musai un soi de nimic într-o societate de consum. Ca
intelectual, el poate trăi nu numai din scris, ci şi din vorbit, din dat idei. Grass a stat pe lângă liderii SPD, Banderas pe lângă șefii PSOE, Alain Delon pe lângă
Sarkozy, cine ştie câţi sunt pe lângă președinți sau pe
lângă Papă, câți fac parte din cortegiul de vis, dream
team al lui Napoleon transferat în Eghipet? Şi altfel,
scriitorul poate sta acasă, poate debuta la nouăzeci de
ani, ca Ghepardul de Lampedusa, poate fi om de lume,
poate fi miliardar sau chiar miliardar de iluzii. Nu există
vreo reţetă. Scriitorul e scriitor oricând. Dar el nu trebuie
să-şi ia peste picior propriul Timp, propriul nisip şi propria limbă. Cineva prevedea că în viitorul veac sălbatic,
limbile nevorbite de măcar patru procente din poporul
global vor dispărea. Cine ştie ce-i ăla viitor? Dar veac
sălbatic? Dar patru procente?

Acum, Nicolae Dan Fruntelată a plecat tiptil în mica
sa patrie de cerneală, de noapte și de iubire,
desăvârșindu-și războiul său mondial de catifea reiată.
Alături de zei, prieteni și umbre.
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remember

„BIOGRAFIA” UNEI CONȘTIINȚE
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1. Victor Petrini – între acțiune și contemplare.
De la întâiul volum al Moromeților și până la Cel mai
iubit dintre pământeni, Marin Preda și-a dovedit
înclinația unui observator de adâncime, a unui profund
moralist, îmbinând observația neutră cu reflecția etică
impregnată de nostalgia demnității, ca reflex al unui
echilibru interior. În afara cărților prin excelență confesive (Viața ca o pradă și Imposibila întoarcere), descoSAECULUM 3-4/2022

perim pagini în care narațiunea propriu-zisă este restrânsă în avantajul dezbaterilor de conștiință, dezbateri
vizând nu atât înscrierea faptelor în sine, cât
semnificațiile prezente ale acestora. Cu o anumită
înclinație spre introspecție, Victor Petrini face dintr-o
existență supusă atâtor traumatisme un teribil obiect de
analiză. Cu excepția lui Rebreanu și Sadoveanu, spiritul
de competiție și de dialog al lui Marin Preda se îndreaptă, cu același nestăpânit orgoliu, și spre autorii de
roman citadin. Cel mai iubit dintre pământeni lasă să se
întrevadă această evidentă relație de „ambiție” a lui
Marin Preda față de Camil Petrescu, de unde o apropiere a lui Petrini de Ștefan Gheorghidiu poate fi realizată cel puțin în direcția relației personajului-„filosof” cu
femeia obtuză. În ambele cazuri, protagonistul e „un
profesionist al filosofiei, statut pe care soția îl prețuiește
formal, dar, cum aveam să înțelegem ceva mai târziu,
exclusiv ca garanție a prestigiului social, nu ca atestat
al calității intelectuale.”1 Cei doi scriitori urmăresc
această relație pe fondul unor mutații conjuncturale fundamentale, „într-un timp de tranziție (războiul, teroarea
comunistă), care silesc pe individ să evolueze, exersându-și instinctele de apărare.”2 În sensul acestei
apropieri, Monica Spiridon surprinde în Petrini „drept un
Ștefan Gheorghidiu de la Siliștea – Gumești”, romanul
Cel mai iubit dintre pământeni fiind numit „un interesant
exercițiu de «moromețizare»” (...) pe o temă camilpetresciană”3 idee mărturisită, de altfel, într-o observație
a lui Marin Preda însuși în Imposibila întoarcere: „Camil
Petrescu, scrie autorul Moromeților, l-a admirat pe
Proust. Dar ce este într-adevăr superior, aici, este arta
naratorului care se exercită cu aceeași magie și când
descrie țărani sau lăptărese. Servitoarea Françoise este
poate, după Swann, cea mai reușită figură din opera sa.
Nivelul de conștiință al baronului Charles se reduce în
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ultimă instanță la strategia complicată a unui salonard,
iar gândirea sa nu este superioară celei unei mahalagioaice limbute. Ca în orice mare creație, și aici nu mediile sociale pe care le evocă amintirea scriitorului dau
complexitate și adâncime, fiindcă totul e gol pentru un
scriitor, un lucru nefiind mai important decât altul.”4 Privind lucid și oarecum amuzat realitatea (eșuarea relației
dintre el și Matilda), Petrini nu se amăgește însă ca Ladima. Fără să se sinucidă ca acesta, sau să se descompună în „infernul îndoielilor” (Monica Spiridon), ca
Gheorghidiu, Petrini găsește mereu puterea să se
detașeze: „Mă pufni râsul. Felul cum ea se privise în
oglindă, aș zice plictisită că era plictisită, fără vreo cutremurare, arăta, dezvăluia adică o comică stagnare a
sufletului, ca și când ar fi fost o apă bătrână care se uită
în golul cel mare al câmpiei și nu mai vroia nimic”. Prin
condiția sa de creator, Petrini este cel mai aproape de
Ladima, ei regăsindu-se, atât în plan erotic, cât și într-un
plan mai înalt.
Privit din această perspectivă, romanul Cel mai iubit
dintre pământeni întrunește în chip exemplar „statutul
unei magnifice epopei moderne”5. În cadrul unei asemenea formule, determinantă pentru realizarea artistică
este demonstrarea deplinei compatibilități dintre elementul narativ specific prototipului etern al epopeii,
înțeleasă ca o „poveste” de dimensiuni mitice a vieții
eroului central, și tentația față de diversitatea tipologiilor
romanești fundamentale. Victor Petrini este protagonistul unei „povești” de viață ce o reia în datele ei miticexistențiale pe aceea a eroului homeric. Relația cu
motivul lui Ulysse este aceea care obsedează conștiința
artistică a romancierului. Depoetizat și dezorientat, nemaifiind necesar a pune în valoare presupusa vocație
a eroului de a condiționa cunoașterea lumii și împlinirea
propriului destin de angajarea lui totală în dinamica faptelor cu conținut concret istoric, epopeicul nu mai este
de acum emanația unei structuri narative sublim-legendare, precum la Sadoveanu. În acest sens, instinctiv dar
și problematic, Victor Petrini evită „funcția exponențială”
în ordinea implicării active în epopeicul social-istoric și
preferă ipostaza de observator contemplativ. Dramaticul
său vis este acela de a crede cu „patetică obstinație” că
e liber față de sine atât timp cât are dreptul situării „în
afara” fluxului strict evenimențial al istoriei. Dominat de
o etică nonconformistă, proprie marilor spirite, eroul lui
Marin Preda nu este totuși un resemnat, o victimă a propriei lipse de viață. De sorginte camilpetresciană, absolutismul său moral nu se consumă în sine și, mai ales,
nu determină nici o clipă atenuarea instinctului vital.
Dimpotrivă, o asemenea formă de inadaptabilitate morală și filosofică își are resorturile în această vitalitate a
eroului, în voința sa niciodată dezarmată de a-și împlini
destinul. Victor Petrini nu acceptă postura de învins și
nici pe aceea de individ fără identitate în această lume
a vieții moderne. Eroul își asumă riscul situațiilor-limită
în care îl aruncă dramaticul tumult social-politic al „obsedantului deceniu”. Personajul este pus dintr-odată în
fața unor realități sociale și politice, care, prin complexitatea lor, pun la încercare viziunea sa de tânăr intelectual. Marin Preda descrie, cu o profundă capacitate
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analitică, modul în care semnele acestor schimbări se
localizează în însuși interiorul biografiei intime a lui Petrini. Aflat la începutul retrospectivei autobiografice, episodul Ninetei și, mai ales, episodul Căprioara
încorporează tocmai semnele de acest gen.
La începutul romanului, Victor Petrini este prezentat
într-o celulă unde, așteptând „închisoarea pe viață”, își
scrie mărturisirea clarificatoare pentru sine: „Îmi face
bine mie. Scriind, simt că trăiesc”. Are un eseu nepublicat, Era ticăloșilor, care cristalizează în termeni filosofici
experiența sa existențială.6 Încă din adolescență, de pe
la vârsta de șaisprezece ani, își pierde credința în Dumnezeu și în viața viitoare. Capătă aversiune contra
mamei, căreia îi reproșează credința religioasă, se
îndrăgostește de Nineta Romulus, fostă elevă, și, ajuns
student la filosofie, evită să fie contaminat de fanatismul
legionar. Rămâne mai retras față de colegi, fără să stârnească pasiuni printre studente din cauza
inexpresivității chipului său: „Aveam figură frumoasă
fizic, dar urâtă în expresie. Frumusețea era a trăsăturilor, urâțenia constă în ceva inefabil. Căprioarei, care îl
admiră, îi răspunsei că natura nu îngrămădește decât
rar asupra unui singur individ mai multe calități. Eu
știam carte, dar eram urât, ea nu prea știa, dar era frumoasă”. Se îndrăgostește de Căprioara. O cere în căsătorie, dar aceasta dispare, preferându-i un student în
medicină, în anturajul căruia sfârșește prin a fi ucisă.
După terminarea studiilor, Victor Petrini ajunge profesor
de logică la Școala Normală de Învățători. Primește
ordin de chemare în 1946, primăvara, este concentrat,
întâmplându-se ca, înainte de încorporare, să se împrietenească cu Petrică Nicolau, căruia, din moment ce
„evenimentele politice și sociale sunt imprevizibile și nimeni nu e în siguranță față de desfășurarea lor, fie că
ești popor mare sau popor mic”, refuză să-i
împărtășească părerile despre istorie. Invitat în vila luxoasă a soților Nicolau, Petrini este fascinat de chipul
Matildei, deși cu cinci ani mai mic decât ea. Reflectând
la căsnicia soților Nicolau, Victor Petrini consideră „căsătoria o temniță în care oamenii, cu vini diferite, se închid și se urăsc reciproc crezând că au fost pedepsiți
să ispășească pe nedrept pedeapsa celuilalt...” Îl îndeamnă, fără egoism, pe Petrică Nicolau să divorțeze
de Matilda, vorbindu-i despre suferință: „O depresiune.
Ce rost are să zaci în ea, și, mai rău, să te acomodezi
cu ea? Dostoievski se sperie la gândul că omul redevenit liber, n-o știe ce să facă cu libertatea”. Primește a
doua oară vizita Matildei și, odată ce o consideră „femeia mea”, gelos, orbit, Petrini o îndeamnă să divorțeze
de Petrică Nicolau, plecat deja de multe luni la tatăl său.
„Afecțiunea, sentimentele pot sări ușor barierele, dacă
oamenii nu-și poartă sufletul într-o carapace. Știam că
și eu o aveam pe-a mea și desigur turburarea venea
de-acolo că această femeie voia s-o ridice”. În 1948, se
căsătorește cu Matilda, după ce, cu un an înainte, fusese numit asistent de filosofia culturii, mai întâi la „marele poet și filosof..., apoi la istoria filosofiei”. Se mută
în casa Matildei, trăiește perioada epurărilor totale a
cărților de orice fel, a bibliotecilor, a anticariatelor și a
clădirilor. Începe să-i citească pe Marx, Engels, Lenin
PRO

remember

SAECULUM 3-4/2022

PRO

„și mai ales pe Stalin”. Ca om al ideii, face greșeala
marii majorități a intelectualilor de stânga de a idealiza
liniștit revoluția, atribuindu-i un sens și o orientare logică, el considerând că „într-o revoluție se întâmplă
multe, revoluția și le asumă, erau inevitabile, când pe
scena istoriei apăreau masele.... da, putem călca în picioare câteva cărți, să dărâmăm o cariatidă, ei și?
Aveam să le retipărim acele ediții, ceva mai târziu, desigur și construi alte cariatide, când tipi așa de proaspeți
și idioți ca de-alde Calcan vor fi înlăturați...” Pierde postul de asistent universitar la Filosofie, îl cunoaște pe
avocatul Ciceo, actualul său apărător, devenind martorul unor evenimente de-a dreptul absurde. Catedra de
filosofie a culturii se desființează, Ion Micu devine șef
de catedră la filologie, Decebal Roșu ajunge prodecan,
Vaintrub, decan și șeful catedrei de marxism. Se
împrietenește cu Ben Alexandru, care-i propune să intre
în partid. Victor Petrini refuză explicându-i inaderența
sa la ideologia care dogmatizează libertatea, o anulează. Arestat, află de la un colonel securist de origine
ungur că este considerat membru al organizației teroriste „Sumanele negre”, bandă de asasini șovini antimaghiari. Este vorba de o interpretare greșită a unei
afirmații a fostului său coleg Iustin Comănescu, ajuns
acum în „Sumanele negre”, care, printr-un joc nevinovat
de cuvinte, își încheie scrisoarea cu expresia „Eu aștept
ordonanțele dumneavoastră”, ceea ce securitatea interpretează ca fiind egal cu „ordinele dumneavoastră”. Era
vorba de reproducerea unui pasaj dintr-o scenetă a unei
trupe de teatru, cu un majur care-l beștelea pe un soldat, iar acesta, în poziție de drepți, răspundea mereu
cu replica „Să trăiți, aștept ordonanțele dumneavoastră!” După prima noapte petrecută în închisoare,
înțelege că se află într-un univers concentraționar și,
asemenea eroului kafkian, își dă seama că este confruntat cu o instituție abjectă și absurdă, care nu reprezintă masele și aspirațiile lor, ci supunerea mecanică
față de ordinul dogmatizat. Îl amenință pe general cu
răsturnarea situației: „Cunosc istoria revoluțiilor și vă
asigur că totdeauna (și nici revoluția proletară n-a făcut
excepție) cei care s-au aflat în situația dumneavoastră
au avut soarta Victimelor lor”. În timpul celei de-a doua
detenții, nu-l mai obsedează „perversitățile acelor timpuri”. Timp de trei luni a stat închis în beciurile
Securității, ca, după un proces de cincisprezece minute,
să fie condamnat la trei ani de închisoare, practic la
muncă forțată în minele de plumb de la Baia Sprie.
După eliberare, i se ia dreptul de a mai lucra în
învățământ, fiind considerat periculos chiar și pentru a
preda abecedarul în clasa I primară.
Bucuria iubirii împlinite nu estompează amărăciunea
eșecului profesional, al continuării detenției și în libertate prin interdicția de a scrie și de a preda liber. Rememorând infernul închisorii, Victor Petrini înțelege că
universul concentraționar se extinde și afară, asupra
oamenilor, cărora li s-a alterat esența prin convertire în
delatori și torționari. Mai mult decât atât, el se revoltă
împotriva ideii că, în închisoare, criminală nu este anihilarea fizică, ci anularea adevăratelor valori spirituale
și morale, în cele din urmă, modul cel mai rafinat de uniSAECULUM 3-4/2022
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formizare a conștiinței. Urmând sfatul lui Vătămanu, se
duce la Brațele de muncă și devine salariat al Sfatului
Popular orășenesc, într-o echipă de deratizare. Stupefiată că soțul ei, tatăl fetiței sale, este deratizatorul Petrini, arhitecta Matilda își pierde răbdarea și-l
avertizează că își dorește să se despartă. Acceptând
compromisul socializării, acesta se supune convențiilor
cadrului, fără să fie însă scutit de cruzimea Matildei,
care divorțează și părăsește orașul. Se angajează ca
strungar la Uzina de tractoare, ajunge contabil la Oraca,
își scrie articolul despre Giordano Bruno, care, publicat
în revista Amăicălițului, a fost primit cu mari reticențe de
șefi din cauza viziunii sumbre asupra filosofului. I se interzice să mai publice și, ghidat de cele trei caiete, își
termină lucrarea despre noua gnoză. După crima din
teleferic, e condamnat la șase ani închisoare, de unde,
executând câte trei norme zilnic, reușește să obțină
grațierea doar după doi, când își reia imediat redactarea
caietelor. Preocupat de cum va reuși să ajungă din nou
spre inima fetiței sale, își pierde speranța de a mai scrie
pentru contemporani. Este numit profesor de franceză
într-o comună apropiată, unde Silvia îl vizitează
aproape zilnic. Despre Suzy, care îi refuzase cererea în
căsătorie, are senzația că-i devenise tot mai străină
(„Era o invenție de-a mea”). „Vraja, cum se zice, se
spulberase, deși noi încercarăm la început s-o reînviem.
Pe scurt, nu mai avea putere asupra mea... a obținut pe
urmă un pașaport pentru Italia și n-a mai revenit în țară”.
Recitindu-și lungul manuscris-confesiune, Victor Petrini
își afirmă încrederea în puterea mereu vie a iubirii care
dă energia de a înfrunta absurdul timpului. „Am fost ispitit o clipă să-l arunc pe foc. Și totuși, mi-am spus, trebuie să-i dau drumul să meargă. Mulți dintre semenii
mei au gândit poate la fel, au jubilat ca și mine, au suferit și au fost fericiți în același fel. Mitul acesta al fericirii
prin iubire, al acestei iubiri descrise aici și nu al iubirii
aproapelui, n-a încetat și nu va înceta să existe pe pământul nostru, să moară adică și să renască perpetuu.
Și atâta timp cât aceste trepte urcate și coborâte de
mine, vor mai fi urcate și coborâte de nenumărați alții,
această carte va mărturisi oricând: «dacă dragoste nu
e, nimic nu e!»”
2. Neliniștile moralistului. În raport cu istoria, eroul
este un înfrânt. Pe plan interior, în raport cu sine însuși,
Victor Petrini rămâne un învingător. Absurdul nu
reușește să îi altereze universul lăuntric. Ca om în absurd este agresat, dar nu invadat de absurd. El nu își
pierde încrederea în om, își păstrează curiozitatea,
dorința de înțelegere, setea de cunoaștere a
complexității și varietății naturii umane, de unde și puterea asumării experienței totale, care să îl ducă spre
descoperirea adevărului de dincolo de absurd. Provenit
dintr-o familie obișnuită, aparținând mediului proletar,
Petrini nu a reușit să se rafineze prea mult prin cultură.
„Întâi, observă Ov. S. Crohmălniceanu într-un comentariu asupra evoluției lui Petrini ca intelectual, nu prea
a avut când, acasă i-a lipsit prilejul, iar apoi a fost numit
asistent universitar curând după ce și-a terminat studiile. A citit mult în «specialitate», dar trădează naivitățile
novicelui, nutrind ambiția să elaboreze un sistem filoso87

fic propriu, o nouă «gnoză»”7. Intelectualul abia în formare, caracteristic epocii, Petrini dovedește însă, prin
modul de gândire și exprimare, în planul reflexiv interior,
o mare libertate, dată de sinceritatea cu sine, de unde
și posibilitatea de a apropia argumentația și speculațiile
sale intelectuale de un anume „stil moromețian”. Scriptura și operele literare aparținând celor mai diverse timpuri și spații culturale sunt supuse unor metode critice
de o frapantă originalitate. Epistolele lui Pavel către Corinteni și efesieni sunt „plicticoase”. Sartre este numit
„acest indigest om de litere și filosof francez”. „Faust e
un personaj nesărat, absolut neinteresant”8 Revenind
la Scriptură, Petrini se întreabă: „Ce vrea să însemne
expresia «în ceruri?» Unde stătea Dumnezeu, unde era
răul și iadul, în Sirius, în Vega? Sau, poate, mai departe?” Aceleași nedumeriri i le stârnește și „instrumentul întrebuințat pentru tortură”: „Furca are o coadă de
lemn și vârfurile cu trei brațe de metal. Ei bine, de unde
luau dracii lemn și cine le turna fierul?”
Forța și savoarea „stilului moromețian” de a supune
lucrurile deriziunii crude țărănești se manifestă în scena
în care Petrini pierde răbdarea de a i se adresa rațional
Matildei, optând, în cele din urmă, pentru un registru al
vieții zilnice, direct „în sensul propriu al cuvântului”
(Ov. S. Crohmălniceanu): „Și mai du-te în... cu
pasențele tale cu tot. Ai ajuns să mă plictisești de
moarte cu stările tale sufletești abisale, fii fără grijă, n-o
să te bat decât dacă ai să mă provoci, trebuie să știi că
eu sunt un om bun și blând, dar răspund la provocări,
deși în marea tactică, în lupta pentru cucerirea puterii a
clasei muncitoare (...) s-a lansat și lozinca: tovarăși, nu
răspundeți la provocări. (...) Nu mă mai iubești, n-ai
decât să pleci și să te spânzuri. (…) Lua-v-ar dracu pe
toți!” Tendința „de a face din viață un permanent spectacol” este vizibilă, de asemenea, și în alte pasaje, în
care preocuparea de a reproduce cele mai fine inflexiuni caracteristice rostirii este mai mult decât evidentă
(scene cu întrebări, replici, monologuri etc.): „Cum poți
să uiți ceea ce până ieri însemna iubirea, dragostea
însăși, expresia ei tulburătoare care îți atinge și îți
vrăjește sufletul? Ce mai rămâne atunci?... Simții că o
luasem razna.” Prin acest „stil moromețian”, autorul „împinge comedia caragialiană a cuvântului până la extrema ei, inefabilul sonic”9. Întâlnirile obișnuite, uneori
chiar banale, sunt relatate astfel încât să iasă la iveală
implicațiile lor morale profunde, extrem de grave, totul
fiind plasat sub semnul reflecției și al unei severe
interogații asupra rosturilor existenței umane. Elaborată
la persoana întâi, cu un înalt grad de subiectivitate, relatarea câștigă în semnul unei maxime autenticități. Sub
aspectul științei portretizării, Marin Preda se plasează,
față de Călinescu, la cealaltă extremă. S-a constatat că
„acolo unde Călinescu stilizează grațios, Preda
șarjează, îngroașă, frizează trivialul”10 Spre deosebire
de Ioanide, „un ins plăcut, căutat de toată lumea, sociabil, adorat (fără motive temeinice) de toate femeile”, Petrini „stârnește mai curând antipatii și iritare”, fiind
„respingător” în expresie, „nesociabil și adeseori de-a
dreptul bădăran”11. Amândoi meditează la „posibilitatea
de a-și concepe existența într-un sistem absolut de co88

ordonate”, la „supraviețuirea dincolo, în planul unei
conștiințe transcendente și universale, sensibile la ierarhia reală a valorilor”. Sub multiple planuri, Petrini se
dovedește încarnat de Ioanide (Scrinul negru), Cel mai
iubit dintre pământeni asemănându-se cu romanul lui
G. Călinescu atât din punct de vedere tematic, cât și al
tipurilor create de către cei doi prozatori. Intelectualul
dăruit cu putința împlinirii prin operă, asemenea lui Ioanide, Victor Petrini „elaborează” proiecte creatoare de
amploarea și ambiția personajului călinescian. Pentru
aceștia, opera echivalează cu șansa unui „dialog” cu
posteritatea (cum se consolează Petrini) sau, cum
susține Ioanide, a unui „apel la pustiu”. Ioanide păstrează în albume schițe fanteziste pentru un oraș al viitorului, în timp ce Petrini, alungat de la catedră (aşa
cum avea să fie însuși Călinescu), adună, în câteva caiete, însemnări pe baza cărora visează să revoluționeze
filosofia, întemeindu-și o nouă gnoză. În acest sens,
este de reținut observația lui Eugen Simion, care îl
definește pe Marin Preda „un spirit pentru totalitate și
un spirit al totalității”12.
Monica Spiridon, Omul supt vremi. Eseu despre Marin
Preda, romancierul, Editura Cartea Românească, București,
1993, p. 35.
2
Ibidem, p. 36.
3
Ibidem, p. 37.
4
Marin Preda, Imposibila întoarcere, Editura Cartea Românească, București, 1971, p. 87.
5
Nicolae Ciobanu, Marin Preda: Cel mai iubit dintre pământeni, cronică literară, în „Luceafărul”, nr. 1 (933), 25 martie
1980, p. 2.
6
Era ticăloșilor reprezintă titlul unui pamflet care ar putea
fi datat 1977-1978, privind epoca respectivă și personajele ei
principale. Ca întotdeauna, în cazul unei adânci demonstrații,
scriitorul pornește de la un concept. În cazul de față – Platon.
În acest pamflet este demonstrată figura de coșmar a dictatorului care îi stârnea repulsii lui Marin Preda: „metafore gâlgâite le ies din gât”. Este cunoscut, de asemenea, și faptul că
Marin Preda a redactat un text, intitulat Novelle, datat de
mâna autorului: „Sinaia, august 1972”, înmânat lui Victor Crăciun pentru a fi publicat ulterior. Paginile acestui text reprezintă un atac fățiș împotriva erei ticăloșilor, viziune fără
echivoc la Marin Preda pe fundalul stalinismului și al tuturor
practicilor cunoscute direct de realitățile românești. Textul este
o prezicere a sfârșitului oricărei tiranii. „Era ticăloșilor e cartea
revoltei istorice și a hiperbolei ei, nihilismul: prețul pe care
omul-zeu se cuvine să-l plătească pentru luarea în stăpânire
a lumii” (Monica Spiridon, op. cit., p. 102).
7
Ov. S. Crohmălniceanu, Stilul moromețian, în Timpul n-a
mai avut răbdare: Marin Preda, Editura Cartea Românească,
București, 1981, p. 549.
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Ibidem, p. 389.
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Ibidem, p. 392.
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Distinsul profesor, critic și istoric literar, prețuit colaborator al revistei Pro Saeculum, Marin Iancu, revine la
preocuparea pentru opera lui Marin Preda. După Marin
Preda. Dicționar de personaje, publicat în 1995, în colaborare cu Andreea Vlădescu, și după volumul din
2000, Marin Preda. Reflecții, amintiri, confesiuni,
profesorul Iancu ne oferă acum Lumea personajelor
lui Marin Preda, vastă lucrare apărută la Editgraph,
Buzău, în 2021, cu o prefață de Mircea Popa. Acest
volum se adaugă studiilor despre M. Eminescu,
I. Creangă, G. Coșbuc, G. Călinescu și Al. Piru, celor
optsprezece manuale școlare, antologiilor și lucrărilor
de metodică, studiilor, eseurilor și articolelor prin care
Marin Iancu slujește cultura românească.
Recentul volum are un titlu perfect adecvat, căci,
deschizându-l, pătrundem într-o adevărată lume, în
care – de la Petre Aanei, colegul personajului principal
din Intrusul, și până la Zonzi, fratele Ciulcăi din al doilea volum al Moromeților – întâlnim toate cele 936 de
personaje care populează opera lui Marin Preda; nu
numai creația de ficțiune, ci și volumul autobiografic,
Viața ca o pradă.
Aşa cum citim în Notă lămuritoare, „după primele
precizări și exemplificări sumare privind regimul biografic și social al personajului, articolele merg spre indicii
privind direcțiile sale de acțiune și, în paralel, relațiile cu
alte personaje”. De asemenea, sunt cuprinse note, „ipoteze și teorii vehiculate de critica literară, cu accentul
pus pe diversele particularități în măsură să lumineze
portretul emblematic pentru categoria umană a personajului, pentru originea sa socială, semnificația numelui,
dimpreună cu o mulțime de comentarii privind aspectul
fizic și moral, fapte, relații, limbaj și comportament specific naturii sale ficționale.”
Textele structurate în conformitate cu modelul general acceptat pentru dicționarele de personaje literare,
sunt, după cum precizează autorul, „texte de factură explicativ-eseistică, diferite ca întindere, în funcție de staSAECULUM 3-4/2022

tutul fiecărui personaj.”
După numele personajului, se precizează opera sau
operele lui Marin Preda în care apare acesta; de la celebrele Moromeții, Delirul, Marele singuratic, Cel mai
iubit dintre pământeni, până la prozele scurte din volumul de debut, Întâlnirea din Pământuri, sau la creații
mai puțin cunoscute, cum ar fi Întâia moarte a lui Micula Mircea. Devine astfel evident, o dată mai mult, că
opera lui Marin Preda este un univers coerent și autentic, prin care evoluează, în diferite împrejurări și în variate constelații interpersonale, aceleași caractere,
izvorând dintr-o unitară experiență de viață.
Personaje secundare sau chiar episodice sunt fixate
pregnant într-o tipologie: „Martor grav, expresie a omului
simplu, temător, docil” este Alde al lui Bragadiru. Activistul de la sector din romanul Cel mai iubit dintre pământeni se încadrează în tipul „caracterologic al
impostorului”. Ilie Dămăceanu din Intrusul „aparține seriei de «eroi-marionetă»” ilustrând „degradarea umanului”. Iar Ștefan Dobrescu, mai bine cunoscut sub porecla
Bilă, este un „personaj obscur, din categoria acelor
«bezmetici» care tulbură claritatea lucrurilor”.
Sunt evocate și nume doar pomenite în creația lui
Preda, în jurul cărora se construiesc însă episoade cu
o mare forță de expresie. Așa este, de exemplu, Moceanu, inventatorul celebrului cosor, alcătuit dintr-o
parte lemnoasă și o parte fieroasă și aflat în centrul savurosului episod, realizat „într-o notă de parodie tragică,
de ludic macabru”, din Cel mai iubit dintre pământeni.
Contribuie la caracterizarea personajelor lui Marin
Preda și comparațiile dintre ele și cele ale altor scriitori.
Astfel, Luchi Dumitrescu este asemănată cu figuri feminine din romanele lui Mircea Eliade sau Mihail Sebastian. Guica și Marica Guma, „boieroaica”, își găsesc
corespondentul în grotești personaje călinesciene.
În cazul personajelor principale, comparațiile pătrund mai adânc în construcția acestora: „În felul personajelor lui C. Pavese sau Italo Calvino, privirea lui
89

Petrini e a unui «judecător» al condiției umane, al alienării, ochiul său căutând necontenit contrapunctul fiecărei reacții.”
Marin Iancu se referă și la comparațiile făcute de critici între nuvela Colina și La hanul lui Mânjoală sau
Moara lui Călifar ori între cuplul Polina-Birică și cel alcătuit de Ion și Ana în romanul lui Rebreanu.
Personajelor emblematice ale lui Marin Preda, istoricul literar le consacră, pe bună dreptate, articole extinse, predominant eseistice, adevărate studii ce vădesc
și înzestrarea sa de critic literar.
Ilie Moromete este privit din perspectiva altor personaje de țărani din literatura română, insistându-se asupra a ceea ce-l diferențiază de ele, făcându-l unic. Prin
acest personaj, Marin Preda conectează „romanul de
inspirație rurală la problematica și tehnicile epicului analitic”. Moromete este văzut „înscenându-și existența”,
ceea ce-l face, pe rând sau simultan, actor, regizor și
spectator, vădind „o înclinare genuină pentru umor”.
Moromete este „contemplativul care refuză acțiunea”,
ceea ce totuși n-ar exclude cu totul o fire practică. Darul
lui de a povesti este asociat de autor, pe urmele lui Nicolae Manolescu, unei anumite capacități „de a recepta
lumea cu un ochi proaspăt”. Simbol „al destinului
civilizației țărănești”, Moromete devine derutat în al doilea volum al romanului, pentru că noua lume a satului
„nu este proiecția lui, ci o realitate care îl ignoră”. O caracterizare care se reține: „În Moromeții, I, eroul apare
departe de tradiționala duritate țărănească. El pare mai
degrabă un om pudic, care folosește cuvintele de spirit
și ironiile pentru a-și ascunde adevărata natură. Un personaj ironic admirat de un narator ironic ar putea reprezenta cheia structurală a romanului”.
Pentru romanele ulterioare Moromeților, importanța
pe care o avea acolo Ilie Moromete revine triadei Călin
Surupăceanu, Niculae Moromete și Victor Petrini, ceea
ce-i unește pe aceștia într-o familie spirituală fiind „radicalismul acestor naturi intelectuale: în politică, în iubire, în morală”. Se cuvine remarcată analiza lui Marin
Iancu, după care „absolutismul moral al lui Victor Petrini
nu se consumă în sine și, mai ales, nu determină nicio
clipă atenuarea instinctului vital. Dimpotrivă, o asemenea formă de inadaptibilitate morală și filozofică își are
resorturile în această vitalitate a eroului, în voința sa niciodată dezarmată de a-și împlini destinul”
Autorul dicționarului știe în amănunt nu numai tot ce
a scris Marin Preda, ci și tot ce s-a scris despre el. Ne-o
demonstrează bogatele note bibliografice și referirile din
corpul articolelor, în cadrul cărora Marin Iancu preia
aprecieri critice sau polemizează cu ele, cum se întâmplă atunci când afirmă că pasiunea personajului Fica,
sora primei neveste a lui Ilie Moromete, „pare să contrazică opinia lui Mihai Ungheanu, care susține că
eroina acestei experiențe ilustrează imaginea uneia dintre «acele țărănci care-și pierd mințile din dragoste și
nu pot spune mai nimic despre bărbatul pe care-l iubesc»”.
Dorința istoricului literar de a nu lăsa neelucidată
biografia niciunui personaj al lui Preda, inclusiv când
acesta este un personaj real, precum învățătorul Ionel
90

Georgescu din Moromeții, Imposibila întoarcere și
Viața ca o pradă, îl face să recurgă la studiile documentare de o mare acribie ale lui Stan V. Cristea sau
Dobre I. Burcea.
Pasiunea pentru istorie și pentru biografii este evidentă și în prezentarea personajelor istorice, numeroase în opera lui Marin Preda: de la Ion Antonescu la
Carol al II-lea și de la Hitler la Gheorghiu-Dej. Autorul
studiului nu poate renunța tentației de a prezenta asemenea personaje și din punctul de vedere al unor istorici, nu numai din perspectiva scriitorului Marin Preda.
La o ediție ulterioară a lucrării ar trebui înlăturată identificarea prințesei Ileana Ghica din Delirul cu principesa
Ileana, arhiducesă de Habsburg prin căsătorie, viitoarea
Maica Alexandra, care, în roman, apare doar ca invitată
la nunta dintre Ileana Ghica și Sturdza, așa cum, de altfel, se precizează în articolul consacrat Arhiducesei
Ileana.
Volumul se încheie cu o Schiță orientativă de încadrare tipologică a personajelor lui Marin Preda, în care
acestea sunt grupate după criterii variate: pe familii și
clanuri, profesional (universitari, medici), conjunctural
(personaje aflate „sub incidența istoriei”), cele care pot
fi caracterizate prin „spiritul primar agresiv” sau prin misterul feminin. Întrucât multe dintre personajele lui Marin
Preda se supun mai greu încadrării într-o categorie,
pentru ele este creată rubrica Alte încadrări tipologice.
Fiecare dintre aceste aceste ccategorii are, la rândul ei,
multiple subdiviziuni.
Prin noul său volum, Marin Iancu ne conduce ca un
ghid extrem de competent, erudit, profund înțelegător
și admirativ prin lumea personajelor lui Marin Preda, în
anul premergător împlinirii centenarului naşterii celui
mai iubit dintre pământeni.
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Lina Codreanu

O FEREASTRĂ PRICOPIANĂ
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Oricând îmi trece prin minte imaginea scriitorului o
asociez auditiv cu vibraţia specială a glasului său.
Trăind „în mijlocul planetei” din universul cuvintelor,
adică în Duda țăranilor săi, Ion Gh. Pricop (15 apr.
1944-14 nov. 2018, Duda, jud. Vaslui) se simțea fericit.
„Sunt momente în care tai tăcerea în felii și aud muzica
sferelor” – ne mărturisea scriitorul prin 2006. Cu vocea
lui de franjuri aflate într-o vibrare nesfârșită crea un fundal sonorizant vorbelor afunde sau arcuite, târâșe sau
zburate. Aceasta este drâmba pricopiană, adică instrumentul muzical idiofon în formă de potcoavă cu o lamă
vibratoare care, ţinut în gură şi ciupit cu degetul, produce sunete şi le multiplică simultan, încât creşte impresia că-n modulaţia cuvântului se adună zeci de
sunete, ba dezacordate, ba răguşite, ba asprite ca firul
costeiului.
În oglindă ficțională, la fel de specială este şi vocea
lirică a scriitorului Ion Gheorghe Pricop ce răzbate din
trilogia Balada vârstelor (2004), Caligramele destinului
(A doua carte a lui Iov) (2006) şi Terapiile invocaţiei
(2008), precum și din următoarea triadă poetică, reprezentată de Confortul Inorogului (2011), Cartea celor
cinci semne (2016) și Elegiile albastre (2018). Înzestrat
cu o profunzime a gândirii și o suprasensibilitate vădite,
poetul nu a editat doar culegeri de texte în versuri, ci
toate volumele au o structură interioară, cicluri lirice, un
mod simbolic de dispunere a versurilor (v. Caligramele
destinului) și un ax lirico-tematic, impregnate metafizic.
Scriitorul înfășura geometric fețele sinelui în jurul
unei idei absorbite de mytos, manieră relevantă în volumele de proză, începând cu povestirile din Corăbii în
septembrie (1984), continuând cu Călăreţul de os
(1991), La coada cometei (1997), ajungând la amplitudinea arhitecturală din trilogia narativă: Paradigma Deşertului (2015).
Cere un efort de încadrare într-un anume gen literar
volumul compozit Cânta la Duda o chitară (2017). Sunt
împletite în carte elemente biografice, de autobiografie,
amintiri, memorii, evocări, însemnări jurnaliere, texte literare. Ca literatură de frontieră, scrierea poate fi încaSAECULUM 3-4/2022

drată unui metaroman. „Personajele” sunt extrase din
contexte culturale reale din arealul spiritual al Hușilor.
Deopotrivă sunt prezente date despre evoluţia formativă a celor doi artişti ai Dudei, iar, de nu sunt suficiente,
le întregim noi: „personajul” cărţii – Valeriu Penişoară
(1950-2004) – învăţător, cântăreț de muzică folk, prin
anii ’80-’85 – membru al Cenaclului „Flacăra”, condus
de poetul Adrian Păunescu şi naratorul-autor Ion
Gh. Pricop – profesor, poet și prozator, ambii din
aceeași localitate Duda-Epureni de Huși, judeţul Vaslui.
În capitolul Textele cântecelor noastre, sunt semnalate 11 texte poetice ale poetului Ion Gh. Pricop puse
pe note muzicale de cantautorul Valeriu Penişoară, din
care: Perseverență / Căluțul, Strigați-mă pe nume, Cuvântul lui Ion Roată către Divan, Povestea eroilor, Ană,
Doamnă!, Ce darnic e mărul! Niciun decembrie, niciun
ianuarie nu pot trece fără ca muzica și textul celor doi
prieteni – Cuvântul lui Ion Roată către Divan (1975) –
să nu fie difuzate și murmurate de doritorii de Unire:
„Cobora cerul pe ape
Ion Roată când vorbea,
Se trăgeau munții aproape,
Dunărea vorbea și ea.
Și zvâcni codrul ca para,
Grâul tresări din somn,
Striga Roată: «Vrem cu țara,
Noi îl vrem pe Cuza domn!»”

În „jurnalul parizian” criticul și istoricul literar Eugen
Simion deosebea două valențe ale timpului în elaborarea textelor jurnaliere – Timpul Trăirii. Timpul Mărturisirii,
după cum își titluiește volumul din 1977. Cartea lui Ion
Gh. Pricop intră în categoria scrierilor memorialistice,
așa încât cele două dimensiuni pot fi disparate, împletite, topite una în alta, chiar ambigui, uneori.
E posibil ca „timpul mărturisirii”, adică momentele însemnărilor în volumul Cânta la Duda o chitară, să fi distorsionat evenimentele, să fi atenuat conflictele ori, sub
forţa uitării, să fi omis elemente semnificative ale „trăirii”.
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De aici decurge dubla perspectivă narativă – obiectivă
şi subiectivă, fiindcă biografismul și literarizarea joacă
pe aceeași scenă de creație. Autorul poate camufla realul în imagine artistică, iar arta are mereu puterea să
lase urme în mentalul colectiv, cu mai mult folos decât
o înşiruire de date într-o biografie sau într-o istorie culturală.
Deși lectura oferă un portret în mișcare al cantautorului Penișoară, în paralel, cititorul e atras de destinul
poetului-textier Pricop, spirit profund analitic, care a
înțeles „înălțarea” și „decăderea” prietenului său într-un
mod exemplar, dovedind reale calități de psihanalist. Ion
Gh. Pricop și-a asumat această oportunitate artistică nu
numai când a elaborat cartea, ci în punctul originar al
demersului artistic când textierul şi cântăreţul au armonizat strălucit poezia şi muzica, după cum sună confesiunea: „Actul nostru creativ devenise o mașină care nu
putea funcționa decât în doi timpi, concomitent și continuu”.
În raport cu literatura sa, Ion Gh. Pricop poate fi o
fereastră simbolică. Aşezat în acest punct strategic, el
a putut privi detaşat întâmplările din afara cetăţii sufletului şi tot de aici a analizat tainele dinlăuntru. Cei doi
artişti rămân emblematici pentru istoria culturală zonală
şi naţională. Sunt stâlpi culturali ai comunităţii locale, în
care au fost zămisliţi, s-au format şi din care nu vor
pleca nici prin moarte. Poemul Strigaţi-mă pe nume…
este definitoriu pentru Ion Gh. Pricop, o memorabilă ars
poetica:

„Nu-mi spuneţi cer sau apă
Şi nici miros de fân…
Numiţi-mă prieteni,
Copacul cel Bătrân

Eu sunt pavăza pâinii,
Trunchi drept în ploi şi-n vânt,
Eu sunt Ion cel Simplu,
Gură de pământ…
În preajma mea e satul
Cu ochi senin de prunci,
Iar frunzele mi-s palme
Bătătorite-n munci…

Mi-i rădăcina scrâşnet
Şi oase de bunic,
La umbra mea cresc grâie
Cu ţara toată-n spic,

Pe umeri port Carpaţii
Cu lauri, nu galoane,
Deci spuneţi-mi pe nume:
Ion ţăran, Ioane!...”
O fereastră durabilă rămâne sufletul lui Ion Gh. Pricop, prin care dudenii privesc spre orizonturi şi tot o ferestruică – inima prin care lumea dinafară cunoaşte
magia satului Duda…
Ion cel Simplu, acum pe-o stea mișcătoare, stă
așezat între două lumi, ca o fereastră. Dacă lumina și
binecuvântarea vin de dincolo, dorul și prețuirea zvâcnesc de aici, din huma ontologică.
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Theodor Codreanu şi Ion Gh. Pricop
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Ioan Adam

DUILIU ZAMFIRESCU,
RAPOARTE DIPLOMATICE
(VI)

PRO

Început în ianuarie 2020, în numărul 1-2 (141-142)
al revistei Pro Saeculum, serialul „rapoartelor diplomatice” zamfiresciene se întrerupe acum subit odată cu
dispariția revistei care l-a găzduit. Intenția celui care le-a
descoperit în Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe și în depozitele Bibliotecii Naționale a României a fost de a repeta gestul interbelic al lui Emanoil
Bucuța care a publicat din iunie 1936 până în iulie 1937,
în coloanele Revistei Fundațiilor Regale, scrisorile
schimbate timp de aproape trei decenii de Duiliu Zamfirescu și Titu Maiorescu. De atunci s-a modificat imaginea postumă a autorului Vieții la țară. Prompt și sagace,
Șerban Cioculescu a spus-o cel dintâi: „Cu scrisorile lui
Duiliu Zamfirescu, de caracter privat, se luminează, întradevăr, revelator, o personalitate artistică de prim
ordin”. I se va ralia, peste câțiva ani, criticul cel mai
prestigios al timpului, Eugen Lovinescu: „Prin
frumusețea stilistică, prin tensiunea intelectuală a
conținutului, prezentă chiar și în momente de destindere, prin puritatea liniei, importanța acestei
corespondențe este, înainte de toate, de ordin literar”.
Scrise alternativ în română sau în franceză (limba
diplomației!) rapoartele diplomatice zamfiresciene, de
caracter confidențial, căci se adresau unor oficialități cu
putere decizională, reprezintă strălucit acea serie de
scriitori-diplomați care începe cu Alecsandri și Kogălniceanu și continuă cu Blaga, Aron Cotruș și Mircea
Eliade. Textele pe care le-am descifrat adesea cu lupa,
cuvânt cu cuvânt, prezentându-le, adnotându-le cu migală, sunt opera unui român inteligent, informat, sclipitor
stilistic și, ultima calitate menționată, dar nu cea din
urmă, cu intuiții profunde, confirmate de istorie. Duiliu
Zamfirescu a prevăzut, cu ani înainte, desprinderea Italiei din Tripla Alianță și implicarea ei în Tripolitania și Balcani, retragerea Angliei din convenții comerciale
SAECULUM 3-4/2022

împovărătoare cu alte state europene, a detectat
șubrezirea monarhiei chezaro-crăiești. Prin rapoartele
sarcastice și erudite despre lumea Vaticanului, a fost un
predecesor al lui André Gide. Tot el a crezut în Unirea
care va veni (asta în timp ce mentorul său, Maiorescu,
era scepticismul întruchipat!) și a formulat o dogmă
politică românească: existența unui stat ucrainean independent. În aceste zile vedem câtă dreptate a avut!
Am menționat aici doar câteva dintre previziunile lui, pe
care, cu puțină șansă, cititorii le vor putea descoperi în
volumul al doilea al Integralei corespondenței, care ar
trebui să apară sub auspiciile Academiei Române și ale
Fundației Naționale pentru Știință și Artă.
Existența Revistei Fundațiilor Regale a încetat în
1948, odată cu abolirea monarhiei de către comuniști.
Viața revistei Pro Saeculum se încheie după 20 de ani,
în plină democrație. Trist eveniment!

*
CĂTRE DIMITRIE A. STURDZA
1

Bucarest
No 189 du 15/27 avril [18]96
Monsieur le Ministre,

Comme suite à ma note No 177 du 9/21 avril ‘96 j’ai
l’honneur d’informer V. E. que je viens de parcourir les
trois journaux qui se publient à Sienne depuis les numéros du 11 avril jusqu’à ceux du 20 avril courant. Seul
le journal La Provincia di Siena a publié le discours de
Mr le Gl. Mocenni1 dans un supplément qu’il lui a consacré tout entier.
Les paroles de l’ancien Ministre de la Guerre, concernant l’envoi d’un gros corps de troupes sur le Bos93

phore, sont identiquement celles que L’Opinione de
Rome avait reproduites et qui, m’a-t-on assuré positivement, ont été prononcées par le Gl Mocenni.
Je dois ajouter que l’entrefilet du Popolo Romano,
qui contient une version, revue et corrigée, de ces paroles, n’a été reproduit par aucun journal, pas même
par la Provincia di Siena, bien que cet organ soit
entièrement dévoué au Gl. Mocenni et à Mr Crispi. Son
silence est significatif surtout après les commentaires
des journaux de l’opposition et après l’essai de démenti
du Popolo Romano.
Ci joint j’ai l’honneur de remettre à V. E. le supplément du journal en question.

NOTE
No 189 du 15/27 avril [18]96
B.N.R., Ms. 10945.
Ecou al tensiunilor de pe scena politică italiană de după
catastrofala înfrângere suferită de italieni la Adua, la 1 martie
1896, raportul zamfirescian arată că diplomatul aflat la post
la Roma nu și-a uitat vechea experiență de jurnalist. Bun profesionist, el compară informațiile obținute din mai multe surse,
elimină judicios versiunile cosmetizate și informează corect
„centrala” din București.
1, Stanislao Mocenni, general și politician italian originar
din provincia Siena.

2

Bucarest
No 190 du 15/27 avril [18]96
Monsieur le Ministre,

J’ai l’honneur de remetre ci-près à V. E. quelques
lignes que j’extrais du journal l’Italie portant la date du
lundi 27 avril courant. Elles concernent la nomination
récente de l’Archèveque1 de Bucarest et contienent
quelques détails interessants sur les circonstances qui
ont accompagnés la nomination des derniers titulaires
à ce siège.
A titre de simple renseignement je crois devoir attirer
l’attention de V. E. sur la source où le journal l’Italie
puise ses informations relatives au Vatican. C’est le
Cardinal Gallimberti2 qui inspire les articles publiés dans
ce journal en première page, tous les lundis, et il en profite pour attaquer três habilement le Cardinal Rampolla3,
Secrètaire d’Etat du St Siège. –
Veuillez etc.

NOTE
No 190 du 15/27 avril [18]96
B.N.R., Ms. 10945.
Cu acest succint text informativ, Duiliu Zamfirescu deschide seria rapoartelor în care analizează viața secretă a Vaticanului, un spațiu sacru în care se confruntau intens mari
puteri cu interese politice divergente. Numirea unui arhiepiscop catolic în București nu s-a sustras nici ea acestei lupte
surde, dar înverșunate.
1. Referire la numirea în data de 31 martie 1896, de către
94

papa Leon al XIII-lea, a noului arhiepiscop catolic de București
în persoana prelatului elvețian Franz Xaver von Horstein
(1840-1905). El îl înlocuia pe alt elvețian, Otto Zardetti, care
nu a rezistat la post decât un an fiindcă se implicase în scandalul convertirii la catolicism a unor țigani pe care mitropolitul
primat al României, Ghenadie Petrescu, i-ar fi vrut botezați în
credința ortodoxă. Horstein a murit la post la 5 iunie 1905.
2. Luigi Gallimberti (1836-1896), cardinal, diplomat, profesor de teologie și publicist. Adept al Triplei Alianțe. Din
25 iunie 1894 a fost numit de papa Leon al XIII-lea șef al Arhivelor Secrete ale Vaticanului. Prezumtiv candidat la pontificat, a murit subit în urma unei infecții laringiene.
3. Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), cardinal italian filofrancez.

3

București
No. 252 din 16/28 mai [18]96
Dle Ministru,

În cursul dezbaterilor asupra budgetului Ministeriului
de Război pe anul viitor ‘96–’97, dl. Gl. Ricotti1 a găsit
ocaziunea de a da seamă Camerei despre reformele ce
are de gând a introduce în armată, reforme menite,
după părerea sa, a întări armata în limitele creditelor ce
i se acordă.
Ideile d-lui Gl. Ricotti despre imposibilitatea de a se
putea menţine, cu mijloacele actuale, formaţiunile existente, erau de mult cunoscute. În mai multe rânduri
dl. Gl. Ricotti, a cărui experienţă şi capacitate este îndeobşte cunoscută, a fost solicitat de a primi portofoliul
Războiului. Dacă până acum D-sa nu a primit această
sarcină, cauza a fost numai că nu a voit să renunţe la
împlinirea reformelor ce i se păreau neapărat necesare
de introdus.
Cu suma de 235 milioane, dl. Gl. Ricotti voia ca Italia
să aibă în loc de 12 corpuri de armată slabe, numai 10,
însă acestea bine organizate şi înzestrate cu toate cele
trebuincioase.
Găsind se vede prea multe şi prea înalte împotriviri
la îndeplinirea întocmai a planului său primitiv, d-sa recurge acum la o sistemă intermediară care constituie
un fel de compromis între organizaţiunea actuală şi
aceea pe care d-sa o projecta.
Iată principalele puncte ale reformelor anunciate Camerii de către Dl Ministru de Război şi cari vor veni în
curând în discuţiunea Senatului.
Desfiinţarea unei companii în toate batalioanele de
infanterie, adică suprimarea a
282 companii din 94 regimente de linie;
Desfiinţarea a 4 regimente de bersaglieri (vor rămâne 8 regimente în loc de 12);
Desfiinţarea a 6 regimente de artilerie de câmp (rămânând numai 12 regimente a şase baterii de câte
8 tunuri fiecare, afară de cele 6 regimente de artilerie
divizionară a câte 6 baterii de câte 8 tunuri fiecare);
Desfiinţarea a 36 escadroane cavalerie;
Înfiinţarea unui al 8a regiment de alpini.
Pe de altă parte Dl. Gl. Ricotti a anunţat că va proPRO

restituiri
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pune restabilirea a 5 şcoli militare ce fuseseră desfiinţate pentru cauză de economie. Această restabilire, cerută de interese locale, pare a fi fost acordată de
Minister pentru a-şi asigura o majoritate în votarea reformei de mai sus.
Oarecare explicaţiuni au fost date de Dl. Gl. Ricotti asupra modului cum crede a se reorganiza serviciul de Stat Major; projectele relative urmând a veni în
curând în discuţiunea Senatului, îmi rezerv a da seamă
la timp E. V. despre dânsele. Dl. Gl Primerano2, Şeful
Marelui Stat Major, şi-a dat demisiunea şi nu a fost încă
înlocuit. La întrebarea unor deputaţi asupra motivelor
acestei demisiuni, dl. Ministru de Război a făcut următoarea declaraţiune: „Dacă dl. Gl. Primerano nu s-ar fi
retras singur, l-aş fi congediat eu (sic), şi iată pentru ce:
în general admis, se crede că Şeful Statului Major trebuie să fie şi şeful armatei; eu unul nu consider astfel
chestiunea. Ceea ce a putut întemeia această credinţă
a fost că, în capul Statului Major, s-au aflat generali
vechi ca Cosenz3 şi Primerano, şi iată pentru ce am crezut că-i bine a se modifica lucrurile. Şeful Statului Major
are o lucrare cu totul ştiinţifică care reclamă un om capabil şi relativ tânăr.
Primiţi etc.
Pe lângă aceasta am onoarea a alătura expunerea
de motive precum şi projectul de modificări la legea militară propus Senatului de către dl. Gl. Ricotti. Mai multe
tablouri comparative între principalele armate ale Europei însoţesc acest project de lege.
Veuillez etc.

restituiri

le Général aura été sacrifié à ses idées de vouloir
10 corps d’armée solidement constitués à la place des
12 corps incomplets. Les idées du Général, quoique
connues au moment de son arrivée au pouvoir, ne sont
pas bien vues à Berlin et à Vienne.
Rapport suit,
Zamfiresco
Veuillez etc.

NOTE
No 300 du 11 juillet [18]96
B.N.R., Ms. 10945.
Raport „la zi” despre evoluțiile de pe scena politică italiană.
1. Instalat la 10 martie 1896 ca titular la Ministerul de Război, generalul Ricotti a trebuit să demisioneze la 11 iulie 1896,
fiind înlocuit de generalul Luigi Peloux.
2. Demisia lui Cesare Ricotti a antrenat și demisia guvernului Rudini II. În aceeași zi s-a format și guvernul Rudini III,
care se va menține la putere până în 14 decembrie 1897.
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Bucarest
No 301 du 14 juillet [18]96
[Ministère] Affaires Etrangères
Bucarest

Le Ministère sous la présidence du Marquis du
Rudinì s’est complété aujourd’hui avec des nouveaux
titulaires aux Départements du Trésor, des travaux pu-

NOTE
No. 252 din 16/28 mai [18]96
B.N.R., Ms. 10945.
1. Cesare Francesco Ricotti-Magnani (1822-1917), general și politician italian, de mai multe ori ministru de Război în
guvernele Lanza, Minghetti II, Depretis VI și VII, Rudini II. Antipatizat de cercurile militare pentru că a inițiat reduceri de resurse financiare pentru armată. A reorganizat armata în numai
10 corpuri teritoriale și a redus durata serviciului militar de la
cinci la trei ani.
2. Domenico Primerano (1829-1911), general. Șeful Statului Major al armatei italiene (1893-1896). Apoi senator.
3. Enrico Cosenz (1820-1898), general-locotenent italian.
S-a afirmat în campaniile lui Giuseppe Garibaldi. Șef al Statului Major (1882–1893).

4

Bucarest
No 300 du 11 juillet [18]96
Chiffré
Ministère Affaires Etrangères

PRO

La demission du Gl. Ricotti1 ayant entrainé la demission du Cabinet entier, le Roi a chargé de nouveau le
Mquis du Rudini2 de former le Ministère. Quelle que soit
la solution de la crise, qu’on ne prevoit pas laborieuse,
SAECULUM 3-4/2022

Antonio Starabba, marchiz di Rudini,
omul alianțelor politice controversate
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bliques, des postes et de la guerre. Le Général Pelloux1
prend la dernier Département. Pour la moment, le Président du Conseil garde l’interim des Affaires
Etrangères en attendant l’acceptation presque certaine
du sénateur Visconti-Venosta2.
Zamfiresco
Veuillez etc.

NOTE
No 301 du 14 juillet [18]96
B.N.R., Ms. 10945.
1. Promovat ministru de Război în cabinetul Rudini III, generalul Luigi Peloux a fost numit, concomitent, și senator. În
mai 1897 a obținut din partea parlamentului adoptarea legii
de reformă a armatei și a stabilit un cuantum maxim al cheltuielilor militare în valoare de 9.560.000 lire/an. Fiind dezaprobat de Camera Deputaților din cauza promovării clientelare
a unor ofițeri, a fost nevoit să demisioneze în decembrie
același an.
2. Realitatea a confirmat pronosticul lui Duiliu Zamfirescu.
Portofoliul Externelor a fost preluat de experimentatul diplomat Emilio Visconti-Venosta.
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Bucarest
No 283 du 20/2 juillet [18]96
Monsieur le Ministre,

Pour faire suite au rapport confidentiel de cette Légation No 289(279), j’ai l’honneur de faire parvenir, cijoint, à V.E. le texte français de la sentence prononcée
contre le Général Baratieri1 le 14 juin à Asmara par le
Tribunal spécial de Guerre.
La phrase tant commentée «les insistances pas toujours mesurées du Gment 2» y est formellement inscrite.
Le Cabinet actuel était parfaitement sûr que la phrase
y était telle quelle. S’il l’a biffée dans le télégramme
de3....., c’est pour se faire interpeller à la Chambre par
Mr Cavallotti4 et attirer ainsi l’attention du Parlement et
du pays sur une affirmation grave, formulée par un Conseil de Guerre contre le précédent Cabinet. Mais le Parlement paraît avoir compris le jeu, car là où le Président
du Conseil prévoyait «des discussions irritantes sur un
simple compte rendu du télégraphe», la Chambre,
quand elle eut connu le texte authentique de la sentence se tint bien tranquille sans donner aucun signe
«d’irritation». Et pourtant l’occasion était excellente, car
on discutait le budget du Ministère des Affaires
Etrangères, quand les représentants de l’extrême gauche, alliés momentanés du Gouvernement, ne se font
jamais faute de mettre à nu l’état d’irritabilité constante
de leurs âmes contre tout le monde et spécialement
contre Mr Crispi5.
Veuillez etc.
Veuillez etc.
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NOTE
No 283 du 20/2 juillet [18]96
B.N.R., Ms. 10945.

Acest raport semnat de Duiliu Zamfirescu indică faptul că
guvernul român era informat despre meandrele vieții politice
italiene din mai multe surse. E de presupus că ministrul
plenipotențiar român de la Roma, Al. Lahovary, își înștiința și
el superiorii prin rapoarte separate, renunțând la coautoratul
cu primul său secretar, vizibil în alte texte. Acordând prioritate
șefului, Duiliu Zamfirescu, cu antecedente de ziarist, face o
analiză textuală a sentinței pronunțate de Tribunalul de Război
din capitala coloniei italiene Eritreea împotriva nenorocosului
general Oreste Balatieri.
1.Tribunalul de Război de la Asmara (capitala Eritreei) l-a
achitat finalmente pe Baratieri, dar i-a luat comanda trupelor,
încredințată generalului Antonio Baldessera. Formularea citată de Duiliu Zamfirescu a iritat lumea politică italică admonestată public de juriști.
2. „Insistențele, nu întotdeauna bine chibzuite, ale guvernului” (fr.).
3. Data și numărul telegramei respective n-au mai fost
menționate.
4. Felice Cavalotti (1842-1898), politician și scriitor italian.
Combativ și pasional, era liderul Extremei Stângi în parlamentul italian. Duelgiu versat (a ieșit pe „Câmpul de onoare” de
treizeci și trei de ori), a murit în ultima confruntare cu un adversar de dreapta, contele Ferruccio Macola, redactor al ziarului conservator Gazzeta di Venezzia, pe care îl insultase.
5. Francesco Crispi, prim-ministru al Italiei între 15 decembrie 1893 şi 10 martie 1896, a fost cel care a insistat ca generalul Baratieri să atace decisiv pe etiopieni, deși acesta ezita.

Generalul Cesare Francesco Ricotti Magnani,
un reformist ghinionist
PRO
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Mircea Popa

DIN CORESPONDENȚA LUI TIBERIU
BREDICEANU CU EMIL ISAC

PRO

O frumoasă și îndelungă prietenie l-a legat pe poetul
Emil Isac (1886-1954) de compozitorul Tiberiu Brediceanu, care a activat și a trăit o vreme la Cluj, Sibiu,
apoi la Brașov. Cele mai multe dintre acestea stau sub
semnul Astrei, deoarece cei doi au fost membri activi,
apoi conducători ai unor secții artistice ale Astrei. După
realizarea Marii Uniri, prin votul dat de delegații
credenționeri din toate părțile Transilvaniei, Crișanei,
Maramureșului și Banatului, a urmat și reorganizarea
Astrei de Consiliul Dirigent. Tiberiu Brediceanu a fost
ales președintele Secției Artistice a Astrei, în timp ce
Emil Isac a fost numit inspector al artelor pe întreaga
Transilvaniei și Banat. Cei doi s-au văzut astfel puși în
fața faptului de a colabora foarte strâns, unul ocupându-se de organizarea și dirijarea mișcării teatrale din
Transilvania, celălalt de mișcarea muzicală. S-a ajuns
acolo încât rapoartele anuale care trebuiau trimise și
susținute la adunările generale ale Astrei trebuiau să
aibă girul amândurora. Pe de altă parte, cei doi se trăgeau din familii cunoscute și venerate de românimea
din Transilvania, de vreme ce părinții lor au fost membri
de seamă ai Partidului Național Român și s-au afirmat
pe planul luptelor politice din Transilvania pentru emanciparea națiunii române și realizarea statului național
unitar. Nu trebuie uitat că în calitate de membru al Consiliului Dirigent, Tiberiu Brediceanu a avut un rol hotărâtor în întemeierea Conservatorului de Muzică din Cluj
și a Operei Române. Această intensă activitate a continuat și la Sibiu și apoi la Brașov, unde a organizat Conservatorul de Muzică, în cadrul căruia a desfășurat o
activitate bogată și deosebit de apreciată.
Scrisorile adresate de el lui Emil Isac scot la lumină
și alte date interesante despre viața literară și culturală
din Transilvania. Una dintre ele atestă interesul lui Emil
Isac pentru activitatea depusă de cumnatul său, Lucian
Blaga, în calitate de atașat de presă în Polonia, a cărui
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adresă e cerută de Isac. Astfel, luăm act de colaborarea
dintre Blaga și Tiberiu Brediceanu, pentru realizarea
scenică a piesei lui Blaga, Înviere, o pantomimă, cum
puține s-au realizat în teatrul nostru până la acea dată.
Aceasta are la bază prelucrarea motivului „fratelui strigoi” din balada populară Voichița, pantomimă pe care
cei doi autori-cumnați au propus-o să fie jucată în cadrul
repertoriului Operei Române din București. Obiecțiile
formulate la adresa pantomimei lui Blaga de către cei
trei membri ai Consiliului Director, Ion Marin Sadoveanu, director, și cei doi regizori și directori muzicali,
Ionel Perlea și Mihail Jora, au făcut ca propunerea să
cadă, fiind astfel singura piesă a lui Blaga care nu a
văzut luminile rampei. S-a obiectat că între partea literară și cea artistică ar fi existat unele neconcordanțe,
dar mai ales s-a susținut că montajul unui asemenea
spectacol ar fi fost foarte greu de realizat practic. Partea
aceasta din corespondența Tiberiu Brediceanu-Emil
Isac a fost publicată parțial de Doru Munteanu și Mircea
Gherman într-un serial epistolar din revista „Astra”
nr. 9/1992, motiv pentru care noi nu o mai reluăm aici.
În schimb, corespondența ne recompensează prin faptul că atrage atenția asupra activității lui Tiberiu Brediceanu într-o etapă mai puțin valorificată, aducând o
serie de amănunte binevenite, pe linia rolului jucat de
el în cadrul Astrei interbelice. Publicăm acest epistolar
în urma consultării materialului din dosarul nr. 5 al arhivei Emil Isac, aflate în prezent în custodia Bibliotecii
Județene „Octavian Goga” din Cluj-Napoca.

I

C.p. 30.IV. 1936 D-Sale domnului Emil Isac, Insp.
Gen. al Artelor, Cluj, str. Șaguna
28.IX.1936
Dragă Emil,
Mulțumesc pentru felicitare. De astă dată și textul
97

icoanei de la țară „La seceriș” e de mine. La o altă lucrare terminată, dar încă nereprezentată, Pantomima
botezată „ÎNVIERE”, libretul mi l-a scris Lucian Blaga.
Păcat că n-ai fost la Blaj. Sărbătorile jubiliare au reușit
destul de bine – până la încartiruire, care a fost un dezastru. Micul Blaj n-a putut cuprinde și găzdui imensa
lume ce s-a adunat. Cu drag, al tău, Tiberiu

II

Brașov, 17 oct. 937
Dragă Emil,
Am primit mai de mult scrisoarea ta, dar îți răspund
numai astăzi, neputându-ți procura mai curând o fotografie a tatălui meu de care ai trebuință. Mă bucur să
aflu că ai întocmit spre publicare memoriile regretatului
și prea binemeritatului tău părinte pe tărâmul cauzelor
noastre obștești naționale. În adevăr, oameni idealiști,
complet dezinteresați, ca părinții noștri, când a fost
vorbă de interesele națiunii, astăzi abia se mai găsesc.
Dimpotrivă, în România Mare se lăfăiesc în situații materiale fantastice aproape numai persoane care pe teren
național nu au nimic la activul lor.
La Alba Iulia am fost, și regret că nu te-am întâlnit
acolo. Am fost ca să fiu de față când martirilor Horia,
Cloșca și Crișan li se ridică cea dintâi statuie în apropierea locului pătimirii lor. Încolo, chestiunea a fost mult
speculată de interese politice meschine.
Îți mulțumesc, dragă Emil, pentru bunele tale urări
din prilejul împlinirei vârstei mele de 65 ani. Sunt, laudă
Domnului, destul de bine, dar am pierdut mult din elanul
de pe vremuri și văzând ce se petrece în prezent...
Te îmbrățișez cu mult drag, vechi amic, Tib. Brediceanu
/Lateral:/ Spune-i dș. Valeria că am luat-o în Istoria
muzicii românești din Transilvania cu cele „3 etude caracteristice”. Istoria aceasta se publică în franțuzește
pentru trebuințele expoziției din Paris, apărând foarte
întârziat., nu din vina mea, ci a traducătorului.

III

Secțiunea artistică a „Astrei”/dactilo/
Brașov, 22.VI.926
Stimate Domnule,
Sunt rugat din partea Comitetului Central al
„Asociațiunii pentru literatura română și cultura poporului român” să vă solicit colaborarea printr-un articol din
domeniul artelor frumoase la „Calendarul „Astrei” care
se va publica în luna august a.c. Vă rog să binevoiți a
împlini această dorință a Comitetului Central, trimițând
articolul pe care veți binevoi a-l scrie de-a dreptul la
Sibiu, până cel mult la mijlocul lui iulie a.c.
Mulțumindu-vă și anticipat pentru sprijinul acordat, vă
salut, cu toată stima, Tib. Brediceanu

IV

6.X.1925
Dragă Emil,
Am primit ieri scrisoarea ta și în urmare îți trimit alăturat din caietele mele de muzică populară româ98

nească. Caietul I de Doine și cântece și un caiet cu Colinde a apărut de curând. Din caietele II, III, IV de Doine
și cântece și din Jocuri populare, caietele I, II, III, IV, V,
nu mai am nici un exemplar disponibil. Sunt toate câte
au mai rămas de la firma Jean Fodor din București,
Calea Victoriei 44, unde se poate căpăta cu câte lei 60
fiecare caiet. Un catalog al cântecelor și jocurilor mele
poporale se află pe ultima pagină a caietului I de „Doine
și Cântece” alăturat.
Secția artistică a Astrei va lucra în marginile
posibilității, deocamdată îți trimit și ție apelul-circular
adresat și celorlalți domni membri. Până la revedere, te
îmbrățișez cu vechea dragoste, Tib. Brediceanu,
B/rașov/ 1 6/X. 1925.
/pe o filă separată, dactilo/

Brașov, 15 oct. 1925
Stimate domn,
Pentru discutarea problemelor și fixarea unui plan
de acțiune a Secțiunei artistice a Astrei, subsemnatul
îmi voi lua voie a convoca pe toți domnii membri ai
secțiunii la o ședință care va avea loc în Cluj pe la începutul lunii noiembrie a.c. Cu onoare, vă rog a formula
pe scurt și în scris, pentru amintita ocaziune, acele propuneri ale D-voastre, pe care le aflați potrivite a se lua
în programul de acțiune, ținând seama de împrejurarea
că deocamdată ne stau puține mijloace materiale la
dispoziție.
Cu distinsă stimă, Tib. Brediceanu, preș/edintele/
Sec/țiunii/ Art/istice/ a Astrei

V

C.p. D-sale Domnului Emil Isacu,inspector gen. al
Artelor, Cluj, str. Șaguna
B/rașov/ 10.II.926
Dragă Emil, Totuși m-am hotărât să merg la ședința
Secțiunilor Astrei din 14.l.c. Te rog, deci, fă totul gata ca
să putem expedia invitările către pictori. La revedere,
T.B.

VI

c.p. 23.IX.1927
Dragă Emil, La scrisoarea ta, sosită în absența mea
din Brașov, îmi iau voie a-ți răspunde că cumnatul meu
L. Blaga, stă la Varșovia, Haja Mazrowska 24, I. La
25 l.c. e ședința secțiilor. Deși nu sunt tocmai bine, sper
să pot lua parte. Te rog adu pentru ședința raportul pe
care ți l-am trimis și te-am rugat să-l completezi pentru
ședința secțiilor din 22 iunie a.c. În caz că l-ai trimis deja
la Sibiu, nu face nimic, am eu o copie a textului scris de
mine. Până la revedere, te îmbrățișez cu drag, T.B.

VII

c.p. din 11.VI.1928
Dragă Emil. Deodată cu carta ta am primit și o invitare din partea d-lui Agârbiceanu, ca să trimitem raport
despre activitatea secțiunii noastre. Pe anul acesta,
afară de cumpărarea tabloului lui Alex. Pop (lei 10.000)
și concertele d-nei V. Ghibu (contribuirea noastră băPRO
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nească lei 400) – altă activitate pe cât știu nu am avut.
Raportul trebuie înaintat la ședința din 29 l.c. Te rog fă-l,
promițând că, având fond mai mare la dispoziție pe viitor, vom face mai multe. Poate că vin și eu la acea
ședință. Te îmbrățișez cu drag, Tiberiu
/dactilo/

VIII

Brașov, 23 Iunie 1928
Dragă Emil, Îmi iau voie a-ți trimite alăturat un proiect
de raport al Secțiunii noastre către ședința plenară din
29 l.c. la care voi lua parte și eu. Te rog citește-l și completează-l cu eventuale alte date câte ar mai fi, și lasă
să-l bată cineva la mașină, ca să ne prezentăm în toată
regula și să nu mai pățim ca în anul trecut, ca despre
noi să nu se ia nicio notiță. Din proiectul prezent lipsesc
mai ales titlii conferințelor tale și ale dlui C. Petranu.
Afară de aceasta, dacă vrei să amintești ceva și despre
activitatea afară de cadrele Astrei ale membrilor
secțiunei noastre. Eu, d.p., am ținut la Universitatea liberă din București „Fundația Carol I” o conferință despre Motivul muzical în creația populară. Aceasta o
amintești numai în cazul dacă scrii și despre activitatea
externă a altora, – altcum nu!
Cu dor de revedere, te îmbrățoșez, al tău sincer, Tiberiu
/Observație/ Scrisoarea e însoțită de un Chestionar,
scris cu cerneală, conținând comisiunile: Muzeul Astrei,
Revista „Transilvania”, Producțiuni: a) de teatru,
b) operă, c) coruri, fanfare, d) folclor

IX

Dragă Emil, am primit scrisorile tale. Durere, eu în
prezent nu am nici o legătură cu conducerea actuală a
treburilor artistice din țară. Fosta Direcție a artelor, căreia eu i-am pus baza pe timpul Cons/iliului/ Dirigent, și
mai pe urmă a fost înființată pentru toată țara de
O. Goga, astăzi nu mai există. Cui m-aș putea adresa
într-o chestiune ca și a ta? Nici nu știu: te ții de Iuliu sau
de Valer Moldovan? Scrie-mi cu cine să vorbesc și, ocazional, călătorind la București, unde n-am mai fost de
mult, voi căuta să fac tot ce se poate în interesul tău.
Am fost mult timp bolnav. Acum trăiesc foarte retras și
cam disgustat de tot ce se petrece în jurul meu. Te
îmbrățișez cu drag, al tău, Tiberiu

X

PRO

Dragă Emil. Am contat sigur că te întâlnesc la serbările Astrei din Sf. Gheorghe. Iată motivul pentru care
n-am răspuns la prima ta fostă epistolă. Păcat că n-ai
venit la Sf. Gheorghe. Coborârea Astrei asupra acelui
ținut oropsit a fost o adevărată transformare! Dureroasă
și emoționantă a fost constatarea să vezi un popor care
și-a uitat limba și numai cu sufletul a mai putut participa
la frumoasa sărbătoare.
În Cluj, vizitând pe fiul meu bolnav la clinică, am stat
numai o zi, așa că de vizite, durere, n-a fost timp. Nu-i
exclus însă să merg din nou prin noiembrie la Cluj și
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atunci voi veni să te văd, căci și de tine sunt foarte îngrijit văzând că nu-mi dai cele mai bune știri despre sănătatea ta.
Cu secția artistică a Astrei, cât privește fondurile,
stăm rău. Am obținut însă minunate rezultate cu Conservatorul de Muzică Astra din localitate.
Cu Opera, cum mai stați? Ar fi o crimă să-și închidă
porțile după o activitate atât de rodnică și folositoare de
12 ani! Predă, te rog, părintelui tău, multe complimente,
iar soției tale, sărutări de mâini din partea mea. Te
îmbrățișez cu mult drag, vechi/ul/ prieten Tiberiu
c.p.

XI

Brașov, 16.XI.1933
Dragă Emil, numai azi am găsit o invitare la ședința
secțiunilor Astrei convocată pentru mâine, vineri, ora
5 p.m. Nu pot lua parte. Scuză-mă. Te rog, prezintă-te
tu ca reprezentând interesele Secțiunii artistice și referindu-mi despre cele petrecute. Am primit scrisoarea ta
Leiter /?/ Nu voi putea fi de față nici la festivalul
Murășanu din 4 dec. a.c. În schimb, vom pregăti și noi
ceva similar aici la Brașov. Am cetit cu plăcere interviul
tău. Te îmbrățișez cu drag, devotat amic, Tiberiu
c.p.

XII

Brașov, 4 dec. 1933
Dragă Emil, Precum am scris și dlui Gherman, regret
foarte mult că de astă dată nu pot primi cinstea de a ține
o conferință la festivalul Mureșanu din 14.l.c. Plec la
Lugoj în concediu, chiar zilele proxime. De altcum, o
conferință despre Murășanu voi ține la festivalul pe
care-l vom aranja noi la Brașov. Ai făcut rău că n-ai luat
parte la ședința plenară a secțiilor Astrei, precum te-am
rugat. Citește dările de seamă din cei 5 ani din urmă și
te vei convinge că și Secția artistică a activat frumos
prin Conservatorul meu de muzică din Brașov, care nu
este al Despărțământului Brașov, ci e condus de mine,
ca președinte al Secției Artistice. Dar manifestările admirate de toată lumea la adunarea gen/erală/ a Astrei
Brașov, cine le-a aranjat? Îmbrățișeri, Tiberiu

XIV

Dragă Emil, regret din toată inima că o duci așa de
rău cu sănătatea. Sunt de părere să-i ceri în chestiunea
aceasta, atât dlui I. Maniu cât și d-lui Iuliu Moldovan.
Acesta din urmă dispune asupra multor lucruri gratuite
sau cel puțin cu favor la banii statului și te poate ajuta.
Nu știu dacă voi avea prilej să-i întâlnesc pe amintiții
domni curând, dacă da, fii sigur că voi punea o vorbă
bună pentru tine.
Merci pentru intervenție la Demian. Aștept cu mare
nerăbdare proiectele promise. În chestiunea deceniului
împlinit de Operă, vei face undeva, pre cum mi-ai amintit? N-am cetit nici nr. cela. Cu toată dragostea, al tău
Tiberiu
Brașov/2.VI.1930
99
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SERTARUL CU AMINTIRI
Vlad Muşatescu

La 4 mai, „Extravagantul Conan Doi”, pre numele lui
din acte Vlad Alexandru Muşatescu, ar fi împlinit o sută
de ani. După o viaţă de neîncetate lupte – cu „ocalele”
(ajunsese la un moment dat la 142 kg), cu dietele, cu
problemele locative, cu editurile, cu bolile, cu multele
proiecte, cu Timpul, a plecat în lumea de dincolo la
4 martie 1999. Din numeroasele epistole trimise prietenului său Niculae Gheran, redăm mai jos două, dactilografiate la maşina „Erika”, desigur, „cu amândouă
mânurile”, şi semnate, invariabil, cu carioca roşie, ca
toate scrisorile sale. (Rodica Lăzărescu)
[1]

15 februarie 1988
Dragul meu cobzar (de la a cobzări) bătrân şi satir
activ,

În sfârşit, aflu că ai şi tu o ocupaţie mai de doamneajută. Copilul! Mare minune… De unde, sfinte Sisoie,
atâta vlagă în tine, încât să confecţionezi, la comandă,
rebreni tineri, adolescenţi şi bătrâni, plus şi gherani mititei? Mai să-mi vină a credere că trăim în plin sciencefiction.

Medicul Becescu1, după cum îmi aduc eu aminte,
când eram coleg cu Nicuşor Becescu, plodul său autentificat cu acte în regulă, nu cred să fi fost veterinar.
Pe-atunci, în splendidul palat de pe coasta pădurii Trivale, n-am băgat de seamă să fi fost vreun cal, vacă
sau capră la tratament. Mai mult oameni. Cam porci,
însă cu faţă umană. Fiind şi vânător de faimă judeţeană,
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sub niciun motiv nu putea tămădui animale din moment
ce prefera să le împuşte. Dacă le nimerea. Nu ştiu dacă
importă atât de mult amănuntul (uman sau veterinar)
pentru cartea ta, însă ar fi bine să verifici la fi-său, dacă
mai e-n viaţă. (Fiul, nu tatăl).

Pe-acilea, pe la noi, la Găgeni, am avut parte de-o
zăpadă fantastică, numai două săptămâni, însă care
merita văzută. N-am mai pomenit atâta omăt, încă din
copilărie. Când abia aşteptam să ningă, pentru a-mi lua
târlia2 la spinare şi-a urca de-a buşilea derdeluşul Piteştiului, lângă „manument”. Atunci mi-am spart şi capul.
De unde, probabil, mi se trage şi patima asta a scrisului
în dodii. Şi, fiindcă veni vorba de scris, hai să mă lăudărisesc şi eu: am la „Albatrosc” un volum de 81 schiţe
şi momente humoristice, întitulat „Râsete prin talkie-walkie”, la „Cartea Românească” volumul al patrulea din
„Aventuri” (care se va chema însă altfel, la cererea
clientului, că doară nu suntem o ţară de aventurieri!)3,
la „Creangă” un roman al copilăriei mele, drag mie, „La
sud de lacul Nairobi”4: Care din ele va apărea primul,
prin ’89 sau ’90, încă nu se ştie precis. În orice caz, în
planul de la „C.R.” sunt trecut. Iar pentru puţinul timp ce
mi-a mai rămas să trăiesc, deja am în lucru volumul 55,
din „Aventuri aproximative”, întitulat „Exantematic ’43”
şi cel de-al 6-lea, numit „Oaza furată”, başca un roman
de dragoste umoristic, „Bicu”, care se termină tragic,
„Expediţia Nisetrul 3” şi, mai ales, „Cei 7 malefici” (fost
„Cei 7 bărbaţi ai mamei mele”, care mi-a fost refuzat abinitio – ca titlu). Program mare, puteri mici! Cel mai mult
mă îngrijorează destinul volumelor 5 şi 6, întrucât primul
se petrece în Basarabia (1943-1944), iar celălaltul la
Tâncăbeşti (1984, anul demolării). Orice-ar fi, eu tot le
scriu. Barem pentru posteritate. Restul, Nae dragă, e
PRO

„PROGRAM MARE, PUTERI MICI!”
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tăcere, tăcere, tăcere, adică literatură!

Nu vrei să-mi faci şi mie, şi nu numai mie, ci şi lui
Penka6, plăcerea de-a ne trimite o poză cu „Trio Gheran”, să vă avem în vedere? Însă cât mai urgent, pân
nu te depăşeşte (în toate) juniorul.

Măi Nae, cum ai avut cândva un umor atroce, dovadă-i faptul că şi-acum ţin minte „Chilina şi Sulina”7, de
ce nu te-apuci tu să ţii un „jurnal de campanie”, referindu-te la dezvoltarea multilaterală a odraslei tale, între
1 an şi 6. Se merită. Una din cele mai celebre cărţi a lui
Kornei Ciukovschi, care s-a fost tradus în peste 37 de
limbi, chiar aşa s-a chemat „De la 3 la 5”. Dom’le, citind-o te durea burta de câte hohote de râs puteai să
emiţi pe minut. Niciun scriitor nu-i capabil să scornească
atâtea năzbâtii (pe gură şi prin alte formule) câte e-n
stare un copil (cu niţică imaginaţie). Dacă-mi preiei
ideea, mă consider mulţumit şi numai cu 15% din drepturile de autor. La versiunile din lagărul socialist 10%,
iar din ălălaltul – 5% (în valută). Nu zău, hai, apucă-te
de treabă. Chiar cu-amândouă mâinile.
Până la viitoarea ta epistolă, pe care-o aştept ca pâinea caldă, din care sunt oprit de bestii (recte medici) să
mă-nfrupt, vă îmbrăţişez în corpore sano. Pentru diferenţa la aforism, cumpăraţi mentosan. Cu drag,
Vlad Muşatescu

1
Medicul Becescu este, după cum va demonstra Niculae
Gheran, tatăl biologic al Puiei Rebreanu.
2
Sanie mică, ţărănească.
3
Va apărea în 1989, cu titlul, schimbat de cenzură, „Oameni de bună credință”.
4
Abia în 1997, Editura AIUS din Craiova îi publică romanul
„La Sud de lacul Nairobi”, într-o ediție total refăcută.
5
În1995, „Jurnalul de Prahova”, săptămânal ploieștean,
începe să-i publice fragmente din volumul 5.
6
Penke (Paraschiva Zabunov, de origine bulgară, născută
pe 2 noiembrie 1917), soţia scriitorului, cu care se căsătorise
pe 27 august 1943, în Basarabia.
7
Schiţă umoristică, în epocă a circulat în manuscris. A fost
publicată în „Pro Saeculum”, nr. 7-8/2020, pp. 172-174, cu
titlul „Sulina, «Chilina» şi Sfântul Gheorghe”, nr. 7-8/2020,
pp. 172-174.

[2]

***

17 noiembrie ’88
Bre Nae-Niculae-Cocolaie,
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mai înainte de a-ţi răspunde la epistolă (dar atât de
târziu, atât de târziu, atât de târziu încât mi-i şi ruşine
de nemernicia mea), ţi-am mai recitit o dată misiva. Şi
mi-am zis (intestin, bineînţeles): „Doamne şi sfinte SiSAECULUM 3-4/2022
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soie! Ştiţi voi, oare, ce umorist de clasă pierdurăm în
Gheranul de pe Moşilor?”
Totuşi, cât încă mai eşti viu, poate îţi vei exercita
vreodată atribuţiile de fin şi fain condeier maliţios, al dracului şi ambiguu. Altminteri, zău c-ar fi păcat. Deci, isprăveşte-ţi Rebreanul şi-apucă-te de… memorii. Ar fi şi
timpul. Nu?1
N-am avut inima să-ţi scriu, tomnai din pricina ei. În
urma bestialei canicule din iulie (când în noaptea de 6
spre 7 era să-mi dau duhul, sugrumat de cumplitul
zăpuc de după miezul-nopţii), am constatat că mă cam
lasă bateria. Ce-i drept, mulţi factori concură şi la chestia asta. Cele cincizeci de ocale date jos, începând din
1975, Tâncăbeştiul, dat şi el jos2, agoniseala de-o viaţă,
dată şi ea jos cu prilejul instalării la Găgeni, dificultăţile
actuale, de-a mă descurca dificil cheltuind mai mult
decât încasez (pensie plus drepturi de autor). Şi-apoi
visele. Negre. În care văz înaintea ochilor minţii, noapte
de noapte, livada mea cu cei nouăzeci şi opt de pomi:
cireşi, pruni, meri, peri, caişi, vişini, gutui, piersici. În primii doi ani, după abandonarea forţată a fermei agro-literare, o uitasem total şi definitiv. Ca, de-acum vreun
an şi jumătate, să-nceapă a mă chinui crâncen şi abject,
reapărându-mi sub formă de coşmaruri terifiante.
Ca să-mi recapăt încrederea în viaţă, într-un viitor
inutil, bat cu disperare. În „Erika” mea. Maşina de scris.
Doar doar o mai ieşi ceva din scăfârlia personalităţii
subsemnatului. Care ar mai avea atâtea de povestit. Am
încercat să mă ocup de yoga, în toate variantele, pornind de la hatta-yoga. Vax Albina Cavaler Pasta. Nu ţine
la noi. Poate la indieni. Nu consumă vacă, precum noi
(în amintiri, şi-ălea aproximative), au timp să se ocupe
de meditaţii, să-şi facă rost de cuie, pentru a-şi tapeta
somierele, ceea ce eu nu-mi pot permite, căci nu se găsesc decât din cele de 12 şi 15, total contraindicate, arătând mai mult a piroane, mă rog, altă viaţă. La ei. Aşa
că, la ora actuală, tentez două cure celebre: popa
Kneipp şi dr. Louis Kuhne. Care ambii recomandă –
apa! Sub formă de băi. De şezut, de fudulii, reci, eventual cu gheaţă, cămăşi spaniole, adică înfăşurarea hoitului în cearceafuri ude. În plus, un element care mi-a
făcut realmente bine – pâinea de casă (din uruială de
grâu şi de arpacaş de orz, ceva în genul furajelor concentrate), fără drojdie şi sare. Ei bine, de-o lună de zile
am scăpat de balonările postprandiale. Dar şi de bruma
de energie pe care-o mai posedam. Totuşi nu disper. Îi
dau înainte. Şi mai fac şi prostii.
Cum a fost expediţia din septembrie. În Deltă.
Unde-am fost poftiţi, de-un bun prieten pe plan local,
cam stupar de felul lui, şi care-şi ţine buduroaiele la Murighiol, să mergem la un pescuit de basme. Chiar că de
basme a fost. Căci am constatat că Delta-i un adevărat
paradis. Murdar! Găzduiţi în cabana apicolă a lui nea
Barbu, prietenul în cauză, pe care ne-a cedat-o cu osebită amabilitate, şi plasată pe canalul Uzlina, lângă celebrul lac Isakova, ne-am bucurat de toate cele oferite
de miracolul Deltei. Fără apă curentă, ne-am spălat cu
extrase din Dunăre. Fără lumină, la bec, am folosit luna
(minimum 500 waţi). Fără toaletă, am apelat la binefacerile păpurişului. Unde, mângâiaţi în fund de-o trestie
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ceva mai ţepoasă, eram vizitaţi, taman în clipele esenţiale, de turmele de porci semisălbatici şi itineranţi, precum şi de vacile lipovenilor lăsate în stare de libertate
provizorie. Bineînţeles, nopţile fiind răcoroase, aproape
o săptămână am dormit îmbrăcaţi. În schimb, ziua, pescuiam de mama focului. Caraşi. Între 50 şi 80. Grame.
Deşi nea Barbu îmi pusese la dispoziţie două undiţe recondiţionate, şi prevăzute cu gută de 0.10 şi cârlige nr. 5
(ambele pentru rechini). Abia ajunşi acasă, am realizat
câştigul. Sufletesc şi fizic. Sleiţi de puteri, hăbăuci de
cap, nu ne mai reveneam. Nici eu, nici Penke3.
Acum, ronţăind din pâinea lui Kuhne, trag nădejde
să-mi recapăt ceva din tonusul pierdut. Deoarece am
mare nevoie de el. Ca să-mi pot reconstitui manuscrisul
volumului patru, din „Aventuri”, vreo şase sute de pagini, care se cer rearanjate. Fiindcă (Deie Domnul!) va
apare în ’89.
Sper c-ai să-mi ierţi răspunsul tardiv. Ai însă la dispoziţie pe Nicolaie ăl mic, care-ţi va mai reduce din
mâhnire. Eu, din păcate, n-am nimic. Copilul meu e
Penke. Care nici ea nu se simte prea bine. Ca şi mine,
de altfel.
Aştept veşti despre maturul Rebreanu (în volum),
precum şi noutăţi despre continuarea ediţiei. În definitiv,
dacă tot te-ai apucat de-o treabă, barem du-o cu brio
până la sfârşit.
Altminteri, la ora actuală suntem sănătoşi (50%), ne

pregătim de iarnă, adunăm lemne şi vreascuri (care
se-aprind excelent la cota de gaze), strângem ouă de
ţăran (3 lei bucata), băgăm la congelator carne de oaie
(65-70 ocaua), o carne excesiv dietetică, animala fiind
sacrificată din motive de inaniţie, fabricăm brânză de
vaci-dulce, din lapte de vacă naturală (15 lei litrul). Serile ce ne mai distrăm şi noi. Cu emisiunile pentru copii.
De la bulgari. „Leka noşti, diţa!” După care ne culcăm.
Conform indicaţiilor lui Todor Jivkov3.

Urându-vă tuturor, ţie, ălui mic şi cocoanei, numai
bine şi belşug, zile senine şi veşti voioase, sănătate şi
tărie, te asigur de cele mai consistente simţăminte de
frăţietate şi pretenie. Cu drag,
Vlad Muşatescu

1
Abia în 2008, Niculae Gheran va publica „Târgul Moşilor”,
primul volum din tetralogia memorialistică „Arta de a fi păgubaş”.
2
După ce, în 1981, locuinţa din Calea Moșilor i-a fost demolată, familia primind un apartament în Colentina, în 8 decembrie 1984, casa cu toate acareturile din comuna
Tâncăbești intră în programul de „sistematizare” a satelor, celebra fermă agro-literară e rasă de pe fața pământului, iar Vlad
și Penke Mușatescu se mută lângă Ploiești, în comuna Păuleşti, satul Găgeni, la nr. 32.
3
Preşedintele Bulgariei între 1971 şi 1989.
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Vasile Pop-Negreşteanu, Magia modulului meu
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Mariana Gardner
(Marea Britanie)

suspendate-n absolut
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Carnevale di Venezia*
„adio carne”
maschere
măști de gesso
măști din foiță de aur
măști din pene
se ridică vâslele
se scufundă vâslele
regina mlaștinilor
nu poate s-adoarmă
regina lagunei
plutește trează
pe labirint de canale
în gondole de plăcere
suspendate-n absolut
Carnevale di Venezia
„adio carne”
bărbați mascați
azvârlă coji de ouă
pline cu parfum
se ridică vâslele
se scufundă vâslele
regina apelor de ardezie
sapă adânc în clădiri
regina măștilor
alunecă, zboară, pluteşte
pe labirintul
de piețe, palate, arcade
maree, nămoluri, vântoase
în gondole de plăcere
suspendate-n absolut
Carnevale di Venezia
„adio carne”
flux şi reflux… etern –
regina mării de argint
bresle, arcade, coloane
ascund măști şi plăceri
meşterite de Mascherari,
SAECULUM 3-4/2022

scriitori români de pretutindeni

făuritori de măști de vise
sunt cu toții acolo,
în gondole de plăcere
suspendate-n absolut
Carnevale di Venezia
„adio carne”
Bauta cu pălăria neagră-n tricorn
Tabarros gri
Zendales negre
Colombina din Commedia dell’arte
învelită-n aur, argint și cristale
Medico Della Pesta,
cu ciocul lung, cristale
în locul ochilor
în gondole de plăcere
suspendate-n absolut
Carnevale di Venezia
„adio carne”
Moretta/Servetta muta,
îşi ascunde identitatea
în spatele unui voal
Mască Volto/Larva
din porțelan,
cu tricorn și mantie
Pantalone, bătrân trist
cu nasul ca ciocul de corb
Arlecchino/arlechin
cu sprâncene arcuite,
barbă rotunjită și...
corn de diavol
Zanni, cu sprâncene bombate
cu nasul extins
în gondole de plăcere
suspendate-n absolut
Carnevale di Venezia
„adio carne”
regina întunericului
sare peste poduri
peste vise strânse
de vântoase
în gondole de plăcere
suspendate-n absolut
©M.C. Gardner 27.01.2022

* Carnavalul de la Veneția: sâmbătă, 12 februarie 2022 marți, 1 martie 2022

New Orleans

sunt zvonuri
rădăcini în metaversul bârfei
doar cuvinte ce se lipesc
zbor lent de păsări
s-a pierdut Regele Carnavalului
ritm hipnotic – memoria lui
se duce… se duce… se duce…
cât de repede îi pronunţ numele
îi las memoria să se ducă
de ce s-a dus?
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gura lumii vorbeşte
cuvinte tremurătoare
calomnii
iubirea mea abandonată
armonii în New Orleans
absolutul pierderii –
abandon – electric
artificii, jongleri, țipete
©M.C. Gardner 27.01.2022
carte poştală din Tuvalu

pe o canoe cu vele
meşterită de tata cu frații lui
tata și eu, navigăm mai departe
în mijlocul Pacificului –
vântul zăpăceşte pânzele
canoei noastre cu vele
departe de căminul nostru
trei insule și șase atoli
undeva
între Hawaii și Australia
tata și eu, navigăm mai departe
palmierii se tot micşorează
departe, dincolo
coralii albiţi
elimină microalgele
departe, dincolo
unde mor peștii
încet, încet –
pe pista de aterizare,
jucăm volei
mergem cu bicicleta,
dar niciodată
nu înotăm lângă mal –
dormim în hamace
pe verande răcoroase
meşterite din lemn –
aici mor palmierii
nu există apă potabilă –
pământul se scufundă
încet, încet –
nu există bancuri de pești
sub oglinda apelor
tata și eu, navigăm mai departe
orizontul se stinge
în fața ochilor noștri
departe, departe
o navă de croazieră
înghite orizontul
cârligele sunt goale –
nori întunecați, gânduri cernite
țipă oceanul
tot... golul și risipa
lacrimi sărate pe pielea noastră
stelele dispar spre departe
oriunde s-ar afla
tata și eu, navigăm mai departe
ar trebui să fim acum acasă
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nu mai există malul
uşa de la intrare
în casa noastră
meşterită din lemn
unde bunicul, tata şi
cu cei cinci frați ai mei
ne-am născut cu toții
a devenit malul
apa se ridică până la genunchi
în casa noastră
meşterită din lemn
mama și cei cinci frați ai mei
plâng în tăcere,
nu se aude nimic
pe masa din lemn –
speranțele tatălui meu
s-au dus în acea după-amiază
soarele a dispărut
nori de plumb se apropie –
casa noastră
meşterită din lemn
pe insula noastră de paradis
se scufundă
în fața ochilor noștri –
©M.C. Gardner 20.02.2022

Vasile Pop-Negreşteanu, Înger, Heruvim, Serafim
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(Austria)

POEME DE ADORMIT MOARTEA
prin bunăvoința mascată a nopții
moartea mă-mbie să jucăm împreună un joc de-a regretul
înfiindu-mi nesomnul sub cupola de fum a tăcerii

eu destram neverosimil aproape nevăzutul din lucruri
coborând încet dinspre creier înspre inimă
într-o arcă de timp viu și mort totodată

aruncând la coșul memoriei un vis impardonabil de lung
înfășurat într-un ghem de dorințe înfrânte

când ascunsă-n conturul ros de molii al clipei
moartea-mi șoptește în grabă
exaltată de viața mea (ne)trăită
printr-o replică simplă că e numai în trecere

purtând sub hlamida-i de neguri miresme uscate de tei
care-mi colindă peste vreme privirea
mișcând lumina dinspre veșnicie spre mine
printr-un joc de-a regretul
care lasă cu mult mai goală grădina

vestejind castaniul ochilor mei prin indiscretă o lacrimă
căzută-n răstimpuri

să-mpletească tristețea mea într-o veche rutină

prin bunăvoința mascată a morții

care-n triumful zadarnic al ultimei rime

(firav șerpuind printre dorințe înfrânte

ale scrisului meu pe nisipul din palmă)

PRO

se zbate înfiindu-mi nesomnul să ajungă la mine
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printr-un joc derutant de-a-nțelesul

un timp din ce în ce mai fragil pune stăpânire pe lucruri
fulgurante viori ale beznei dau parcă tonul uitării

visării rămânându-i abstractă o insulă
în care foarte mulți Robinsoni își caută-n zadar echilibrul
lăsând drumul deschis între viață și-abis

printr-un timp descărnat cu miezu-nghețat
a cărui noblețe dă semne clare de bătrânețe
câștigând prin uitare preajma pustiei

unde un foc invizibil arde aripi căzute
și vârste nesigure de-o transparență bolnavă
de care mă sprijin să-mi caut echilibrul
fără să fac niciun zgomot

întrebând cu o mască îngălbenită pe chip
de vecinul meu Robinson care bântuie preajma
aprinzând invizibil un foc din aripi căzute
printre reverii dureroase-ale stingerii

căutând în ţărână ființa derutantă-a cuvintelor mele
care lasă (acum) drumul deschis între viață și-abis
încercând prin concluzii grăbite să înșele oglinda
chipului meu aspru cuminte și palid
printr-un joc obsesiv de-a (în)frângerea

singurătatea își duce în spate (doar) propria singurătate
ghemuită între perdelele trase cu miros de târziu

printre păpușile cu umeri de abur
care inventează desperecheate mirări

în adâncul oglinzii unui timp obosit

ascuns la fereastra cu vedere la moarte
pe care-o deschid de foarte departe

prin liniștea care sugrumă in nuce fiecare bătaie de clopot

între coastele strâmte-ale dealului

pline de aripi impertinente și libere
care desenează pe cer un zbor efemer de lăstuni
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(încremenit pe distanța dintre mine și eu)
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pe care aș vrea peste timp să-l adun
în ochii păpușilor cu umeri de abur
al căror plâns îmi ruginește privirea

în fereastra cu vedere la moarte
pe care-o deschid de foarte departe
în desfrâul tăcerii perdelelor trase

ele desenează din mirosu-nvechit un tărâm
unde cândva aș putea să rămân

PRO

Vasile Pop-Negreşteanu, Icoană. Vioară, mere şi vin
SAECULUM 3-4/2022
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Victor Ravini
(Franţa/Suedia)

CIFRELE DIN POVESTEA
LUI HARAP ALB

108

Alb după criterii matematice. Cifra 3 structurează întreaga construcție epică a poveștii lui Creangă și este
încorporată, ca grinzile de rezistență ale edificiului literar, sub zugrăveala policromă a narațiunii și dialogurilor.
Arhitectura narațiunii se încheagă ca un monument literar perfect alcătuit, cu precizia și finețea unei catedrale magnifice, încât pare să fie gândită de autor cu
instrumente geometrice în mână.
Sunt 3 capete încoronate: craiul care e tatăl lui
Harap Alb, împăratul Verde și împăratul Roșu. Trei crăiese: Crăiasa zânelor, Crăiasa furnicilor și Crăiasa albinelor. Trei exponenți ai răului: spânul, împăratul Roșu
și fiica acestuia. Deznodământul fiecăruia e motivat cu
3 atitudini diferite: ură, indiferență, iubire. Craiul are
3 feciori. Al treilea este eroul principal. El cere tatălui
său 3 elemente: calul, armele și hainele. Calul mușcă
din jăratec de 3 ori și de 3 ori e lovit cu frâul în cap. Calul
se scutură de 3 ori și se transformă, apoi face 3 zboruri:
până în nori, la lună și la soare. Eroul pleacă de la tatăl
său a treia zi. El, al treilea dintre cei trei frați, trece proba
curajului și pleacă în misiunea încredințată. Spânul îi
iese în cale de 3 ori. Cerbul scurmă de 3 ori cu piciorul
în pământ. Când eroul se întoarce cu capul și cu pielea
cerbului, i se fac 3 propuneri de a le vinde. Gerilă suflă
de 3 ori asupra casei de aramă înroșită. Bruma pe
aceasta e groasă de 3 palme. Păsări-Lăți-Lungilă și
Ochilă o caută pe farmazoană de 3 ori și o prind abia a
treia oară. Spânul îl trimite pe Harap Alb la pierzanie de
3 ori: la urs, la cerb și la împăratul Roșu. Acesta îl pune
la 3 încercări: casa de aramă, ospățul și alegerea macului din nisip. Și fata împăratului Roșu îi prilejuiește tot
3 probe: să o păzească, să o recunoască și, a treia
oară, să îi aducă 3 lucruri: apa vie, apa moartă și smicelele, în număr și ele tot de 3.
La prima vedere, pare să fie o repetare a cifrei 3, în
perioadă matematică, dar la o analiză mitologică, toate
aceste încercări sunt probe și etape din rituri de inițiere
în tainele sau misterele fundamentale ale vieții și uniPRO

Opinia după care Povestea lui Harap Alb ar fi un
amalgam eclectic de basme nu definește adecvat structura alcătuită de Ion Creangă și bagatelizează valoarea
operei. Structura mozaicului literar din această poveste
are perfecțiunea cristalelor și un echilibru interior conform acelorași legi geometrice și aritmetice, simple, dar
fundamentale, ce guvernează matematica cu implicații
filozofice a lui Pitagora. Simbolurile matematice din
structura narativă a lui Creangă se regăsesc în ornamentele geometrice de pe ceramică, porțile
maramureșene, stâlpii funerari sau alte sculpturi etnografice, ca și de pe iile sau covoarele românești. Vestigiile arheologice vechi de mii de ani, cele mai vechi
fotografii etnografice și produsele etnografice de azi
înfățișează aceleași imagini geometrice, cu aceleași
relații aritmetice și fac dovada unei continuități culturale,
cum alte popoare nu au.
Oamenii care au gravat complicate referiri geometrice și aritmetice pe bine-cunoscutul os de la Cuina Turcului sau pe obiectele din cultura Cucuteni, Gârla Mare,
Gumelnița, Turda, Vădastra și altele nu aveau cum să
se fi inspirat din matematica lui Pitagora, care a trăit cu
mii de ani mai târziu. Cultul cifrei 3 este atestat arheologic pe teritoriul românesc încă din vremuri mult anterioare lui Pitagora. Este posibil că Pitagora a preluat și
cultivat ideile de matematică, cu simbolurile lor, pe care
le-au creat predecesorii săi, trăitori în culturile arhaice
de la nord și sud de Dunăre, cu care grecii și antecesorii
lor pelasgi aveau legături comerciale.
Nu putem fi siguri dacă Ion Creangă cunoștea totul
sau măcar ceva cât de cât, despre valoarea simbolică
a cifrelor la Pitagora, însă știm bine că era de la țară,
din zona culturii Cucuteni, și avea o solidă cultură populară multimilenară, moștenită oral din străbuni. În folclor, cifra 3 nu are o valoare cantitativă, ci e un număr
magic cu valori speciale. Creangă a moștenit de la
strămoși cultul cifrei 3, ca simbol al perfecțiunii sau al
echilibrului universal și a construit Povestea lui Harap
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versului oamenilor arhaici. Însă tainele astea rămân
neschimbate și eterne, oricum le-am descifra sau le-am
înțelege noi altfel, de la o generație la alta. Carl Gustav
Jung, fondatorul psihologiei analitice, explică problemele sufletului contemporan, cu referiri exemplificative
la personaje din literatura antică, în cartea Problemele
sufletului contemporan (Seelenprobleme der Gegenwart).
Niciun element din compoziția poveștii lui Harap Alb
nu este de prisos, cum li s-a părut unora dintre exegeți.
În jurul protagonistului gravitează 3 grupuri a câte 3 personaje auxiliare, pe 3 niveluri de abstractizare: A. Calul,
furnicile și albinele (ființe reale cu comportament fantastic, ce pot reprezenta armonia dintre om și 3 elemente din regnul zoologic, dar pot simboliza multe alte
abstracțiuni); B. Gerilă, Flămânzilă și Setilă (personaje
fantastice, cu comportament uman, simbolizând
3 calamități naturale, de care țăranul român nu se mai
teme, ba chiar știe să le facă utile în scopuri bine-determinate); C. Crăiasa zânelor, Ochilă și Păsări-LățiLungilă (simboluri și mai abstracte, cu referiri la
psihologia abisală). Crăiasa zânelor (alter ego-ul eroului) intervine în acțiune de 3 ori. Harap Alb iese de 3 ori
din mijlocul personajelor care îl ajută și se înfățișează
înaintea împăratului Roșu, cerând mâna fetei lui de
3 ori. La o eventuală reprezentare schematică sau geometrică, nu trebuie să înșirăm personajele auxiliare liniar unul sub altul, ci legate radiar cu Omul în mijlocul
lor.
Cifra 3 apare metamorfozată în multiplii ei, cu și mai
complicate simboluri hermetice: 3 la pătrat, de 3 ori succesiv, este egal cu 3 la cub (32 + 32 + 32 = 33 = 9 + 9 + 9
= 27). Harap Alb și spânul merg peste 9 mări, 9 țări și 9
ape mari (9 x 3 = 27). Cifra 3 apare multiplicată cu 22
(3 x 22 = 3 x 4 = 12): împăratul Roșu le dă 12 căruțe cu
pâine, 12 vaci fripte și 12 butoaie cu vin (3 x 12 =36).
Apare și 3 multiplicat cu 23 (3 x 23 = 3 x 8 = 24): Gerilă
se încălzește cu 24 de stânjeni de lemne, Flămânzilă
mănâncă brazda a 24 de pluguri, Setilă soarbe 24 de
iazuri (3 x 24 = 72). Cifra 3 stă la baza cifrelor 9, 12, 27,
36 și 72. Pitagora vedea în aceste cifre ritmuri cosmice
echivalente cu ritmurile biologice și explicarea tuturor
structurilor din univers.
Acestea ar fi doar câteva observații de ordin structural. Nenumărate observații mult mai profunde se pot
face asupra mitologiei din Povestea lui Harap Alb, plină
de metafore, alegorii și simboluri abstracte, cu multiple
sensuri, prin care Creangă ne-a împărtășit câteva pietre
prețioase din bogăția de idei culese de el din mai multe
basme. El le-a potrivit într-o armonie perfectă, conformă
cu matematica prezentă în cultura populară orală, în
ornamentația creațiilor etnografie și a relicvelor arheologice, care stau mărturie despre o cultură înaltă, atestată în culturile preistorice de pe teritoriul locuit de
vorbitorii limbii române, în țară sau în afara țării. Culturile preistorice, tradițiile și limba depășesc și relativizează frontierele.
Creangă a combinat armonios în Povestea lui Harap
Alb mai multe basme, ca episoade dintr-o epopee mitologică, în care eroul parcurge mai multe etape din riSAECULUM 3-4/2022
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turi de inițiere în misterele cosmosului, naturii și ale psihicului uman, așa cum erau cunoscute aceste taine în
trecut. Este evidentă concepția antropocentristă, dualismul bine-rău și optimismul, victoria binelui asupra răului. Povestea lui Harap Alb este o epopee plină de
evenimente, ce aduce un elogiu curajului, dârzeniei,
perseverenței, încrederii în puterea omului de a mobiliza în jurul său toate resursele umane și naturale pentru
a lupta împotriva răului. În imagini simple, dar elocvente
și ordonate după o aritmetică riguroasă, încărcată de
simboluri bătrânești etern valabile, înțeleptul prea modest de la Humulești vorbește despre frăția omului cu
natura înconjurătoare, despre armoniile geometrice ale
vieții echilibrate, ale regnurilor sau ale cosmosului și
despre calitățile morale, ce conferă omului suprema sa
valoare absolută în ierarhia universală. Semnificațiile
mitologiei din Povestea lui Harap Alb sunt mult mai
multe decât văd eu aici și de cât poate vedea altcineva.
Polisemantismul miturilor este indiscutabil.
În basmele noastre nu se poate vedea nicio influență
a mitologiilor indo-europene. Basmele oglindesc o societate arhaică, anterioară venirii indo-europenilor. Tracii lui Herodot aveau o mitologie structurată la fel ca în
toate mitologiile și societățile indo-europene, tot pe cifra
trei, atestată în culturi anterioare. În mitologia nordică,
în epopeile din India și în mitologia greacă, despre care
acum se știe că a fost preluată de la pelasgi, modificată
și adaptată la epoca patriarhală, sunt trei ranguri de
divinități ce patronau trei categorii sociale. Basmele
oglindesc o societate și o mitologie anterioară tracilor și
tuturor indo-europenilor. Crearea basmelor noastre ar
putea fi atribuită geților, care știm de la Herodot că
aveau o altă cultură decât tracii și puteau fi anteriori
acestora. Herodot socotește printre traci multe alte triburi, care nu puteau să fie traci, deoarece el însuși
spune că aveau alte obiceiuri și alte tradiții. Herodot precizează numele acelor triburi, care aveau nume distinctive față de traci. El include printre traci diferite alte
triburi, la fel cum și Tacitus, cinci secole mai târziu, include printre germani estonienii și finlandezii. Pe vremea lor, apartenența geografică era mai importantă
decât cea etnică.
Basmele arhivează o cultură orală, ce a putut fi
creată de aceiași oameni de la care au rămas cele mai
vechi vestigii arheologice. Toate producțiile literare folclorice sunt un produs al contextului social și istoric în
care au fost create și prin urmare au o legătură directă
cu realitatea acelor vremuri. Prin folclorul literar, putem
cunoaște mai bine vremurile trecute.
Basmele nu au fost create pentru adormit copiii, ci
pentru a transmite generațiilor viitoare un vast tezaur
de înțelepciune etern valabilă. Ca să putem înțelege
miezul din basme, nu e nevoie să apelăm la explicațiile
unor exegeți care să ne îmbrobodească cu fraze lungi,
încâlcite, pline de neologisme pe care să le căutăm în
dicționar și cu afirmații contradictorii, ce ne lasă mai
nedumeriți decât înainte și nu rămânem cu nimic folositor pentru viață. Pentru a înțelege basmele și să tragem învățăminte din ele, este suficient să fim cititori
experimentați sau măcar să avem o bogată experiență
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de viață. Copiii, fără să știe să citească și fără să aibă
vreo experiență de viață, savurează basmele. Basmele
au o puternică influență asupra formării criteriilor valorice sau morale și a caracterului celor mici, care le ascultă cu gurile căscate. Basmele sunt absolut necesare
pentru educarea copiilor. Nu învățăm nimic din
înțelepciunea multimilenară a străbunilor, dacă strâmbăm din nas că trăiau în epoca de piatră și erau
analfabeți. Analfabeți erau și cei care cu opt sau zece
mii de ani în urmă au făcut marile descoperiri ce stau la
baza civilizației actuale: agricultura, creșterea animalelor, ceramica și țesutul, la care noi doar am adăugat
îmbunătățiri, așa cum afirmă antropologul francez
Claude-Lévi Strauss în Race et histoire, Denoël,
Unesco, 1987, pp. 55-56, prima ediţie 1952.
Vârstnicii, chiar și neșcoliți, înțeleg basmele cu mult
mai bine decât oricine, chiar și decât savanții. Cel mai
mare merit al cercetătorilor de folclor este acela că nu
s-au aventurat să pătrundă prea adânc în profunzimea
basmelor cu explicațiile lor la nivel universitar, scrise
pentru omologii lor universitari, nu pentru publicul larg
și nicidecum adresate celor ce au creat și transmis folclorul. Ne rămâne nouă, tuturor, să pătrundem în profunzimea basmelor. Oricare dintre noi putem să
descoperim în basme ideile luminoase pe care le vom
găsi după puterea cugetului fiecăruia, indiferent de vârstă și de orientare profesională.
Binecunoscutul scriitor Miron Scorobete, patriarh al
literaturii române contemporane, a descoperit în Povestea lui Harap Alb clare referiri profetice la ceea ce trăim
noi în ziua de azi și la viitorul luminos la care totuși vom
ajunge, după încercări dramatice comparabile cu ale
eroului principal, cu care ne identificăm ca indivizi și ca
națiune. Optimismul din basmele noastre e confirmat de
mitologia persană, cu izbânda lui Ormuzd asupra lui
Ahriman. Aceeași idee optimistă e și în Biblie: ineficacitatea lui Satan împotriva lui Dumnezeu. Optimismul
este confirmat de istorie, în care după lupte grele și deznădejde, răul nu are putere asupra binelui. Miturile nu
prezintă întâmplări istorice, ci sintetizează adevăruri
eterne și repetabile în istorie.
M-am hotărât să public textul de mai sus în urma unui
schimb de mesaje desfăşurat în luna mai a.c. cu domnul
Miron Scorobete. Într-unul, însoţit de un preambul (Dragă
domnule Ravini, // Pentru că Harap Alb a fost obsesia mea
de-a lungul a zeci de ani şi cu diferite prilejuri am schiţat însemnări despre el, am dat întâmplător peste una pe care v-o
trimit doar ca simplă lectură, nicidecum ca reprezentând acel
studiu pe care geniala „poveste” l-ar fi meritat cu vârf şi îndesat şi pe care regret că nu l-am scris la vremea lui.), se află
textul reprodus în acest număr la rubrica Atitudini. Cu câteva
zile înainte, primisem o altă variantă a Gândului…, mai sintetică, dar şi mai radicală în expresie, pe care o redau în încheierea acestor note, cu speranţa că un viitor cercetător se va
arăta interesat de viaţa şi opera acestui prea-modest patriarh
al literaturii contemporane:

O spun pentru nu ştiu a câta suta oară: cea mai valo-
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roasă scriere în proză în limba română, atât de valoroasă
că atinge supranaturalul, este Harap Alb. Harap Alb nu e
o „bucată” din manual pe care să o analizăm în clasă ca
apoi să o uităm. Harap Alb este horoscopul nostru ca
neam, destinul nostru proiectat sub forma unui roman parabolic în perspectivă istorică. Scris de un învăţător nu cu
prea multă învăţătură. Cu geniu.
Şi pe noi ne-au povăţuit părinţii să ne ferim de omul
roş (roşu nu atât fizic, mai degrabă ideologic), iară mai
ales de cel spân (nu neapărat de păr, ci pleşuv de calităţile
umane), dar noi, ca şi Harap Alb, dintr-o cumsecădenie
rău înţeleasă şi catastrofal aplicată nu i-am ascultat: i-am
primit pe nemernici în casă unde ei s-au făcut stăpâni şi
pe noi robii lor, şi aşa am dus-o sute de ani şi o mai ducem
şi acum, slugi în propria bătătură.
Un singur exemplu din chiar acest moment, caz care
nu că frizează absurdul, dar trece mult dincolo de absurd.
Gazele din Marea Neagră sunt ale noastre. Noi însă suntem obligaţi – nu ştim niciodată precis de către cine şi nici
în virtutea căror norme – să le dăm lor, care n-au nici strop
de mare nici gură de gaz, ca apoi noi să le cumpărăm de
la ei foarte scump.
Harap Alb îi ia cu el pe Flămânzilă, Setilă, Gerilă,
simţindu-i ca alter ego-uri ale sale. Tot aşa, în realitate
acestea sunt ipostaze ale noastre. Noi avem de la Dumnezeu condiţii că putem hrăni întregul continent, dar suntem aduşi în stare de a urla de foame şi sute de mii dacă
nu milioane de copii de-ai noştri se culcă flămânzi, avem
cea mai pură şi abundentă apă, dar suferim de sete şi
câmpurile ni se uscă de secetă, avem lemne din belşug,
cărbuni, petrol, gaze cu care să facem foc, dar degerăm
de frig.
Cea mai odioasă crimă care se comite asupra noastră
şi pe care noi n-o sesizăm în toată infernala sa alcătuire e
însă ştergerea identităţii. Pentru că uzurparea identităţii
este de fapt tema romanului simbolic al lui Creangă. Să
nu mai ştim cine suntem, să ajungem să declarăm că noi
n-avem nici o legătură cu Craiul, că nu noi, ci asupritorii
noştri sunt descendenţii lui, drept care tot ce e al nostru e
normal să le fie „retrocedat” lor.
Harap Alb, cu naivitatea lui, cu suferinţele lui, cu
umilinţele lui, cu toate adversităţile pe care e pus să le înfrunte, toate având rostul de a-l suprima, e poporul român.
Dar şi cu ce se întâmplă în final.
***
Harap Alb e nu doar un roman parabolic: este un
roman iniţiatic. Şi ca să vedeţi că nu exagerez. Formularea
Harap Alb nu se mai află nicăieri în literatura modernă, nici
română, nici universală decât aici la Creangă. Dar, „a
înălbi un arab”, „a face un harap alb” (aithiopa smihein)
este o expresie moştenită de la filosoful grec Zenon (anii
300 îH), cunoscută din scrierile lui Cicero şi Plutarh care
o reproduc. Că Ion Creangă nu a citit pe Cicero şi pe Plutarh e mai mult decât sigur. Şi totuşi, el cunoaşte formularea şi o scoate în relief ca definind cea mai odioasă, mai
revoltătoare măsluire ce se poate imagina. El a primit-o
pe alte căi decât cele cărturăreşti, numai că asta e o altă
poveste, sau, dacă o asociaţi cu Harap Alb, alt roman. //
Miron Scorobete, 15 mai 2022
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Dan Petrușcă

iubire la promoție
Dan anacronic la preț redus
s-ar putea să-nțeleg într-o zi
că la înmormântarea mea
e posibil să-ntârzii

poesis

orgoliul mi se prăbușește
în fiecare dimineață la burse
lui Homer din bun-simț nu i-a trecut
prin cap această problemă penibilă
el tatăl poeților creatorul de lumi revolute
spune povești cam de pe când
caii nu erau transportoare blindate
nici zaua vestă anti-glonț
săgeata și lancea nu erau rachete sol-aer

ZDRENŢE DE EXISTENŢĂ

Nu mai e timp pentru etică
nici pentru morală
e poate un privilegiu să te doară-n cot
să petreci zgomotos cu prietenii
sărbătorind începutul sfârșitului lumii
zi de zi
oamenii (sunt) indescifrabili
mai bine zis ilizibili
plictisiți nervoși (ne)mulțumiți
de evoluție de involuție
se țin departe de amintirile lor
de sârmă ghimpată în care atârnă
bătute de vânt
zdrențe de existență

iar Dumnezeu abia amintitul Homer
și alții asemenea sunt mult mai ieftini la raft
chiar acum când simt în nările minții
cum trupul umed al iubitelor mele
se destramă
în amintire
luna încă își scuipă argintul și latră
în colțul ei de cer
iar soarele cinic cum e
îmi (ne) luminează inadecvarea
la viață la moarte la istorie

tocmai a apărut o spărtură în cer
și pe-acolo nu năvălesc
nici întunericul nici lumina
în același pat frumusețea și urâțenia
departe de orice alegere
se strâng melancolic în brațe
până la urmă
e o poveste în care ceasurile
stau la taifas fără clipe de grație
și fără ferestre

însă eu n-am avut și nu am
prieteni prezicători la Delphi
și mai ales n-am de unde să știu dacă
vor vedea lumina zilei aceste cuvinte
până atunci rămâne doar
o inadecvare
a mea sau a noastră
la viață la moarte la istorie
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și între timp pe Google în dreptul meu
sunt scrise realități decupate
(auto)ironice aproape poetice
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Vasile Pop-Negreşteanu, Rugăciune
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poesis

Şerban Codrin

POEME ZEN

Cu domnişoara
umbra la braţ contemplăm
şi-avem ce tace –
macii-înroşiţi adunând
în toate-o nebunie
*
Deodată macii –
toate vechiturile
pe covor roşu
*
Să fie numai
o revanşă asupra
eternităţii
floarea de mac răsucit
fără-ocrotire în vânt?
*
Prin cel Înviat –
mai sângerează-o dată
macii din altar
*
Ziua Sfântului
Nicolae mi-aduce
numai bucurii –
o pietricică-în bocanc
şi prea mulţi maci în deşert
*
Sub roşii steaguri –
dement se-împurpurează
macii de frică
Mica sutră a unei sălcii
(gunsaku)

Întruchipată
în fericirea de-a fi
şi a nu avea –
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încă-o desăvârşire
înseamnă-a fi salcie
*
Cu o salcie
devenindu-ţi maestru –
zi-întâi de yoga
*
Frunză cu frunză
în calmă desprindere
şi armonie –
sub salcie te dezbraci
până la sfinţenie
*
Lumini mistice –
umbra salciei vibrând
în loc de-evantai
*
Un corp omenesc –
o altă-întruchipare
de locuri sfinte
fie-altare ori sălcii
în beatitudine
*
Scântei din scântei –
verzi muguri de salcie
aprind lumina
Mica sutră a ghioceilor
(secvenţă)

Un destin în alb –
ghiocel prin rugina
motorului vechi
*
Gerul descojind
var pe-un perete dosnic –
primul aişor

PRO

La braţ cu umbra
(gunsaku)
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*
Vibraţia-astrală
îţi înălbeşte bascul
tras pe-o sprânceană –
verde-înnoadă-ţi eşarfă
devenind omătuţă
*
În paragină –
ghiocel de marmură
cu-un fiu pe genunchi
*
Atletici în zori –
paşii-alergătorului
peste ghiocei
*
Cu-înclinat capul –
dintre ruine răzbind
ghiocei cărunţi
Mica sutră a zborului
(secvenţă tanka)

Clară şi clară –
o altfel de lumină
din floarea de prun
intrând în armonie
cu zboruri de porumbei
*
Cotorul de măr
abandonat pe-o carte
imaginează-l
zburând cu-aripi de vultur
în ceru-aceleiaşi cărţi
*
Îmi place lenea
pentru că îngăduie
sufletului meu
interioare zboruri
până la istovire
*
Sub cerul senin
văzându-ţi basca-albastră
căzută pe-un ochi –
aerul meu se umple
de-aventura unui zbor
*
Cu luceafărul
de ziuă între gheare –
imperialul
zbor deasupra soarelui
al păsării de pradă
Mica sutră a florilor de mac
(gunsaku)

PRO

Două flori de mac –
un suflet în fiinţa
visată-a altui
suflet în căutarea
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stării de-împurpurare
*
O floare de mac –
în prelungire umbra
altei flori de mac
*
Lamentaţia
rugului de maci aprins
încât se-aude
peste câmpuri tăcerea
devastată de flăcări
*
O floare de mac –
pentru o clipă-în centrul
universului
*
Nu ştiu ce-eşafod
s-o fi-înălţând de mai
rămâne-în urmă
roşia fericire
a prea multor flori de mac
*
O floare de mac –
maestru-în aşteptarea
discipolului
*
Macii în floare
cu toate gândurile
strâns adunate
într-o rugăciune cât
nu-încape în cuvinte
*
O floare de mac –
inima ta şi a mea
într-o flacără
*
Stâlp de felinar
la marginea unui cer
tragic de negru –
noroc de-înseninarea
câtorva maci în floare
*
O floare de mac –
nici în ceruri atâta
nemărginire
*
Două flori de mac –
una-încearcă mai târziu
să reînvie –
cealaltă se-ofileşte
strivită din greşeală

poesis

Un mic soare al nopţii
(secvenţă haiku)
Seară de toamnă –
în dificil dialog
cu tine însuţi
*
După secetă –
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acelaşi mare cântec
din pământ în cer
*
După furtună –
frenezie-a cerului
şi pământului
*
Lampă-afumată –
în fereastră-un mic soare
al nopţii de mai
*
Cântec din cântec –
înmiresmată noaptea
trandafirilor
Macii din altar
(gunsaku)

Cel Divin rostind
tăcere cu tăcere
o rugăciune –
macii din altar prin ei
înşişi tot mai luminaţi
*
O floare de mac –
nici în ceruri atâta
nemărginire
*
Macii în floare
cu toate gândurile
strâns adunate
într-o rugăciune cât
nu-încape în cuvinte
*
O floare de mac –
în prelungire umbra
altei flori de mac
*
Nu ştiu ce-eşafod
s-o fi înălţat de-a mai
rămas în urmă
fericirea roşie
a prea multor flori de mac
*
O floare de mac –
pentru o clipă centrul
universului
*
Numai meditând
cât roşu-umple maidanul
cu maci în floare –
o-întreagă omenire
aş îmbrăca în tragic
*
Două flori de mac –
un suflet în fiinţa
celuilalt suflet
*
Fascinaţia
altarului cu macii
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în freamăt roşu –
nu-ating nici viorile
frenetica magie
*
Zori abia mijind –
vibraţia macilor
până la roşu
*
Peste altarul
cu maci de dimineaţă
cineva urcă
mai vibrant şi mai roşu
trezind ciocârliile
Meditaţii sub cireşul copt
(secvenţă tanka)
Uluitoare
sărbătoare-a luminii
pe când un cireş
rodeşte pe planeta
a treia de la soare
*
De prea mult roşu
devine tragic să cânţi
sub cireşul copt
fie smulsă-o frântură
din Oda bucuriei
*
Buzele tale
roşii ori o cireaşă
în aşteptare
pe ramul fremătându-şi
intim sentimentele
*
Mult mai repede
te-ajungi contemplatorul
universului –
dacă-ai sublim talentul
de-a culege cireşe
*
Valoarea lunii
în ceruri pentru-un singur
pumn de cireşe –
privindu-i ochii-întrevăd
pe Galilei la cântar
*
Deocamdată
cireşe în tortiţe
după ureche
împovărând mamei
numai cerceii pe rod
*
Înspăimântător
de verde căţărându-şi
labele-un monstru
printre cireşe roşii
până la utopie
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...o slovă nouă pentru tine caut...
de-i veche, azi, în dor o primenesc,
s-o înregească umbra unui flaut
și-al tău surâs, din timpul fecioresc...
tu, dintr-un port cu iole zburătoare,
te-ai fost ivit, ca ursitor colind,
să-mi fii în viață cruce salvatoare,
cu fraza suplă pe-al tristeții grind...

ai scos din mine fulger reversibil,
la verb mi-ai dat surâs, aripe noi,
în zori, pe mare-un pescăruș flexibil –
furtunilor, el, generos altoi...
cu grație felină, mult lucidă,
mi-ai modelat uimirea-n piramidă...

...întâi un gând și-apoi vine cuvântul,
cu înflorit-fecundele idei
sub fruntea ta, de unde-și iau avântul
spre zare, modelându-și nou temei...
și-n pendularea de la Om la Cer,
pe nicovala sorții – Viitorul;
Prezentul – sie însuși temnicer
să-l îmblânzească, anonim, mohorul,
iar cugetul, de-atâtea ori nomad,
la vama conștiinței stă la coadă,
cu vârstele ce nu mai au nici vad,
ci doar iluzii, fără arboradă...
în solda serii, alte noi vestale,
obol aduc umilității tale...

*

...ne-nvață numai pietrele tăcerea
și vântul... poate, însăși bucuria;
iubirea, știu, e uneori ca mierea;
veninul-soartă-i mușcă feeria

acelor golfuri, fără de furtună;
acolo fericirea-i...anticar;
el ține doar uimire într-o mână
dresând al nemuririi minutar...

în grai dolent el ne aduce basme,
iluzii logodite prin destin,
un stup cărunt, cu-atâtea noi fantasme

PRO

și chiar lăstari iviți dintr-un suspin...
liane puritane stau tăcute,
în așteptarea imnelor pierdute...
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...tu vei ieși din mine astă seară,
făptură ce sculptează tuberoze
în a uimirii umbră, milenară
și din mărgean stelar... sedus de roze;
pe țărm, acum, chiar zei-s la edec,
zeițele au șolduri de agată
(sub zodia eternului berbec) –
fecioare la războaie...fără spată...

cu străluciri de astre ce n-au nume,
pe rugul cărnii noaptea le răsfață
și-ntr-o furtună de-nceput de lume,

aleg ciudat... ce-i moarte... și ce-i viață...
noi, inocenți, la vadul altor ciute,
ne primenim... cu vise ne-ncepute...

*

...mi-i inima o insulă în cerul
de sentimente pure-n neplăceri,
când dorul însuși, Doamne, e misterul
ce viața-mi guvernează...azi și ieri...
acolo, sus, au dispărut recife,
comete, știu, s-ascund într-un pronaos,
iar calul alb, desprins din geoglife,
s-ar vrea o constelație...în haos...
iar totul, azi, pretinde a cunoaște:
și pâinea, visul, apa din pahar,
chiar aura ce-o întâlnim la moaște –

vecia lor surâde... la altar...
prin chipuri marmorânde, ea, iubirea,
îmi mai păstrează vie doar uimirea...
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Mă lovi jucăuș peste mână și se așeză:
– Hai, Sandule, lasă gluma…! O clipă îmi cercetă cu
atenție chipul, apoi, edificată, exclamă înveselită, ca și
cum „s-ar fi prins” care era poanta: Pe mine, tot Zizi mă
cheamă.
Mi-am dat seama că mă confunda cu Sandu Melec.
Nici nu era greu: ținutele noastre oarecum rigide, burțile
în formare, capetele rotunde, frizurile blonde, pieptănate
într-o parte și albastrul privirii, unui ochi neexersat, îi facilitau confuzia. De altfel, nici nu trăiam cine știe ce surpriză: nu era prima oară când mie sau lui Melec ni se
întâmpla asta. Chiar vara anterioară trecusem printr-o
situație asemănătoare. A fost de tot hazul…
Mergeam concentrat pe strada Calea Moineștilor,
jonglând în minte cu niște cuvinte pe care tot încercam
să le adun într-un vers, când m-a oprit un om de la țară
încărcat cu o desagă și cu o paporniță în care se agita
zgomotos o gâscă nemulțumită de felul în care era tratată:
– Să trăiți, dom’ profesor!
– Bună ziua! i-am răspuns.
– Ce mă bucur că v-am întâlnit…! Nu v-am găsit
acasă, și tocmai sunt pe cale să pierd cursa către Plopana, îmi zise și îmi întinse papornița: Poftiți! Am pus
aici câteva kile de brânză, vreo patruzeci de ouă, un bidonel cu rachiu și orătania asta care nu-ș ce are de nu
mai tace. După cum v-am promis când ne-am văzut!
– Ce mi-ai promis, omule? l-am întrebat, derutat. Cu
ce ocazie mi-ai promis?
– Domnule profesor! se îmbățoșă individul. Vă rog
să nu mă dați la întors, că pierd cursa! Mi-ați zis că
rezolvați cazul.
– Care caz, nene?
– Cazul lui Sfârlea. Studentul! Că ziceați că, dacă își
schimbă atitudinea, nu-l mai lăsați repetent! Și, iată: băiatul și-a schimbat-o!
La fel ca și Zizi, femeia frumoasă din fața mea care
se așezase relaxată picior peste picior și-și aprinsese
cu bricheta o țigară, bietul om mă confundase cu Sandu
Melec, care preda ateism științific la Universitatea loPRO

Cu mâinile adânc băgate în buzunarele scurtei, am
străbătut piața încă animată de grupuri răzlețe de chibiți
ai revoluției. Gerul m-a făcut dintr-odată să-mi simt hainele prea largi. Mâzga de peste zi înghețase și lucea
mat în lumina becurilor care coborau cerul la înălțimea
clădirilor. Ferestrele blocurilor, decupate trist de luminile
din interior, arătau că oamenii încă nu doreau să se desprindă de ziua ce s-a scurs și întârziau să se ducă la
culcare.
De fapt, cine putea dormi liniștit, când „istoria” tocmai se dădea peste cap?
Am intrat în căldura umedă a restaurantului și m-am
oprit la bar. În semiobscuritatea specifică locului am
văzut că erau doar două mese ocupate, fiecare de câte
o pereche – bărbat și femeie. Majoritatea consumatorilor preferau aglomerația din salonul mare, unde se puteau exhiba public și puteau comenta în voie ceea ce
se petrecea în țară.
Am cerut barmanului ursuz un pahar cu vin roșu,
sec. I l-am plătit și m-am așezat la o masă, în colț. Gustam cu plăcere din lichidul aspru, puternic fructat. Privind în gol, fără să mă gândesc la nimic, simțeam cum,
ușor-ușor, mă cuprinde o stare plăcută de liniște și de
bine. Mi se făcuse cald, și mi-am descheiat scurta.
– Te simți bine, te simți bine, te faci lejer…! Bună
seara!
O fată potrivită ca înălțime, în cizme înalte, îmbrăcată cu pantaloni negri, mulați pe picioarele depărtate
băiețește și cu o jachetă asortată, scurtă până la brâu,
îmi zâmbea familiar. Nu o cunoșteam. Dar coafura pixie
bob cu breton îi nivela delicat ovalul feței și îi conferea
un aer îndrăzneț și seducător totodată, așa că i-am răspuns curtenitor:
– Bună seara! Prezența ta splendidă a încălzit aerul
din jur și mă îmbie să mă dezbrac…!
– Șmecher ca de obicei… Nu mă inviți să iau loc?
– Te rog! i-am spus, arătându-i locul de vizavi. Cu
cine mă confundă? mă întrebam și, pentru orice eventualitate, m-am prezentat, întinzându-i mâna: Eu sunt
Simion.
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cală. Am încercat să-l conving că se adresa persoanei
greșite:
– Nene omule: îmi pare rău, dar mă confunzi!
Țăranul și-a îndreptat umerii și m-a întrebat cu arțag:
– De ce-mi vorbiți așa? Vi se pare că v-am adus
prea puțin?
Mi-am dat seama că era disperat să își salveze fiul
de la repetenție. Nu îl găsise acasă pe Melec, cu care
probabil că aranjase, sau poate că abia acum încerca
să aranjeze ceva, și nu știa ce să facă. Apoi, crezuse
că a dat norocul peste el, întâlnindu-l – de fapt întâlnindu-mă! – pe stradă. Iar eu, în loc să-i iau greutatea
de pe suflet, încercam cu tot dinadinsul să îi dărâm iluziile, făcându-l și de râs că nu știa nici măcar cu cine
stătea de vorbă. Mă simțeam vinovat și chiar mai încurcat decât el.
– Ce altceva ați mai vrea, dom’ profesor? arătă cu
policarul de la mâna liberă către desagă. Însă… bani
să nu cereți, că noi lucrăm la colectivă și știți cum îi.
Îl priveam cu compasiune și am intrat atât de puternic în rezonanță cu starea lui de spirit, încât m-am hotărât să îi primesc papornița și să i-o duc eu lui Melec,
obligându-mă totodată, față de mine însumi, să-l conving să-i dea naibii notă de trecere loazei, fiindcă nu suferea țara dacă acela era bâtă la ateism! Ajuns cu
gândurile aici, l-am întrebat, jucând pe uitucul:
– Sfârlea… și mai cum zici că îl cheamă?
Țăranul se lumină la față și îmi puse papornița în
mână:
– …Romică! Apoi, exclamă complice: He!... V-ați
adus aminte…!
– Mi-am adus, i-am spus, continuându-mi drumul cu
papornița în care gâsca se răzvrătise de-a binelea. Să
nu mă mai cauți!
Țăranul rămas cu desaga nedesfăcută în spate,
strigă după mine, parcă amenințător:
– Dacă n-o să am de ce, nu o să vă caut!
Cu Melec, care s-a supărat că mă lăsasem mituit în
locul lui – mai ales că nu știa ce să facă cu gâsca! –,
am dus o adevărată muncă de lămurire ca să mă ierte
și să-l treacă clasa pe derbedeu. Iar gâsca, spunându-i
că a cumpărat-o Melec din piață și nu știe ce să facă cu
ea, într-o duminică Victorița a făcut-o pe varză. Friptă,
cu sos de smântână ca „la mama lui” și scăldată într-un
vin de Podu Turcului. Am mâncat-o împreună cu Simona.
Simona, prietena lui Melec.
Despre care Zizi tocmai încerca să mă convingă că
ne făcuse cunoștință la o reuniune a cadrelor din
învățământ, unde dansasem cu ea și își amintea că…
fusesem foarte îndrăzneț.
– Nu știi, dar, de fapt, numele meu este Zenaida.
Însă mie îmi place să mi se spună Zizi. Ție cum îți
place? Sandu, sau Sandi?
Un drăcușor șoltic mă îndemnă să continui jocul în
care intrasem:
– Mie îmi place să-mi spui, așa cum… îți place ție
să-mi spui.
– Șmechere…! îmi făcu Zizi cu ochiul.
– Dacă spunând adevărul înseamnă că ești
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șmecher, atunci, sunt, am punctat eu.
Zizi hohoti:
– Bine Sandi, în regulă… Acum, îmi iei ceva de
băut?
– Eu beam vin.
– Și eu tot vin vreau.
– Sec sau…?
– Demidulce, spuse Zizi și își desfăcu fermoarul la
jachetă, lăsând să i se vadă sânii generoși.
– Unde o fi pescuit-o Melec? mă întrebam, ridicându-mă să mă duc la bar. Îi dau un pahar cu vin și îi
spun adevărul! mi-am zis.
Trecând pe lângă ea, mi-a aruncat cu aer nepăsător,
lovindu-mă cu dosul palmei peste șold:
– Simona mi-a spus că v-ați despărțit!
Am înțeles pe loc că își propusese să ia locul Simonei în viața lui Melec, deși era evident că nu îl cunoștea
aproape deloc, în condițiile în care ne confunda cu atâta
nonșalanță. Eram alarmat de graba și de insistența cu
care mă abordase, dar, ca o mică pedeapsă pentru
lipsa ei de scrupule, am hotărât, amuzându-mă, să continui farsa, acceptând rolul lui Melec:
– Și ai hotărât să mă consolezi!
– Nu fi bădăran! Dar… am toate scuzele să încerc,
fiindcă îmi placi așa cum ești.
Am râs, jucând rolul celui flatat și am adus de la bar
o sticlă întreagă plină cu vin. S-a luminat toată, precum
un soare de aprilie, și și-a dat drumul la vorbe. Care îi
cutreierară prin toate cotloanele vieții lui Melec, cunoscute de ea: de la scoaterea lui nedreaptă de la facultate,
până la dezaprobarea atitudinii neînțelegătoare a Simonei, și de la investiția lui sentimentală într-o ființă
nesimțitoare, precum era Simona care nu îl merita nicicum, până la descrierea flatantă a figurii lui simpatice
și atracția irezistibilă pe care aceasta o exercita asupra
ei.
Am realizat că lucrurile erau încurcate rău, iar eu le
încurcasem și mai tare nespunându-i rece cine eram cu
adevărat. Mi se părea mult prea târziu să încerc să limpezesc situația și, determinat de jenă și de necaz, am
mai adus de la bar încă o sticlă.
Zizi bea vinul ca șerpoaicele laptele, iar eu începusem deja să plutesc sub irepresibila nevoie de somn.
Dar nu puteam să adorm ca ultimul bețiv în bar, și m-am
ridicat să plec, comunicându-i enervant de greu, – fiindcă propria-mi limbă nu mai voia să colaboreze cu mine:
– Zi… zica! Ul… mita veste!
– Care-i, Sandi?
– Am… pă… lă… tit la bar cons’mația, așa că… ești
liberă! Fată dragă, eu mă’c să mă… cluc! Pa!
M-am ridicat, am făcut câțiva pași cu spatele – era
gata, gata să mă întind peste masa din centru ca un
gândac cu picioarele în sus – dar Zizi mă prinse de cot
și mă salvă.
– Mersi pentru dragoste creștinească! Pa! i-am spus
și am pornit, puternic aplecat în față, către ieșire.
Zizi mi-a înșfăcat brațul stâng și, împingându-mă de
subsuoară cu umărul, mă somă:
– Nu mergi nicăieri fără mine!
Și așa, sprijinit de ea, am pornit, plutind parcă, spre
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casă, conștientizând doar din când în când că ating pământul cu tălpile. M-a cuprins o stare de fericire imensă,
pe care am simțit nevoia să o împart cu cineva, și pentru că ea era lângă mine, am sărutat-o.
Mi-a răspuns cu pasiune.
În emoția îmbrățișării, ne-am sprijinit de fațada
poștei.
– Ne răsturnăm, Sandi…! mi-a spus, hohotind amuzată.
– Eu sunt Simi și nu mă răstorn nici de-al drac’…!
am contrazis-o.
M-a scuturat de braț, împingându-mă, nemulțumită,
înainte. După ce am trecut de teatru, m-a întrebat, alintându-se:
– De ce, Sandi, când ne-am cunoscut, am înțeles că
locuiești în partea cealaltă a orașului?
I-am răspuns ferm:
– Pentru că… atunci vorbeai cu Sandi. Aaacum,
vorbești cu Simi…!
– Nu înțeleg de ce mereu încerci să te dedublezi…
?!
– Pen’că… acum, vorbești cu Simi, iar Simi…
locuiește acolo unde mergem!
– Devii enervant...! Termină, te rog!
Eu încercam să îi comunic cinstit, pe cât puteam în
starea aceea bahică și de excitație în care mă aflam,
că ea nu îl conducea acasă, sprijinindu-l de mijloc, pe
cel pe care credea ea, ci pe mine. Dar, încercam fără
succes. Ea era ferm hotărâtă să mă convingă că eu, de
fapt, eram Melec! Nu ascund că nu îmi displăcea
situația. Baletul pe muchie de cuțit mă incita la nebunie.
Mă stingherea doar starea de greață intermitentă, care
mă oprea să mă desfășor după cum aș fi vrut și care,
în Parcul trandafirilor, sub motivul ostoirii unor nevoi
firești, m-a determinat să încerc să dispar, onest, pe
după un chioșc. Însă am calculat greșit „fuga de sub escortă”, fiindcă Zizi mi-a ieșit, nu știu cum, înainte, și
luându-mi din nou brațul în stăpânire mi-a spus că, dacă
nu-mi place de ea și vreau să scap, nu exista nicio problemă. Însă ea, pur și simplu din grijă cetățenească, se
simțea obligată să mă conducă până acasă. Și după ce
se va asigura că voi rămâne acolo cu bine, va pleca la
gară. Fiindcă deja era așteptată la Iași.
Nu aveam alternativă. Pentru mine, strada și clădirile
deja pluteau incert în noaptea târzie, și a trebuit să îi
accept argumentele.
Când am ajuns pe Decebal, vecinii mei se culcaseră
de mult.
Schnauzerul nu ne-a lătrat.
Am deschis poarta și am împins-o, grăbit, în casă.
Am lăsat-o în sufragerie, iar eu m-am repezit în baie,
unde m-am răcorit, răstindu-mă la budă cu atâta forță
și elan, încât eram pe cale să îmi vomit și călcâiele. Apoi
m-am spălat cu apă rece pe față și, cu mintea limpede,
întrebându-mă ce dracu fac cu isterica mea musafiră,
m-am întors în sufragerie.
Așezată la masă, Zizi trăgea adânc dintr-o țigară.
– Te simți bine? m-a întrebat.
– Mi-am mai revenit, i-am răspuns. Dar o să încerc
să mă dreg cu un pahar de votcă asezonată cu lămâie
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și sare. Am scos din barul vitrinei o lămâie, două păhărele și o sticlă cu votcă, și le-am pus pe masă.
– Numai o clipă, să aduc cuțitul și sarea! i-am spus
și m-am îndreptat către bucătărie.
– Eu pot să mă fac comodă în dormitor? m-a întrebat.
Respirația mi s-a oprit în gât și, de emoție, am simțit
că se prăbușește plafonul și mă înfășoară în tencuiala
lui rece.
– Bineînțeles că poți, ba chiar te rog! i-am răspuns.
I-am indicat cu un gest intrarea în dormitor și mi-am
continuat drumul.
Când m-am întors din bucătărie, Zizi se afla deja în
dormitor. Am umplut cu votcă paharul ei, în care am
stors și puțină lămâie, apoi am început să-mi prepar panaceul compus din suc de lămâie, sare la greu și votcă
atât cât mai încăpea în pahar. Tocmai învârteam cu
lingurița amestecul final, care ar fi trebuit să mă scape
de toate urmările beției, când din dormitor răzbătu urletul parcă disperat al lui Zizi:
– Nenorocituleee!!!...
Am înghețat, neștiind ce s-a întâmplat.
Tocmai mă pregăteam să alerg către dormitor, când
în ușa lui apăru Zizi ducând în mâinile îndepărtate de
sine cu silă nesfârșită, ca pe un șobolan mort, o fotografie înrămată în care tronam fericit alături de Victorița
și de Ella. Împinse fotografia către mine și, privindu-mă
pe deasupra ei cu ochii holbați, mă întrebă înecându-se
de revoltă:
– Cine ești tu, animalule?!...
Văzând că descoperise singură greșeala în care
persistase, bineînțeles că am dat în bâlbâială. Dar am
reușit totuși să îngăim:
– Eu sunt… Simi! Prietenul lui Melec!
– Prietenul cui?! strigă, nevenindu-i să creadă.
– Al lui Melec. Am tot încercat să-ți spun…!
– Și astea, cine sunt?
– Soția și fetița mea!
Zizi scoase un urlet ca de fiară rănită:
– Obsedatule! Apoi îmi trânti fotografia de cap,
împrăștiind cioburile de sticlă în toată camera. Să te
înveți minte!
Din colțul drept al frunții începu să îmi șiroiască
sânge.
Dar Zizi nu se lăsă impresionată și mă acuză aiuritor:
– Ai încercat să profiți de mine, nenorocitule!
– Zizi…!
– Nicio Zizi! Mie să-mi spui doamna Zizi!
– Bine, dacă așa vrei tu…
– Să nu te prind că îi povestești ceva lui Melec, că
te otrăvesc!...
Își înhăță geanta de pe colțul mesei și ieși din casă
ca o furtună.
Deși abia îmi stăpâneam greața care îmi răscolea
măruntaiele, m-am dus totuși să controlez dacă a închis
poarta în urma ei.

(Fragment din romanul în lucru „Scârba”)
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Marcel Mureşeanu

MONEDE ȘI MONADE

PRO

1
Război. Fuge orbita după ochiul pierdut.
2
Pentru stareța Irina să ne rugăm, aceea care a ținut
toată viața Voronețul la piept și va rămâne veșnic în
Tabloul Votiv, în dreapta Voevodului.
3
Nemiloasă cade cortina, ghilotina dintre două lumi,
care desparte și unește, face realitatea să se simtă
ireală. Ea zice: treceți! dar ne țintuiește în scaunele
noastre de piatră.
4
„Dacă a ajuns lumea să ia mâncare pe banii de băutură, asta e grav!” (Combatant dintr-o crâșmă din Bolboceni).
5
Normalitatea s-a așezat în mănăstiri și nimeni n-o va
putea scoate din ele. Acolo se mănâncă cireșe numai
în mai și în iunie!
6
Eu stau pe răni, ori ele stau pe mine?
7
Și, totuși, bătrânețea ne datorează respect! Cât de
greu ne-a fost să urcăm până la ea pe un catarg lustruit de timp, ca să-i aducem pâine și sare!
8
Tocmai se împliniră 500 de ani de când această lumânare arde într-un tablou din Renaștere!
9
Capitulează zăpezile și mor. Ele nu lasă în urmă
ruine.
10
Brațele tale îmi arată drumul pe care voi merge, dar
de pe el nu mai există cale de întoarcere.
11
Nu toate degetele noastre sunt lumânări!
12
De la Schimbarea Gărzii și de la Golirea Pubelelor să
nu lipsiți!
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13
Marii bețivi nu se aruncă-n mare!
14
Mă sfiesc să spun ziua în care ultimul cuvânt scris de
mine va dispare. Câte morți vor mai fi!
15
În fiecare seară să tragem la sorți pe care ureche să
ne culcăm!
16
Asta-mi doresc dintotdeauna: o scriere fără de cuvinte!
17
E vremea să-ți alegi durerea preferată!
18
Într-un nod de cale ferată nimeni nu mai aude, de la o
vreme, trenurile nopții!
19
Ai grijă de cocoașa ta, doar după ea te recunosc și nu
trag în tine lunetiștii!
20
Există păsări cu idei fixe! Ciocârlia cântă pentr-un loc
în rai!
21
Colosul insomniac al omenirii toată noaptea își numără morții și își trece palmele peste pleoapele lor.
22
Iar stau pe țărmul Mării Moarte și-mi vine să aprind la
căpătâiul ei o lumânare.
23
Câte „găuri” are istoria! Numai bună de jucat golf în
ea!
24
Printre limbile cele mai vechi este și aceea în care
vorbește ciocănitoarea cu victimele sale.
25
Numai cel care susține o inepție cu toată convingerea
o poate face să dispară! Ea va muri prin ridicol!
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Nicolae Havriliuc

LUCRURILE NU SE OPRESC AICI
- viziune scenică -

În atelierul de tâmplărie al unui teatru, doi dulgheri
asamblează o bancă, în baza unei comenzi primite. Din
materialul ce-l au la dispoziţie, ei înalţă un paravan şi-l
aşază pe direcţia de unde încep să se audă zgomote
bizare şi glasuri răzleţe, cu scopul de a le tempera. Apoi
dulgherii îşi ocupă locul pe bancă.

DULGHERUL 1: Măcar să stăm şi noi o clipă lejeri
şi să ne uităm în necunoştinţă de cauză la ceea ce se
pregăteşte dincolo, în afară. Sper că este în intenţie să
se lege una de alta spre a se arăta la chip!
DULGHERUL 2: Mai întâi să ne mulţumim cu locul
pe care l-am ocupat şi să ne obişnuim cu aşteptatul.
Ceea ce urmează, cum se fac şi se desfac toate câte
se-ntâmplă, e de înţeles că nu intră în seama noastră.
DULGHERUL 1: Nu intră în seama noastră pentru
că ne ferim să le purtăm în cârcă. Dar ele există.
DULGHERUL 2: Eşti sigur?
DULGHERUL 1: Mai mult decât sigur. Uite, ţi-aş
spune despre cum sunt deprinşi unii ca să-şi desfăşoare viaţa, dar e treaba lor! Prefer să nu mă amestec.
Cred că nici nu e timpul.
DULGHERUL 2: Mă faci să mă simt stingher. Te rog,
nu începe aşa, că-mi pierd buna dispoziţie! Spune ce
ai de spus şi, dacă se poate, fără ascunzişuri. Vreau să
aud subiectul în general, cât despre amănunte lasă-le
pe-nţelesul meu!
DULGHERUL 1: Am o reţinere! Nu cred că-i nimerit.
Ai putea să intri în eroare şi să staţionezi într-un punct
dăunător ţie.
DULGHERUL 2: Dăunător, mie? Te-nşeli! Văd că te
interesează persoana mea. Îţi mulţumesc şi sunt bun
de cinste! Atunci spune-mi orice şi nu mă lăsa nedesluşit! La jena pe care o am, venită dintr-o oarecare vino120

văţie, funcţionez în gol.
DULGHERUL 1: Bine, mă pregătesc să-ţi fiu de folos
ca între viitori colegi. Încep cu o prevenire. Să nu te mai
duci în strada Mireselor, nr. 7! (Schimbare de ton.)
Decât după o amănunţită informare despre ceea ce se
petrece acolo.
DULGHERUL 2: De ce? Ce ştii, spune-mi!
DULGHERUL 1: Prezenţa ta nu este dorită acolo. Îi
încurci! Şi apoi, ei nu lucrează decât cu persoane iniţiate. Au un preţ fix şi nu-l schimbă. Tu mai ai de acumulat experienţă. Cum s-ar zice, trebuie să mai creşti.
Încrederea se obţine prin fapte sigure, nu pe bâjbâite.
DULGHERUL 2: Până acum, din ce mi-ai spus, nu
m-ai scos din încurcăturile mele. Şi eu, ca tot omul, am
plăceri şi neplăceri. Mai ai şi altceva să-mi spui?
DULGHERUL 1: Da, mai am! Cine este Ştefana
pentru care mereu te duci în strada Mireselor, nr.7?
DULGHERUL 2: O prietenă.
DULGHERUL 1: Eh, te rog, să verifici! Ce fel de prietenă îţi este?
DULGHERUL 2: Îmi ceri imposibilul. E singura prietenă pe care o am. Sunt sigur că prezenţa mea o bucură.
DULGHERUL 1: Nu fii atât de sigur! Te rog, să verifici! Insist să-mi spui la ce concluzie ai ajuns.
DULGHERUL 2: Eh, da! Am să-ţi spun, din câte ştiu.
Dacă eu nu mă duc, ea nu mă cheamă. Şi totuşi, mă
doreşte pentru că şi eu o doresc. Asta face să fim împreună. E un joc. Nici nu, nici da, însă la un loc stăm.
DULGHERUL 1: Îţi încape mintea într-un pahar?
Dacă îţi încape, atunci ţi-o beau şi mai vorbim după. (Se
aude telefonul sunând.)
DULGHERUL 2: Hai, ce faci? Răspunde la telefon!
DULGHERUL 1: Răspunde tu! Ţi-ar prinde bine. Trebuie să fie regizorul de platou.
DULGHERUL 2: Nu pe mine mă solicită, nici nu ştie
că sunt aici. Pe tine te caută. (Îndreptându-se spre tePRO

Personajele: DULGHERUL 1, DULGHERUL 2,
VOCEA, UMBRA.
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lefon.) Vocea de la capătul firului, ca şi vocea din spatele paravanului nostru, poate fi a unei umbre.
DULGHERUL 1: După cum poate fi şi una şi alta.
DULGHERUL 2: Şi apoi, vreau să ştiu şi eu. Mă interesează care mai e viaţa pe aici. Prea am lipsit dintre
voi.
DULGHERUL 1 (barându-i calea): Decât să-i asculţi
vorbele de la telefon, pentru că ar putea să exagereze,
îi place să deformeze lucrurile, mai bine te deplasezi
singur şi vezi care e realitatea.
DULGHERUL 2: Cum e realitatea, vrei să spui! Pe
mine asta mă interesează, cel puţin, după reîntoarcerea
în teatru. Încerc să mă adaptez şi nu-mi găsesc puncte
de contact.
DULGHERUL 1: Şi nici n-ai să-ţi găseşti punctele de
contact atât de curând. Abia ai venit şi vrei să fie totul
ca la început. Aşteaptă! Mai întâi să te recunoască
lumea.
DULGHERUL 2: Pentru efortul ce l-am depus în
străinătate, pe unde am rătăcit, spre a vă populariza, ar
trebui să fiu recunoscut imediat! Meritul e merit şi nu se
discută.
DULGHERUL 1: Dar, vezi tu! Mulţi îşi pun întrebarea
legată de partea de folos în cazul recunoaşterii.
DULGHERUL 2: Telefonul sună şi nimeni nu răspunde. O grea povară s-a abătut peste amândoi. Şi eu
nu-mi asum dreptul să iau povara pe umeri. N-ar duce
la niciun rezultat. Nu-mi este recunoscută identitatea,
vrei să spui.
DULGHERUL 1: Dragul meu! În ce situaţie te afli! Să
nu poţi conversa lejer, aşa cum o făceai cândva!
DULGHERUL 2: Dar eu vreau! Sunt hotărât să
încep. (Telefonul încetează să sune.)
DULGHERUL 1: Degeaba! Momentan eşti scos din
percepţii. Aşteaptă să se obişnuiască lumea cu tine. Săţi intri în rol. În cel de odinioară. Ai fost plecat atâta
vreme dintre noi şi lumea te-a uitat. Vrei să exersăm?
DULGHERUL 2: Ce?
DULGHERUL 1: Să-ţi intri în rol. Trebuie să te obişnuieşti să fi într-un rol util prezentului în care te afli. Să
simţi la fel ca noi, să vorbeşti la fel ca noi, să respiri la
fel ca noi.
DULGHERUL 2: Aş vrea! Dar cum?
DULGHERUL 1: Uite, improvizăm! De acord?
DULGHERUL 2: De acord! Pentru binele ce-mi doreşti îţi mulţumesc.
DULGHERUL 1: Nu trebuie să-mi mulţumeşti acum.
La urmă! Acum doar te concentrezi. E bine? Dă-i drumul! (Amândoi trec unul pe lângă altul, dând impresia
că se revăd după un timp oarecare. )
DULGHERUL 2: Ce faci, omule? Nu te-am văzut de
mult?
DULGHERUL 1: Până ieri când te-am întâlnit şi m-ai
salutat!
DULGHERUL 2: Atunci a fost în trecere. Şi a fost
prea puţin ca să-mi dau seama dacă tu eşti sau altul.
DULGHERUL 1: Da’ m-ai salutat!
DULGHERUL 2: Aşa fac eu cu toată lumea. Salut
fără să-mi pese cine este.
DULGHERUL 1: Plus că m-ai văzut!
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DULGHERUL 2: N-auzi? A fost în trecere. Prea puţin
ca să-mi dau seama cine eşti.
DULGHERUL 1: Dar acum?
DULGHERUL 2: Ca să mă explic...
DULGHERUL l: Fără explicaţii. Spune direct!
DULGHERUL 2: Mă, ce repezit eşti! Direct îţi spun.
Atunci era atunci, acum e acum. (Se uită la ceas.) Au
trecut minutele necesare ca să ne interogăm şi să nu
uităm întâmplarea că ne-am întâlnit.
DULGHERUL 1: Ce întâmplare?
DULGHERUL 2: Cum, ce întâmplare? Spune tu una
ca să ne aducem aminte că am râs când ne-am întâlnit.
DULGHERUL 1: E musai să râdem? După cum e întâmplarea, zici. Era posibil să ne şi întristăm.
DULGHERUL 2: Era posibil! Vezi că ţi-am pus o întrebare şi văd că dai din colţ în colţ. Nu vrei să răspunzi
sau nu eşti decis la ce întâmplare să te opreşti ca să-mi
povesteşti?
DULGHERUL 1: Acum, fiind la rând, zic şi eu. Mă,
cum îţi place să te suceşti. Consideră că răspunsul pe
care ai să-l auzi este subiect de întâmplare.
DULGHERUL 2: Stai liniştit că n-am chef să aud
cine ştie ce bazaconii pe care tu le numeşti răspuns la
o întrebare. Şi întrebarea care-i?
DULGHERUL 1: E tocmai întrebarea pusă de tine...
„Cum, ce întâmplare?”
DULGHERUL 2: Da! Cum, ce întâmplare? Vroiam
să râd puţin ca să mă înveselesc. Dar tu îmi refuzi un

Vasile Pop-Negreşteanu, Iluminare
121

teatru

drept fundamental... De a mă simţi bine când întâlnesc
pe cineva cunoscut.
DULGHERUL 1: Stop! Aici ne oprim. Văd că merge.
Şi va merge.
DULGHERUL 2: Îţi mulţumesc pentru încredere. Şi
doar atât! Că în rest nu-mi spui nimic esenţial despre
ce s-a petrecut pe aici în lipsa mea. Ai pretenţii de la
mine să mă explic în legătură cu Ştefana. Ştii ce mi-a
spus ultima dată când ne-am întâlnit? Văd că taci!
DULGHERUL 1: Tac şi ţi-aştept vorbele.
DULGHERUL 2: E un semn bun. Te-ai obişnuit cu
aşteptatul. Da, aşa mi-a vorbit Ştefana! „Esenţiale pentru mine sunt nopţile de dragoste. Ele fie că nasc prunci,
fie că ticluiesc orgolii. Când încetează nopţile de dragoste, încep nopţile de război.” (Ton schimbat.) Dar lucrurile nu se opresc aici...
(Dialogul celor doi dulgheri încetează brusc, fiind
acaparat de zgomotele bizare şi glasurile răzleţe ce învăluie treptat atelierul de tâmplărie al teatrului.)
VOCEA (desprinsă din vacarm): Din moment ce
locul de şedere a fost consolidat, va începe mişcarea
punctelor de vedere. Faptele sunt în curs. Impresiile
despre ele, spre a le evalua şi modela, vor veni mai târziu.
(Din paravan se deschide o uşă şi apare o Umbră.)
UMBRA: În urbea noastră funcţionează un Muzeu al
Evenimentelor. Ne mândrim cu el şi o spun cu un titlu

de onoare că este ceva unic. Ce-i drept, prin încăperile
vizitate, veţi primi informaţii şi veţi vedea imagini despre
Evenimente sfârşite la timp. Dar într-o cameră mai retrasă există o colecţie de Evenimente, sfârşite şi ele,
dar nu la data presupusă, ci mai devreme.
VOCEA: Cum îţi explici?... Cum îţi explici? (Respiră
greu şi zgomotos.) Uite că mă inundă şiroaiele de transpiraţii! Felul acestor Evenimente poate fi înţeles?
UMBRA: Eu am un înţeles şi am să-l expun. Din
cauza energiilor scurse înainte de vreme, episoadele
de viaţă, ce aşteptau să intre pe făgaş, n-au mai fost
duse până la capăt. Şi totuşi, drumul lor a fost continuat
prin imaginar. Ceea ce i-a făcut pe mulţi să devină ostatici ai imaginarului. Aşa-i şi viaţa noastră! Prea mult
imaginar ca o promisiune şi prea puţină realitate ca o
împlinire!

DULGHERUL 1: Ceea ce se cuvine ştiut, şi trebuia
spus, este că tâmplăria nu-i o meserie oarecare.
DULGHERUL 2: Şi, nici pentru oricine, nu-i!
DULGHERUL 1: Ce linişte era în acest atelier înaintea de venirea noastră şi câte s-au auzit după!
DULGHERUL 2: Eu, sincer să fiu, aveam de gând
să tac şi să aştept.
DULGHERUL 1: E un fel de a zice. Să te predai fără
nicio condiţie?!
DULGHERUL 2: Hai să nu începem din nou! Încă nu
e totul pierdut. Să aşteptăm ce alte comenzi ne mai vin!
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sonorități paralele

Paula Romanescu

CATRENE / QUATRAINS

Sub un noian de frunze a înnoptat
Un fir plăpând de trestie uşoară...
În mine cad zăpezi de altădat’
Cu stranie mireasmă grea, solară...

Sous un tas de feuilles mortes, un petit brin
De vert roseau trouva son port d’attaches...
Tombent dans mon cœur des neiges d’antan, blanches,
Avec d’étrange parfum d’amour serein...

*

Seamănă şi culege iubire-n drumul tău,
Înfloare-te c-un zâmbet, bucură-te că eşti!
Ce-o fi să vină, vine, să nu te îndoieşti,
Nu păstra-n suflet haita părerilor de rău!

Sème et cueille de l’amour autour de toi,
Habille-toi d’un sourire, réjouis-toi d’exister,
Ce qu’il faut advenir, un jour arrivera,
Ne berce pas dans ton âme la meute des regrets!

O piatră ce nu ştie de carate
Va şti (şi cui?!) să spună cum am fost?

Lorsque mon âme quittera bel et bien
Ce corps qui lui servit longtemps d’abri,
Une pierre qui de carats n’en sait rien,
Saura-t-elle dire ce que je fus? Et… à qui?

*

Forme şi chipuri multe pot să-ncapă
Între un ieri şi-un ipotetic mâine.
Omul sub vreme – schimbătoare apă
Care ia forma vasului ce-o ţine.

Formes et visages j’en ai pour toute la vie;
Ceux du passé ne me ressemblent guère,
Ceux de demain me restent inouïs –
Eau à la forme du vase qui la tient.

(Din vol. în curs de apariţie
De-o vreme tot mai plin de umbre golul /
Toujours plus pleine d’ombres chères l’absence)

*

A fi sau a avea – marea dilemă
A omului ce şi-ar dori să fie
În templul lumii ’naltă treaptă vie
Şi pe fruntea iubirii – diademă…

Être ou bien avoir – le grand dilemme
De l’être humain qui se voudrait sur terre
Trace de lumière dans ce monde de misère
Et, gardien des trésors qu’on n’emporte guère...

*

PRO

Când sufletu-mi va fi demult departe
De trupul ce-i servi de adăpost,
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Catrenul – esenţă rară de poezie pură, a traversat milenii.
Sappho l-a cultivat în Lesbosul din ţara ei de înaltă artă, cultură şi civilizaţie prin secolul al VII-lea de până la ivirea lui Cristos. Khayyam l-a şlefuit în legea lui în Persia cea de poveste
în urmă cu o mie de ani, apoi, o, mai apoi memoria omenirii
l-a păstrat întru înnobilare de gând şi înflorire de suflet, fiindcă,
da!, catrenul este înţelepciune cântătoare, bijuterie lirică, amprentă a raţiunii inimii.
*
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Adam Mickiewicz

De la pahar și până jos
Cădea crescând amețitor:
Nas - clești, picior ca de cocoș
Și gheare ca de răpitor.

PANI TwARDOwSkA

„Twardowski, frate, te salut!”
A zis și fuga drept la el:
„Ce se întâmplă de ești mut?
Nu mă mai știi? Mefistofel!

Twardowski-n frunte, tacticos,
Cu-o mână-n șold anume
Zice: „Fii suflet, bucuros!”,
Face doar șotii și glume.

Mulți draci au auzit atunci;
După doi ani trecând în zbor,
Urma la Roma să ajungi,
Să fii răpit, să fii de-al lor.

Unui gradat care-njura
Și stârnea zarvă în locaș,
Un șfichi i-a tras cu spada sa
Și-acuma-i ca un iepuraș.
Iar unui avocat flămând
Golind tigaia pentru el,
I-a zornăit din pungă blând
Și-acuma stă ca un cățel.

Trei bobârnace-a dat în nas
Unui cizmar, ce lăcomit
Din votcă prea cu poftă-a tras,
Iar ea pe gură i-a țâșnit.

Când Panu-nveselit sorbi
Rachiu, scrâșni ceva-n pahar;
„Ce dracu ?!” și-n afund privi:
„De ce-ai venit cumetre, iar?”

Rachiu-avea un drac în el,
Un năpârstoc, un neamț curat;
Oaspeții-a salutat cu zel,
Și pălăria și-a săltat.

*Adam Mickiewicz, poet polonez, născut la 24 dec. 1798
în Lituania, decedat la 26 nov. 1855, la Constantinopol.
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În al Golașului* regat,
Noi doi făcut-am un zapis;
Pe piei de taur ai semnat,
Sufletul tău mi l-ai promis...

Dar șapte ani s-au dus și vezi,
Zapisul n-a fost respectat;
Prin vrăji tu iadul îl sfidezi,
Călătoria ai uitat.
Dar răzbunarea n-o să pice,
În lațul nostru ești din plin;
Cârciumei Roma i se zice:
Măria Ta, eu te rețin!”

Twardowski-ar fugi, săracul,
La tot ce-a îngăimat Satan,
Dar uite că l-a prins Dracul:
„Unde-i cuvântul tău de Pan?”

Ce-i de făcut? Greu legământ
Capul să-și plece amar...
Îi vine lui Twardowski-un gând
Și pune-o condiție iar.

„Ia vezi contractul, măi Satan,
Condițiile sună-așa:
După atâția ani și ani
Când sufletul mi-l vei lua,
Eu, de trei ori îndreptățit
Voi fi, la muncă să te pun,
Iar tu să duci la bun sfârșit

PRO

Beau, mănâncă și fumează,
Joacă, râd și dau din gură;
Crâșma-ntorc și o țin trează
Cu a lor chiuitură.
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Cazna la care te supun.

Vezi firma cârciumii colea
Ca un trăpaș zugrăvită?
În șaua lui să urc aș vrea,
Iar el să dea din copită.

Apoi fă-mi din nisip un bici,
Calul să am cu ce-l goni
Și-nalță-o casă drept aici,
Să am și unde poposi.

Din miez de nucă s-o zidești,
Înaltă, cât Carpații vezi,
Cu bărbi roșcate s-o-nvelești,
Cu bob de mac s-o decorezi.

Mărimea cuielor de vrei
În doar un țol și-n trei s-o-mparți
Și-n fiecare bob, să iei
Câte trei cuie, să le bați.”
Țâșnește Dracu-nsuflețit,
Țesală cal, îi dă să bea,
Schimbă nisipu-n bici sucit
Și-i gata iar de-o treabă grea.

Dar de-ai s-o minți și ai s-o furi,
A noastră tocmeală cade”.

meridiane

Dracu-o ureche ciulește
Spre Pan și-un ochi spre muiere,
Vezi, Doamne, aude, privește,
Dar clanța o cată-n tăcere.
Pe când omul l-a cicălit,
Spre ușă Dracul s-a tot tras,
Pe gaura cheii-a fugit
Și dus pe vecii a rămas.

*În polonă, Lisa Gora, pisc din munții Sfintei Cruci, unde,
după o legendă, era locul de întâlnire al duhurilor rele, n.t.
Din volumul „Balade și romanțe”, lirică inspirată din tradiția
populară, în curs de apariție.

În românește de Passionaria Stoicescu
și Constantin Geambașu

Twardowski-n șa se-aruncă, hop,
Încearcă salturi, răsuciri,
Mersul în trap și la galop
Cu noua casă în priviri.
„Fârtate Drac, ai câștigat,
Dar treaba-a doua n-ai sfârșit:
Treci în copaie la-mbăiat
Cu apă de izvor sfințit!”
Se teme Dracul ca proscris,
Sudori îl năpădesc urât,
Dar, deh, stăpânu-așa a zis
Și el se-afundă pân-la gât

Și ca din praștie apoi
Se scutură ca apucat:
„Acum tu vei face ca noi,
Că eu cu baia m-am spurcat!”

„Încă ceva și chit vom fi,
Vraja cea rea o să piară;
Ia uite, e-o femeie-aci,
Ea, dulcea mea soțioară.

Eu am să mă-nvoiesc a sta
La Belzebub în robie,
Iar anu-acesta, draga mea,
Să-ți fie-alături, soție.

PRO

Respect și iubire să-i juri,
C-o s-o asculți cum se cade,
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Vasile Pop-Negreşteanu, Modelul pictorului
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Caroline Carver
(Marea Britanie)

ELEFANTUL DIN CAMERĂ

Se ascund după canapea
cred că-s invizibili
dar puiul se joacă cu papucul tău
iar mama, pe bune, e prea mare pentru jocul ăsta

dar a văzut anunțul tău din ziar
SE CAUTĂ ELEFANT PENTRU SUFRAGERIE
SE CER ABILITĂȚI DE CAMUFLAJ
însă de cum i-ai văzut îndreptându-se spre intrare,
legănându-și trompele, exact cum fac în junglă
ai știut că n-o să meargă;
erau prea relaxați,
și mai mari decât te așteptai, dar ce poți să-i faci?
trebuie să iei unul,
chiar dacă o să fie parte din problemă.

MERgÂND PE SÂRMĂ

Dac-aș fi un bou moscat,
Aș visa la rogoz și licheni.
I-aș mirosi, i-aș încălzi cu răsuflarea mea,
Aș trage de ei cu buzele mele catifelate,
Aș savura pufulița, rourica,
Otrățelul bălților, odoleanul,
Scorușul, spicele de mohor,
Măcrișul, ceaiul Labrador.
Când le-aș mânca, aș mângâia iarba,
Cu barba-mi înțeleaptă.
Mi-aș scutura cojocul moale,
Mi-aș îngropa botul în blana ta pufoasă,
Ți-aș șopti umingmak*,
Umingmak, vițel scump și drag,
Doar cunoscându-ți întâiul nume
Îți poți afla locul în lume.
*

umingmak (inuită) – bou moscat

Caroline Carver s-a născut pe 22 iunie 1936 în Cobham,
Surrey, Anglia. Copilăria și-a petrecut-o în Insulele Bermude
și Jamaica. Și-a făcut studiile în Anglia, Elveția și Franța, emigrând ulterior în Canada. În 1989, s-a mutat în Cornwall, unde
a devenit membră a Falmouth Poetry Group. A început să
scrie poezie în anii ’90, iar, în 1998, a câștigat National Poetry
Competition, UK. Până în prezent, Caroline a publicat șase
volume de poezie, printre care Jigharzi an Me, Bone-fishing,
Three Hares, Tikki Tikki Man și Fish Eaters, precum și două
pamflete (why are the lions crying? și ju ju baby). Poemele ei
au fost traduse în limbile română, italiană și franceză.
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*

Părinții împăturesc hainele vechi ale vecinului meu
ca să mă pot întinde
pe șine
pernă, îmi spun, zâmbind slab

*

visez că sunt pe drum
într-un tren uriaș
ce traversează un continent ce se mândrește
cu toalete în case și apă la robinet
și locuri de joacă în drum spre casă
visez zgomot de fond, o cacofonie de mașini
care duc copiii
la petreceri și lecții de balet

*

cineva a găsit o minge de fotbal
părinții aplaudă și aclamă
când trag la poartă
ole ole ole ole

*

seara
Nizar cântă, ciupind coardele oudului,
și toți plâng.
Traducere şi prezentare Ana-Maria Denisa Neagu

PRO

BOUL MOSCAT

te rog, spun eu: nu suntem găini
ca să ne mănânce vulpile și dihorii
și dacă ne lăsați afară peste noapte, vom săpa canale,
vom planta cartofi, vom culege fasole,
dar n-avem ouă să vă dăm
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AFORIȘTI ITALIENI

prieteni ai Festivalului Internațional al Aforismului de la Tecuci

Fabrizio, sufletul festivalului torinez „Torino in Sintesi”, și echipa Domniei Sale ne-au oferit, cu câțiva ani
în urmă, nouă românilor, o surpriză de proporții. După
ce au „pescuit” pe internet peste 200 de aforiști români,
au purces la o selecție draconică. Au cernut, până când
au rămas douăzeci de autori. Cu textele acestora, traduse în italiană de talentata româncă Alina Breje (stabilită în Peninsulă de vreo 20 de ani), au realizat o
frumusețe de antologie care circulă, de câțiva ani, în

Paolo Bianchi
Solo chi ha atteso lunghi mesi nell’oscurità di un
grembo ha diritto ad ammirare il cielo.
Doar cel care a așteptat luni lungi în întunericul pântecului are dreptul de a admira cerul.
Nessuno mi conosce bene come la mia vergogna.
Nimeni nu mă cunoaște la fel de bine ca rușinea mea.
Ci sono coniugi così affiatati e sinceri da sembrare
quasi due amanti.
Există soți care sunt atât de apropiați și sinceri încât
par aproape doi amanți.

La solitudine, a volte, fa domande inopportune.
Singurătatea pune uneori întrebări incomode.

Natalità.
Quando nasce un bambino si festeggia il ritorno
dell’innocenza.
Natalitate.
Când se naște un copil, se sărbătorește întoarcerea
inocenței.

PRO

A ogni madre.
Neanche eravamo nati che già qualcuno soffriva per
noi.
Pentru fiecare mamă.
Nici măcar nu eram născuți că cineva suferea deja
pentru noi.
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sandale de aur prin lume. Nu și în România, pentru că
prețul este prohibitiv: 20 euro.
Întrucât suntem în relații cordiale cu megafestivalul
din Torino, ne-am gândit să facem un schimb de
experiență. Deocamdată, noi publicăm textele a doi
premianți italieni în Antologia și în presa noastră literară.
Sperăm ca scriitorii și cititorii români să constate că nu
suntem mai prejos decât frații noștri de gintă latină.
(Vasile Ghica)
Chi generosamente dispensa felicità dimentica
spesso di tenerne un poco per sé.
Cine împraștie cu generozitate fericire uită adesea să
păstreze ceva pentru el.
La nostalgia è più bugiarda della speranza.
Nostalgia este mai mincinoasă decât speranța.

Amo Dio come si ama un figlio adolescente: facendogli poche domande.
Îl iubesc pe Dumnezeu așa cum îmi iubesc fiul adolescent: punându-i puține întrebări.
La storia insegna, ma non impara mai.
Istoria dă lecții, dar nu învață niciodată.

Adamo ed Eva furono presto condannati: il primo a
svolgere il lavoro dell’uomo, la seconda a svolgere
parte del lavoro di Dio.
Adam și Eva au fost repede condamnați: primul să îndeplinească lucrarea omului, al doilea să îndeplinească o parte din lucrarea lui Dumnezeu.
I pensieri hanno un’anima a sé.
Gândurile au un suflet al lor.

L’ira ci offusca la mente e ci fa dire un sacco di cose –
tutte vere.
Furia ne întunecă mintea și ne face să spunem o
mulțime de lucruri – toate adevărate.
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Il mio dio non mi perdona quando mi pento, ma
quando mi perdono.
Dumnezeul meu nu mă iartă când mă căiesc, ci când
mă iert.
Che per ogni cosa ci sia la giusta età lo si capisce
all’età sbagliata.
Se înțelege că există vârsta potrivită pentru orice, la
vârsta greșită.

Vivere è fatica, ma ogni tanto ci concede di poggiare
un momento la testa sui nostri estremi atti d’amore.
A trăi este un efort, dar din când în când ne permite să
ne sprijinim pentru o clipă capul asupra actelor noastre extreme de dragoste.
L’ottimismo non è il contrario del pessimismo: è un
suo stato avanzato.
Optimismul nu este opusul pesimismului: este o stare
avansată a acestuia.
Non comprende gli alti sentimenti chi è incapace di
provarne.
Nu înțelege sentimentele înalte, cel care e incapabil
să le simtă.

Il vero artista non è chi ha la capacità di creare, ma
chi ne ha la necessità.
Adevăratul artist nu este cel care are capacitatea de a
crea, ci cel care are nevoie de asta.
Il talento ignora i limiti. Il genio ignora il talento.
Talentul ignoră limitele. Geniul ignoră talentul.

Se l’amore fosse facile non ci sarebbero i poeti.
Dacă iubirea ar fi ușoară, nu ar exista poeți.

Mi disse tante cose vere, pur di non dirmi la verità.
Mi-a spus atâtea lucruri adevărate, numai ca să nu-mi
spună adevărul.

La donna è l’amabile incarnazione di uno straziante
compromesso.
Femeia este întruchiparea adorabilă a unui compromis chinuitor.

La donna vuole una cosa:addomesticare l’uomo,
anche al prezzo di essere amata.
Femeia vrea un lucru: îmblânzirea barbatului, chiar și
cu prețul de a fi iubită.

La magnificenza delle chiese è grande quanto la
paura di morire.
Măreția bisericilor este la fel de mare ca și frica de a
muri.
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Certe parole le scrive l’uomo, certe altre l’autunno.
Unele cuvinte sunt scrise de om, altele de către
toamnă.

Tutto cominciò con il primo sguardo al sole, alla luna:
da quel giorno il dio ci osserva.
Totul a început cu prima privire către soare, către
lună: din ziua aceea Dumnezeu ne privește.
Una lapide in marmo: ecco il sogno d’eternità!
O placă de marmură: acesta este visul eternității!

Amo, anche quando non me lo posso permettere.
Iubesc, chiar și atunci când nu îmi permit.
Paolo Bianchi s-a născut la Roma în 1986, a absolvit
științe economice și lucrează în domeniul comunicării. Scrie
poezie și aforisme, a debutat în 2010 cu „Aforisme libere”
(Editura Kimerik), cu care a câștigat mențiunea specială în
același an la Premiul Internațional de Aforism „Torino in Sintesi”. În 2012 a publicat „Dadino” (Editura Sangel): un basm
sub formă de poezie, iar în 2014, a publicat „Lettere sul Vangelo secondo Tommaso” (Editura Mimesis). În 2017 a publicat
volumul de aforisme „Lampi” (Editura La Mandragora) cu care
a câștigat Premiul I la Premiul Internațional de Aforism „Torino
in Sintesi”, 2018. Alte premii în contextul aforismului: în 2012
a fost clasat al doilea la secțiunea aforisme la Premiul
Național de Filosofie „Le figure del pensiero” din Certaldo; în
2014 a fost singurul câștigător al concursului aforistic „La lingua del girasole”, organizat de Asociația Helianto din Rovello
Porro (Como); în 2017 s-a clasat pe locul trei la concursul aforistic „Frammenti inesplorati”, organizat de Fabrizio Caramagna, editor al blogului tematic „Aforisticamente.com” și de
Asociația Italiană pentru Aforism.

Amedeo Ansaldi
Scegliamo sempre i nostri nemici fra coloro che
avremmo voluto diventare. Essi sono la nostra immagine perduta.
Întotdeauna ne alegem dușmanii dintre cei care ne-am
fi dorit să devenim. Ei sunt imaginea noastră pierdută.

Poiché mi sforzo di imitare questo o quel grande uomo,
proprio perciò non assomiglio a nessuno di loro; gli assomiglierei di più se somigliassi di più a me stesso.
Pe măsură ce încerc să imit acest sau acel mare om,
ajung să nu semăn cu niciunul dintre ei; aș semăna mai
mult cu ei dacă aș semăna mai mult cu mine.
La compilazione dei moduli; il versamento delle imposte; l’evasione delle pratiche: tutto ciò si erge ad ostacolo tanto della filosofia, che della santità… che della
crudeltà! Tutto ciò corrompe irrimediabilmente.

Completarea formularelor; plata impozitelor; procesarea
dosarelor: toate acestea reprezintă un obstacol atât
pentru filosofie, cât și pentru sfințenie... cât și pentru
PRO

C’è chi ti dice di credere, c’è chi ti dice di capire. Tu
ascolta.
Sunt cei care îți spun să crezi, sunt cei care îți spun
să înțelegi. Tu ascultă.
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cruzime! Toate acestea corup iremediabil.

Prima di attaccare il nemico consideriamo bene che lotteremo contro di lui sotto allo stesso cielo; che non potremo sperare in orizzonti più ampi dei suoi finché
durerà la contesa.

Înainte de a ataca inamicul să considerăm bine că vom
lupta împotriva lui sub același cer; că nu vom putea
spera la orizonturi mai largi decât ale lui, atâta timp cât
va dura disputa.
Per quanto lo desideri, nessuno potrà mai suscitare più
invidia di quella che è capace di provare.
Oricât de mult am dori, nimeni nu va stârni vreodată mai
multă invidie decât ceea ce este capabil să simtă.

Le verità sono vecchie come il mondo: non possono
reggere il confronto con la freschezza di una menzogna…
Adevărurile sunt la fel de vechi ca lumea: nu se pot
compara cu prospețimea unei minciuni...
Non sono così intelligente da potermi permettere un’opinione, e comunque non sarei abbastanza stupido da
saperla difendere.
Nu sunt atât de deștept încât să îmi pot permite o părere și, în orice caz, nu aș fi suficient de prost încât să
știu să o apăr.

I veleni del corpo hanno effetti più deleteri sugli organismi cagionevoli; quelli dell’anima, sugli intelletti forti.
Otrăvurile corpului au efecte mai dăunătoare asupra organismelor fragile; cele ale sufletului, asupra intelecturilor puternice.

Sbriciolare la tradizione: quello in cui non doveva riuscire l’anarchico con le sue idee e gli attentati, un giorno
lo avrebbe ottenuto il business-man - sovversivo insospettabile ma cento volte più letale – con le ricerche di
mercato, la promozione pubblicitaria, la filosofia aziendale.
Dărâmarea tradiției: ceea ce nu a reușit anarhistul cu
ideile și atacurile sale, într-o zi avea să reușească omul
de afaceri – subversiv nebănuit dar de o sută de ori mai
letal – cu studiile de piață, promovarea publicitară, filosofia afacerilor.

I tuoi pensieri mirano lontano… e tu pretendi che colpiscano quelli che ti siedono al fianco!?
Gândurile tale țintesc departe... și te aștepți să-i lovească pe cei care stau lângă tine!?

Perché ti duoli, oh stolto, se il mondo ti fugge; non vedi
forse chi sono quelli che insegue?
De ce te plângi, omule nebun, dacă lumea te evită; nu-i
vezi pe cei pe care îi urmărește?

PRO

Finché scrivo, forse c’è un altro dentro di me che lo fa
al mio posto; ma se leggo no: sono proprio io.
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Atâta timp cât scriu, poate mai este cineva în interiorul
meu care o face în locul meu; dar dacă citesc nu: sunt
chiar eu.
Se sono uno spirito libero, chi mi potrà togliere la
libertà?
E se non lo sono, chi potrà darmela?
Dacă sunt un spirit liber, cine îmi poate lua libertatea?
Și dacă nu sunt, cine poate să mi-o dea?

La decadenza dell’umanità è incominciata con la misurazione del tempo, le meridiane, il calendario, la clessidra… fino alle tristezze inoppugnabili dell’orologio.
Nessuno stato di grazia sopravvive alla coscienza di
che data o che ora siano.
Declinul omenirii a început cu măsurarea timpului, cu
cadrane solare, calendarul, clepsidra... până la tristeţile
incontestabile ale ceasurilor.
Nicio stare de grație nu supraviețuiește conștientizării
datei sau orei.

La menzogna non può fare a meno di essere creduta,
e questo è l’ultimo aspetto per cui ancora si distacchi in
qualche cosa dalla verità.
Minciuna nu poate să nu fie crezută, iar acesta este ultimul aspect pentru care încă se detașează prin ceva
de adevăr.

Tenete nella debita considerazione le persone che si arrogano diritti immaginari, ma soprattutto guardatevi da
quelle che si attribuiscono immaginari doveri.
Acordați atenția cuvenită persoanelor care își arogă
drepturi imaginare și mai ales feriți-vă de cei care își
asumă îndatoriri imaginare.
Chi racconta bugie per giustificarsi di qualcosa, riconosce agli altri il diritto di giudicarlo - e di giudicarlo
male.
Oricine spune minciuni pentru a justifica ceva
recunoaște dreptul altora de a-l judeca – și de a-l judeca
greșit.
Egoismo: l’illusione di amare almeno se stessi.
Egoismul: iluzia de a te iubi cel puțin pe tine însuți.

La privazione della libertà fisica fa soffrire; di quella intellettuale è doloroso l’esercizio.
Privarea de libertatea fizică te face să suferi; de cea intelectuală este un dureros exercițiu.
Amedeo Ansaldi s-a născut la Milano în 1957. Trăiește
pe malul piemontez al Lacului Maggiore, lângă granița cu
Elveția. A publicat două volume de aforisme: Manuale di scetticismo (Editura puntoacapo, 2014) şi L’onere delle condizioni
(Editura Babbomorto, 2019).
În 2010 a câștigat Premiul I la Premiul Internațional de Aforism „Torino in Sintesi” și în 2014 a primit Premiul „Le Figure
del Pensiero” (secțiunea de aforisme) organizat de Asociația
Națională de Practici Filosofice din Certaldo (CI).
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SCRISORI CĂTRE TEOFIL RĂCHIȚEANU

N-aș fi crezut ca, într-un răstimp relativ scurt, să am
prilejul a glosa pe marginea unor cărți de
corespondență, fie ea trimisă, primită sau în dialog epistolar. Cu decenii bune în urmă, prin anii ‘70-’80 ai secolului trecut, Ștefan Bănulescu deplângea intrarea în
declin a epistolei ca modalitate de comunicare între oameni. Dar, repet, eu mă aflu, în doar un an, în situația
de a mă referi la a treia carte de corespondență. Am,
așadar, în față, prin bunăvoința destinatarului scrisorilor,
lucru pentru care îi mulțumesc și pe această cale, o
splendidă carte care dovedește că genul epistolar nu
numai că n-a pălit, ci că e de-a dreptul viguros.
E vorba, în speță, de Scrisori către Teofil
Răchițeanu (Editura Ecou Transilvan, Cluj-Napoca,
2021, 478 p.+ 48p. iconografie, ediție îngrijită, prefață
și notă asupra ediției de Ilie Rad). Ediția cuprinde, pe
lângă corpusul propriu-zis de texte epistolare, o seamă
de alte texte auxiliare, precum: Brațul lui Geo Bogza,
îndreptat către constelația Orion. Câteva cuvinte lămuritoare (pp. 39-43); uneori preambuluri, semnate tot de
Teofil Răchițeanu, la reproducerea scrisorilor primite;
foarte multe note de subsol („în redactarea cărora Teofil
Răchițeanu mi-a dat tot concursul necesar”,
mărturisește Ilie Rad, în Notă asupra ediției, p. 35).
Toate având menirea de a înlesni înțelegerea corectă,
în acord cu gândul epistolierului, a scrisorilor.
Cartea cuprinde, în afară de cele 51 de scrisori și
22 de telegrame de la Geo Bogza, 267 de epistole de
la alți 79 de corespondenți.
Înainte de a referi asupra conținutului acestor scrisori, o remarcă: citim în Notă asupra ediției: „Pentru a
personaliza conținutul fiecărei scrisori, am folosit drept
titluri enunțuri interesante sau insolite din fiecare scrisoare, vizându-l mai ales pe Teofil Răchițeanu și poezia
sa” (p. 35). E un lucru întâlnit pentru întâia oară, care
are un impact inedit nu numai când citim asemenea
enunțuri așezate în fruntea fiecărei scrisori, ci, poate,
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mai ales în Cuprins, unde scrisorile își află în ele însele
un fel de titluri care, citite la rând, dau impresia unui metatext exegetic având drept referent poetul ca ființă
creatoare și creația sa. Și, cum Cuprinsul este așezat
în fruntea volumului, el devine un prim prilej de a pătrunde în universul poetic al creatorului din Răchițele.
Inițiativa aceasta aparține lui Ilie Rad, cum aflăm dintr-o
scrisoare către Teofil Răchițeanu, în februarie 1999,
când se afla în pregătire un volum Teofil Răchițeanu,
Scrisori de la Geo Bogza: „Vezi că am inventat o manieră inedită de prezentare a scrisorilor: în locul unui
număr, am ales ca titlu un citat din scrisoare… Tu poți
să schimbi citatul, dar îți propun și te rog să păstrezi
metoda.” (p. 358).
În fine, încă o remarcă preliminară. Cartea este o izbândă redacțională și tipografică: hârtie bună, pagină
aerisită, în care textele nu se înghesuie, sufocând-o, o
adevărată bucurie pentru cititor.
După avatarurile unei prime tinereți cam zbuciumate, Teofil Răchițeanu se va retrage și se va stabili în
satul natal, ca profesor de limba și literatura română la
școala din comuna Răchițele. Odată stabilit, a înțeles
că nu e cazul să se pustnicească și să nu mai comunice
cu lumea. Dimpotrivă. Cu trecerea anilor, pe măsură ce
numărul plachetelor/volumelor de versuri creștea, căile
de comunicație cu diferite personalități/persoane se
înmulțeau și ele. Așa s-a ajuns la cei aproximativ 80 de
corespondenți. Probabil mai mulți, fiindcă e de presupus
că nu toate scrisorile au fost date publicității. Încât are
dreptate V. Fanache să precizeze când îi scrie: „Nu
sunteți un eremit, cum a încercat să vă definească un
critic; eremitul refuză lumea, îndreptându-și fața exclusiv către Dumnezeu; sunteți un păstrător de datine, un
depozitar al valorilor ancestrale, o voce veche a neamului, decisă să-i conserve patimile, desăvârșindu-le.”
(p. 251)
Se poate afirma, fără teama de a greși, că stabilirea
legăturii epistolare cu Geo Bogza a reprezentat pentru
Teofil Răchițeanu norocul cel mare. El a crescut și s-a
format în mare măsură, ca om și ca poet, sub grija părintească a acestuia. Multe dintre scrisorile autorului
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Cărții Oltului conțin formule de adresare, gingășii, atenții
și griji paterne: „Dragul meu copil Teofil Răchițeanu”
(scrisoarea 9, 6 mai 1974, p. 51); „Teofil, copil însingurat
al Bihariei și al sufletului meu” (scrisoarea 53, 23 aprilie
1982). Apoi intervenția energică a lui Geo Bogza pentru
ca Teofil să fie internat într-un spital în vederea tratării
serioase a unei pneumonii, urmată de repetatele sfaturi
de a-și îngriji sănătatea. În al doilea rând, sfaturile și
aprecierile maestrului privind poezia lui Teofil. De reținut
că niciodată nu-i vinde iluzii, ci e cât se poate de circumspect, ferindu-l pe Teofil să cadă în autosupraevaluare: o mostră, în scrisoarea din 6 mai 1974: „Fără să
pot spune că ești un mare poet, sânt convins că ești un
poet adevărat, ca puțini alții, iar glasul dumitale are un
sunet unic.” (p. 51). Niciodată Bogza nu va cădea în
capcana encomioanelor, oricât de mult îl prețuia, cu
afecțiune paternă, cum am spus, ca om și ca poet. Se
adaugă permanentele îndemnuri de a citi masiv literatura bună a lumii. Grija paternă despre care vorbeam
trebuie să fi căzut tare bine sensibilității unui orfan de
tată la 7 ani, crescut așadar exact fără această
protecție, chiar dacă ajunsese acum un orfan matur,
călit în atâtea felurite întâmplări potrivnice, dintre care
unele în măsură să-i pună în primejdie viața (vezi Amintiri în zigzag) sau să-i clatine serios echilibrul existențial.
De aceea spuneam că scrisorile lui Geo Bogza, pline
de afecțiune și grijă paternă, trebuie să fi căzut ca un
balsam peste toate aceste răni, cicatrizate sau necicatrizate și care încă, poate, mai dureau.
În Scrisori către Teofil Răchițeanu sunt și epistole
mai mult sau mai puțin convenționale ori de
circumstanță, dar cele mai multe sunt pline de tot interesul nu numai pentru istoria literară, ci pur și simplu
prin conținutul lor temeinic și nu rareori prin frumusețea
lor scripturală. Ștefan Aug. Doinaș, care-și repudiază în
mod expres scrisorile de circumstanță, transmite, la
31 martie 1970, o epistolă de o profunzime și o sinceritate aproape dură, care devine o lecție lucidă administrată unui tânăr debusolat și confuz, aflat în situația de
a cere, nejustificat încă, grația destinului: „Am să-ți vorbesc pe șleau. După ce ai publicat o serie de poezii
promițătoare, ai scos o plachetă de versuri [e vorba de
placheta de debut a lui Teofil Răchițeanu, Elegii sub
stele, Editura pentru Literatură…, notă de subsol] care
nu a fost concludentă. În numele ei n-ai dreptul să te
plângi de nimic.” (p. 109). După cum o scrisoare din
12 martie 1974 glosează dezinvolt pe dihotomia frenezie-contemplație, altfel spus, dionisiac-apolinic.
Foarte frumoasă în sine, prin scriitură așa zicând,
care se referă la Efulgurații, 2008, este epistola lui Horia
Bădescu din 21 martie 2008: „Cuiburi de înțelepciune
și cumințenie, într-o lume și un veac atinse de sminteală, sunt aceste rubiate ale Septentrionului, în care
prietenul nostru Khayyam n-are a hălădui decât poate
însoțindu-te pe ulița dorului.” (p. 126).
Probabil că cele mai frumoase scrisori – deși asemenea ierarhizări sunt poate hazardate, dar recenzentul e și el om – sunt cele 24 (pp. 143-174) ale lui Mircea
Borcilă. Frumusețea și substanțialitatea lor au mai multe
surse: întâi, bineînțeles, această distincție vine din redactarea lor foarte adecvată; apoi, o fraternitate înalt
afectivă între cei doi, cimentată de o prietenie de-o viață
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și de întâmplări comune, uneori de-a dreptul
excepționale, mergând până la salvarea existențială
sau, măcar, a echilibrului existențial; o poziție foarte familiară a lui Mircea Borcilă față de toate articulațiile poeziei lui Teofil Răchițeanu, care o recepta nu numai ca
specialist de înaltă clasă, ci și ca – sau, poate, mai ales
– afin al poetului din Răchițele, într-o epocă, adică, în
care poezia lui Teofil Răchițeanu era „atât de diferită de
«poetica modernistă» și «neomodernistă», dominante
în epocă și aflate în centrul atenției critice a «perioadei
istorice», în care se înscrie literatura română a epocii.”
(p. 174).
În multe scrisori, așadar, se fac teorie, istorie și critică literară. Iată un pasaj grăitor dintr-o scrisoare a lui
Ion Buzași: „Eu cred că ai creat o nouă specie a liricii
românești – efulgurația – Teohar Mihadaș îi spune teofilină – intuitiv o poezie profund personală, în care bocetul popular, doina de jale și blestemul, într-un limbaj
arhaic și viguros, dau versului un timbru original, o melodie dureroasă din adâncuri.” (p. 182). Tot la Efulgurații
face referire și V. Fanache într-o scrisoare din 24 septembrie 2007. Cum receptarea poeziei lui Teofil
Răchițeanu de-a lungul vremii subliniase unitatea ei tematică și stilistică, V. Fanache atrage atenția asupra integrării organice a „catrenelor” universului poetic
răchițean: „Catrenele, zice el, sunt de fapt o singură și
copleșitoare poemă, alcătuită dintr-o suită de stări
existențiale, profund legate între ele, un imens cântec
despre viață și despre moarte, despre lumea misterioasă a cerului și despre fericirile și mai ales despre
nefericirile pământenilor, un extraordinar tur de orizont
al unui poet care veghează din vârful munților asupra
destinului unei umanități, fără să lase să se scurgă clipele în afara unui rost.” (pp. 253-254). Un alt corespondent emite o judecată de valoare cu referire la poeme
din volumul cvasiantologic Cu rouă de Răchițele (Tipo
Moldova, Iași, 2014): „Dar, paradoxal, deși moartea e
invocată în fiecare poemă, luată în ansamblu poezia se
constituie într-un imn al nemuririi, al nemuririi munților,
a pădurii, a izvoarelor, a Poeziei înseși, așa cum în interviu o spui explicit.” (Miron Scorobete, 31 ianuarie
2015, p. 422). Un altul, Vladimir Udrescu, surprinde în
câteva cuvinte personalitatea poetică distinctă, inconfundabilă, a lui Teofil Răchițeanu, în poezia românească
actuală: „Ți-ai migălit, în timp, o pecete atât de personală, încât nu poți fi amestecat în nicio generație. Ești
în afara promoțiilor. De la bun început ți-ai delimitat un
teritoriu și ți-ai acordat o liră proprie. Spațiul poetic marcat astfel e doar al tău, deşi există și alți autori care șiau asumat oarecum același topos.” (pp. 448-449).
Același, într-un alt context, după ce „teoretizează” în
marginea interviului ca mod de comunicare („Nu e nicio
scofală să observe care interviu este «vorbit» și care
este «lucrat». Care informează și care e aflare în
treabă, vânare de vânt. Și, mai cu seamă, care e adevărat și care e sincer.”, p. 452), raportează la aceste
considerații un amplu interviu al lui Teofil Răchițeanu
luat de Marin Iancu pentru cartea sa Nevoia de modele.
(Editura Nico, Târgu-Mureș, 2014): „Mărturisirea ta e
adevărată și captivantă, dar are o calitate care lipsește
altora ce au inundat piața cărții: sinceritatea, filonul autenticului, alergia la impostura confesiunii, la simularea
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adevărului, la pulsiunea emoțională sulfuroasă.”
(p. 453).
Și alte volume se bucură de aprecieri substanțiale.
E semnificativă în acest sens epistola, exegetică în întregime, receptând plachete ca Tărâmul de rouă sau
Alizeul de dor, a Doinei Curticăpeanu din 30 noiembrie
2006: „E în volumul dăruit acum o forță de exprimare
lapidară a unor trăiri, pe care în brambureala noastră
cotidiană, nu numai că nu le încercăm, dar nici măcar
nu reușim să le întrezărim existența. Prin dorul «de-o
ninsoare depărtată/ dintr-un cer de altădată» ni se deschide aproape instantaneu perspectiva amplitudinii din
care e aproximat Tărâmul de rouă.” (p. 237).
Epistolografii care se referă la Amintiri în zigzag.
Marin Iancu în dialog cu Teofil Răchițeanu (Editura
Scriptor, Cluj-Napoca, 2016) – și nu sunt puțini cei care
o fac – aproape obligatoriu o au în vedere și pe mama
poetului. Reținem câteva asemenea opinii despre
mama martiră, sfântă prin patima pentru adevăr: „ideea
de a adăuga la sfârșitul cărții extraordinarul interviu cu
Mama (una dintre cele mai cutremurătoare și mai frumoase pagini de istorie orală pe care le-am citit) este
de o mare inspirație, pentru că adaugă paginilor de literatură – veridice și convingătoare, dar puse în umbră
tocmai de talentul literar al autorului – greutatea și forța
unui document uman pur și simplu.” (Ana Blandiana,
5 decembrie 2016, pp. 98-99); „Când am citit, (la
sfârșitul cărții) interviul realizat de Tache Dumitrescu
(fie-i țărâna ușoară!) cu Sfânta și MARTIRA ta mamă,
am înțeles de unde izvorăște talentul tău. Această martiră a neamului românesc, de o modestie și o curățenie
sufletească exemplară, la cei 90 de ani (când a fost intervievată) se dovedea și o excepțională povestitoare,
de un realism tragic până la leșin. Ar merita ca acest interviu să fie citit de toate femeile din ziua de azi și să
învețe ce înseamnă responsabilitatea unei femei-mamă
față de copiii ei, față de soțul ei (și după moarte) și față
de cei din jurul nostru.” (Teofil Lung, 29.03.2016,
p. 277); „Mama. Personaj de roman, puternică, dreaptă,
senină, atât de lucidă, de înțeleaptă. O sfântă, pentru
care dreptul e drept, curatu-i curat, iar ce nu e curat să
fie departe. Doamne, limpezimea răspunsurilor ei,
adâncimea lor («în mniezul oricărui rău stă și un bine»)
umilește definitiv… cohorte de intelectuali… Să-i spui
că îi sărut dreapta, mă-nchin ca unei icoane și sfinte și
că-nțeleg, o dată în plus, că sfințenia înseamnă
curățenie plus suferință, dreptate și mărturisire întru
Domnul. Numai astfel de mamă putea avea așa un fiu.”
(Doina Mândru, 1 ianuarie 2006, cu referire la Teofil
Răchițeanu, Cazul Șișman în judecata răchițenilor, în
colaborare cu Teodor Boc, Casa de editură Napoca,
Cluj-Napoca, 2005, citat din Scrisori către Teofil
Răchițeanu, p. 309).
Nu numai specialiștii întru poezie, în literatură în general, emit judecăți de valoare privind creația lui Teofil
Răchițeanu, ci și alți sensibili, eventual aparținând altor
domenii artistice. Așa se întâmplă în cazul Cristinei
Russu, grafician și ceramist, care glosează, la un moment dat, astfel pe marginea catrenelor: „Catrenul 189
deschide pur și simplu ODA BUCURIEI de a trăi, a dragostei pure, dar și pătimașe, a frumuseții trupurilor care
se caută, se găsesc, se regăsesc ca într-un dans, ca
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într-un basm – până la 212 când dragostea devine
AMINTIRE, vara devine TOAMNĂ, lacrimi, tristeți, iubirile – «dulci miresme», «adieri», «suspine», mai mult
«cenușii». În 215-219 din nou jale, tristețe, dorința de a
fi iubit etc. Apoi 225 până la 237 – cele mai frumoase
versuri închinate ochilor și glasului iubitei – Cântarea
Cântărilor. Sunt minunate!” (p. 398).
Cele 48 de pagini de iconografie constituie, practic,
a doua secțiune a cărții, completând-o integral și atât
de fericit pe prima. Ea poate fi apreciată drept o monografie în imagini a vieții și creației lui Teofil Răchițeanu.
Primul conținut substanțial ce se impune îl constituie
cele 32 foto color ale plachetelor și volumelor publicate
de-a lungul deceniilor de Teofil Răchițeanu, despre
multe dintre ele făcându-se vorbire în scrisorile din
prima secțiune. Avem a face, apoi, cu facsimile ale câtorva scrisori ale lui Geo Bogza, poemul Orion al acestuia, dar și ale unor scrisori ale Anei Blandiana, Mircea
Borcilă, Teohar Mihadaș, Mircea Popa, Vasile Igna.
Secțiunea iconografică acoperă o plajă întinsă de
aspecte monografice, precum: familia poetului (mama,
unica fotografie a tatălui, poetul la diferite vârste, cei trei
copii); multe fotografii cu prieteni; satul și oamenii lui:
imagine panoramică a satului, cascada „Voalul miresei”,
case ale locului, pădurari, vânători, prieteni ai lui Teofil
etc.
Scrisori către Teofil Răchițeanu este, după părerea
mea, o carte unică. Ea dă seamă despre un fenomen
poetic de asemenea unic. Mai presus de toate e impresionantă amplitudinea acestui fenomen, orizontala lui
corespunzând unei nu mai puțin impresionante verticale: profunzimea. Ea s-a născut din colaborarea a doi
oameni de aleasă altitudine intelectuală. Iarăși nu e
cazul să facem ierarhii, meritul fiind deopotrivă al amândurora: al lui Teofil Răchițeanu, că a creat traseele
comunicaționale din care au rezultat cele peste 300 de
scrisori publicate; al lui Ilie Rad, că a stăruit ca această
colecție de scrisori să vadă lumina tiparului.
Spunem că fenomenul e cumva unic. El seamănă
cu un fluid sangvin poetic circulând într-un organism viu,
pompat de inima generoasă a lui Teofil Răchițeanu în
tot restul țării. Pe de altă parte, felul în care Teofil
Răchițeanu a făcut să circule propria-i poezie seamănă
mult cu creația și circulația poeziei folclorice. (Să se observe că nu am folosit decât termenii de creație și
circulație, nu și pe cel de variație, prezent în folclor ca
fenomen creator, inexistent aici, fiind vorba de poezie
cultă.) Însă paralela cu poezia populară mai poate continua. Fenomenul poetic de la Răchițele, așa cum l-a
realizat Teofil Răchițeanu prin bogata-i legătură epistolară cu intelectualitatea țării, ilustrează alte două concepte care operează în folclor. Este vorba despre
performanță și competență. Căci dacă Teofil
Răchițeanu este performerul, creatorul, corespondenții
săi din țară și alți cititori care se vor fi întâlnit cu elegiile
și catrenele sale reprezintă competența care dă drept
de cetate acestei creații unice, scrise o dată pentru totdeauna, spre neschimbare, dar pentru delectarea cititorilor.
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„EFULGURÂND, EFULGURÂND”…

De câţiva ani, Teofil Răchiţeanu, poetul sihastru („împărat singurătăţii”) din Răchiţele, Orfeul Munţilor de
Apus, ne-a obişnuit, ne-a dedulcit, cu nişte „cărţuci” cât
frunza (una, cea din 2018, chiar aşa se numeşte,
Frunze) de catrene (ca formă), de efulguraţii (ca trăire):
„Ci, de tânăr, îmi trec anii/ Mereu c-un dor, mereu c-un
gând,/ Cu-o bucurie, cu-o tristeţe/ Efulgurând, efulgurând…” „Resturi rămase de la unele dintre poemele”
sale, după cum le zice autorul, ele sunt concentrarea
câte unui gând întrupat în forma fizică a străfulgerării
unei veveriţe dintr-un copac în altul, a zvâcnirii cerbului
prin luminişul pădurii, a săgetării păstrăvului prin apa
limpede şi rece a pârâului de munte. Învăluite în mireasmă de dumbravnic şi de cetină, grele de sens, multele catrene („O mie de catrene am scris” şi autorul, deşi
susţine, într-o jucată modestie, că „Nu am/ Putere pentru altele, că nu-s Khayyam”, pare a nu se opri aci), catrenele deci, citite ca „o singură şi copleşitoare poemă”,
după cum cerea prin 2018 regretatul V. Fanache, edifică
un univers liric aparte, venind de demult, din zarea ancestrală, şi înălţându-se spre universalitate.
Unele, cele din primul volum apărut în 2022, subintitulat Sentimente cu poeţi, se revelează a fi o insolită
ars poetica, axată majoritar pe trasarea unui arbore genealogic literar. Decantarea fiecărui portret liric se face,
ca în vechile laboratoare ale alchimiştilor pricepuţi, prin
condensări succesive, opera poetică a celui evocat concentrându-se, în cele din urmă, într-un cuvânt ori într-o
expresie, sugestive, ori într-un titlu emblematic: „Orion”
(Geo Bogza), „galben de Bacovia”, „peste Nistru, peste
Tisa” (Eminescu), „ore la care mor fântâni” (Vinea), „Pe
Argeş în sus” (Pillat), „să urlăm împreună: hau! hau!”,
„Singur, un corb plutea ca-ntr-o uitare/ De sine, şi de
plumb părea el, greu” (Bacovia) sau într-o succesiune
de imagini: „Sta acolo, gânditor,/ Lângă cel, firav, izvor,/
Unde,-n ceas menit de Parce,/ Se-ntorsese-n chip de
dor…” (Blaga), „De plumb era zarea până departe/ Şi,
greu de tristeţe amurgul pe ea/ Şi-un corb, deodată,
vâslind ca prin moarte, –/ Al lui Bacovia suflet era?...”
Catrenele bat uneori în cadenţa liricii populare („Şi
Doinaş doini, doini,/ Pătimi şi asfinţi/ Şi zidi-şi trainic
mormânt/ Sfânt la sine în cuvânt…”), alteori capătă ritmicitatea şi eleganţa versului clasic, dar pot îmbrăca şi
haina amicalei înţepături a epigramei: „În Apuseni stă
D. Mălin şi scrie./ Nu-i coronară fruntea cu vreun premiu./ Sunt abonaţi la asta numai unii./ Aceştia-s mari
poeţi, el numa geniu.”
Fiindcă vorbim de artă poetică, nu lipsesc nici definiţiile – ale Poetului („un strop din Dumnezeu”, iar „fiece
cuvânt e-o cruce/ Pe care fiinţa-şi răstigneşte”) şi ale
Poesiei („Boală e ce umblă prin lume, blând soare./
Peste Munți de Apus așternută paloare,/ Tristețe-nsorită, fericire ce doare/ Și nicicând și niciunde vindecare
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nu are...”).
Desăvârşindu-şi genealogia cu speranţa înveşnicirii
prin Poesie, Teofil Răchiţeanu se lasă vrăjit / ne vrăjeşte
cu o revigorantă şi orgolioasă ipoteză: „Un ultim gând:
nu, oare, Dumnezeu/ A scris prin mine mia asta de catrene/ Ca semn că, poate, sunt ori poate-oi fi/ Ceva mai
mult decât nimic, în vreme?...” Acelaşi superb orgoliu
cu care se va încheia şi cel de-al doilea volum de efulguraţii publicat în 2022 (În zigzagul gândului): „Nimic
n-ar fi din tot ce este,/ Nici cer, nici stele, nici pământ,/
Nici, Doamne, Tu, de n-ar fi, biată,/ Fărâma asta-a mea
de gând…”
Aici, tristeţea îi e tovarăşă de drum („Cu mine eşti,
tristeţe, şi sufletu-mi înneguri”), se pătrunde de ea însuşi soarele – „un ochi bolnav” ce „tot mai trist răsare”,
„stelele ard, întristatele”, „chipul tristeţii” se aşterne ca
„o paloare-nvinsă pe văi, pe ape”, de greul ei
„tălăzuie-se marea”, până şi „Şi Dumnezeu cu Moartea
pe umerii mei plâng”. Totul – teluric şi cosmic – pare,
blagian, un paradis în destrămare: satul se risipeşte,
„oameni mor, case, şuri, drumuri, vechi fântâni”, aşa
cum s-au risipit „imperii mari, mari imperatori” – „azi, toţi,
la porţi de fum, fantome”, stelele cad, „ca frunze”, „în
hău”, „Murise însăşi Moartea şi lumea o pustie/ Era”,
chiar şi Dumnezeu, „bietul, sătul de veşnicie” „murea şi
El”. Apăsat de tristeţe şi de întrebări fără de răspuns
(„Ci dincolo de Dincolo ce-i, oare?”), poetul cadenţează
în sonuri eminesciene („E un vis al meu acesta ori e
chiar a mea viaţă?”), oscilează, arghezian, sub povara
îndoielii („Mai eşti, Doamne? Mai eşti, Doamne?”) şi a
nevoii de certitudini („Doamne, eşti, dar nu ştiu unde”),
între credinţă („Îl întâlnesc, adesea, şezând aici pe-o
piatră”) şi tăgadă („O amăgire numai îmi eşti”), cuprins
uneori de revoltă („Pe Dumnezeu, odată, am fost şi eu
gelos/ Căci prea era puternic şi vrut-am să-l dau jos/
Din ceruri”), implorând, precum poetul de la Mărţişor,
nu doar crâmpeie mici de gingăşie, ci dovezi palpabile
(„Rogu-mă, mă tot rog, Doamne,/ Să cobori şi pe pământ,/ Să mă vezi şi să te-mpiedici/ De nimicul care
sânt!”). În cele din urmă, înţelegând că „de din câte sunt
sub soare/ Numai Moartea, numai Moartea niciodată
moarte n-are”, acceptarea condiţiei de muritor vine prin
integrarea în ritmurile naturii şi în cadenţa poeziei populare: „Cânta singur prin păiuş/ Aseară, un greieruş,/
Sufletul mi-l îndulcea/ Şi cu moartea mă-mpăca.”
În fine, o menţiune aparte pentru neaşteptatul post
scriptum intitulat Profesiune de credinţă, care închide
ultimul dintre volumele de efulguraţii apărute până acum
(În zigzagul gândului). Construit pe model eminescian
(Eu nu cred nici în Iehova), catrenul – cortină lăsată să
cadă nu doar peste mia de efulguraţii – dă nume acelui
dedemult, acelei zări ancestrale din care poezia teofilină
izvorăşte şi se înalţă spre universalitate: „Ci șaizecist
eu nu sunt, șaptezecist nu, și nu-s/ Nici optzecist (cohortei acestei nu-s afin)/ Nu-mi ies în cale crâșme, alcoolul nu-mi inspiră/ Un vers măcar. Zamolxe, eu ție
doar mă-nchin...”
În rest, aviz amatorilor de înserieri, încadrări, încorsetări, catalogări! Dar şi comiţiilor şi comitetelor ce(-şi)
tot împart premiile…
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ION ANDREIȚĂ –
O SUTĂ UNA DE POEZII

FEREASTRĂ SPRE CER

Antologia de poezie semnată de Ion Andreiță, publicată la Editura Academiei Române (2021) în reputata
serie O sută una de poezii, adună creații a căror sumă
valorică atestă maturitatea artistică și o conștiință ce
transcende realitatea imediată, autorul prezentându-se
în faţa cititorului cu o poezie unde valorile seculare ale
identității spirituale românești se intersectează cu o mitologie personală, rezultând un volum ce traduce nevoia
de sacru.
Călătoria eului liric dinspre teluric spre astral face
posibilă înlănțuirea unor secvențe în care imaginarul și
realul coexistă, fără ca niciuna dintre dimensiuni să își
dilueze semnificația. Panoplia sentimental-afectivă îmbracă toate formele, de la dor și jale, până la pasiune
sau măreție, versurile explorând, cu dezinvoltură, toate
cotloanele vieții. Poemele dezvăluie o configurație înaltă
a vibrației interioare, timbrul liric exprimând deopotrivă
muzica pământului și a cerului, un cântec al lumii de ieri
și de azi. Minunea de a trăi este o carte unde memoria
recuperează file din trecut, prelungindu-le în prezent
prin procesul transfigurării artistice. Întregul volum este
străbătut de un substrat folcloric, reînsuflețirea spațiului
arhetipal fiind posibilă prin reiterarea schemelor
baladești și a descântecelor vechi. Fiecare poem devine
o experiență lirică a căutării propriului eu, fie în perioada
copilăriei, fie în cea a adolescenței, o experiență ce
naște actul artistic propriu-zis.
Fiorul ancestral al străbunilor nu este recuperat doar
la nivel ideatic, ci și la nivelul arhitecturii poematice,
dezlănțuind adevărate incursiuni în universul legendelor
și al poveștilor, mitologia universală alunecând gradual,
într-o mitologie personală: Mi-i neamul din legendă coborât,/ Baladele-i brumară-n taină părul,/ Dar fetele
mereu și-au petrecut/ Din mână-n mână, la izvor, ulciorul.// Urcior cu apă vie și ecouri/ Din crâncene
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îmbrățișări de munți,/ Străbunii rezemați cu fruntea-n
nouri/ Băură din miresmele-i fierbinți (Ulciorul). În poezia
lui Ion Andreiță, realismul și fantezismul fuzionează, se
suprapun, se intersectează până în punctul în care formează o singură lume, un singur univers. Vorbim de o
structurare a materiei în planul sacralității, receptivitatea
concretului făcându-se printr-un joc de oglindă, căpătând alte forme, la nivel simbolic. De fapt, e o transfigurare a imaginii și a emoției deopotrivă, expresia poetică
acumulând asocieri și nuanțe stilistice nebănuite, capabile să surprindă simboluri străvechi reinterpretate: Se
lasă noapte grea în ierburi/ Și în lucruri,/ Se aude surd
cum urlă/ Oceanul planetar;/ Din străfundurile umede/
Doar cățeii pământului/ Mai închipuie rânjete pe hotar.//
Dar poate însuși șarpele s-a stins,/ Demult, când florile
ademeneau grădina –/ Și-n întunericul ce ne-a cuprins/
N-a mai rămas stăpână decât vina (Șarpele casei).
Armonizarea structurii lirice în tonurile descântecelor
de demult stabilește o reconstituire a mitologiei, topită
într-o viziune subiectivă. Ei bine, recuperarea trecutului
legendar generează forța poemelor, chiar tensiuni prevestitoare de alegorii și parabole ce invită la interpretări
deschise. Poemele scrise uneori în ritm alert, alteori, în
tonuri elegiace sau grave sunt mărturia vie a căutării sinelui, a călătoriei spre centrul spiritual, spre tărâmul
făgăduinței. Oricum ar fi tonul și ritmul creațiilor, autorul
reiterează în discursul liric, o serie de semnificații ce se
răsfrâng dincolo de text: Toarnă-i ceara, leagă-i vița,/
Arde-i-o de dor gurița/ Și mai frânge-i turta-n două/ La
răscruci de lună nouă/ Când își scutur stelele/ Pletele
și ielele,/ Poate una s-o-ndura/ Și-napoi l-o înturna/
Așteptate zilele/ Bucurând cu clipele/ Să-ți răsară soarele/ Și în pat odoarele (Descântec de ținut bărbatul alături). Ca în vechile descântece, Logosul primește rol
ființator, sacru, el organizează întregul univers,
alcătuiește lumea. Recuperarea memoriei arhetipale reprezintă valoarea estetică prin care discursul poematic
se clădește, fără ca stilul să trădeze, în vreun fel, crezul
artistic. Arhitectura versurilor întregește referentul sePRO
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mantic, amplificând registrul folcloric, prin recursul la
trecut, la mit.
Caleidoscopul personalităților istorice din poemele
lui Ion Andreiță întreține un aer patriotic al creației, fără
să cadă în etica didacticistă, ci justificând dragostea
pentru cei care au clădit civilizația poporului român.
Ștefan cel Mare, Constantin Brâncoveanu, Nicolae Bălcescu, Avram Iancu sunt embleme ale istoriei noastre,
ale căror fapte se înscriu în legendă. Tonul elegiac al
poemelor se împletește cu evlavia față de modele
umane, ce se răsfrâng în conștiința colectivă a românilor. Autorul este tributar valorilor perene, aducând prin
prisma actului artistic omagiul cuvenit celor care au clădit istoria românilor.
O altă latură a poemelor este cea a biograficului,
imaginea mamei sau a tatălui stabilind resorturile unui
univers străvechi, guvernat de legi atemporale.
Proiecția artistică a chipului mamei (Mama mea cu
vorbe-adânci,/ Viața trăită pe brânci,/ Umbră risipită-n
lunci –/ Mama mea cu vorbe-adânci.// Mama mea cu
vorbe bune,/ Seamăn tu nu ai pe lume/ La făptură și la
nume –/ Mama mea cu vorbe bune) sau al tatei (Tatei
i-au plăcut ades/ Vinul bun și sapa lată,/ Să cuprindă
mai ales/ Mult pământ când dă o dată,// Tatei i-au plăcut
mereu/ Vinul bun și sapa-adâncă,/ Și din când în când,
cu greu,/ Le mai mânuiește încă) e ca un instantaneu,
ca un flash fotografic, acumulând deopotrivă intensități
afective și melancolii reflexive. Autobiograficul completează spațiul nostalgiilor, al dorurilor, al speranțelor sau
al amintirilor, configurând discursul liric spre zona mirajului existențial, sufletul eliberându-se astfel de regrete,
iar poezia primind funcție cathartică.
Desigur că erosul e și el prezent în poemele acestei
cărți, iubirea îmbrăcând deopotrivă haină telurică și spirituală. Dragostea din versurile lui Ion Andreiță este
pătimașă, înflăcărată, carnalul generând combustii spiritualizate, femeia fiind obiect al adorației, dar și al împlinirii trupești. Senzualitatea este dublată de forța
atracției, suavitatea se naște din arderi interioare, îndrăgostitul refăcând drumul paradisiac prin rememorare. Asistăm la o recuperare afectivă prin intermediul
operei poetice, acest proces declanșând o infuzie a autobiograficului în substratul poemelor. Versurile compun
cântecul regăsirii, al împăcării cu sine; alegoria creațiecălătorie stilizează demersul liric, nuanțează discursul
poetic, îl transformă în expresie regeneratoare a eului
creator.
Poezia lui Ion Andreiță este, deopotrivă, simplă în
expresie și complexă în idei, limpede în stil și mistică în
înțelesuri, terestră în percepția lumii și celestă în transfigurarea mesajului. Cartea este ca o fereastră, de unde
realitatea dialoghează cu fantezia, eul poetic se intersectează cu cel biografic, linia de marcaj fiind atât de
subțire, încât granița se estompează, se șterge, iar
opera poetică prelungește existența artistului dincolo de
timp și spațiu.
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CONFESIUNE ȘI RECAPITULARE

Apărută la Editura Academiei Române la Bucureşti,
în 2021, antologia de versuri O sută şi una de poezii
de Ion Andreiţă reuneşte versuri reprezentative din întreaga creaţie a jurnalistului şi scriitorului ce se autointitulează „pălmaş cu condeiul”, în selecţia poeziilor, a
reperelor critice şi a datelor biobibliografice realizată de
Rodica Lăzărescu.
Volumul beneficiază, de asemenea, de prefaţa poetului Nicolae Dan Fruntelată, bun cunoscător atât al
operei, cât şi al evoluţiei profesionale a autorului.
Lucrând aproape jumătate de deceniu la cotidiene
centrale, în acest răstimp publicând poezie şi proză,
cărţi de călătorie şi traduceri, Ion Andreiţă este unul dintre ziariştii-scriitori ce au traversat perioade istorice contrastante. Exprimarea prin natura meseriei şi
preocupărilor a fost şi o formă de expunere sub exigenţele epocilor. Dar, chiar din acest motiv, textul literar propus în această culegere prezintă un interes ce poate
transcende, fără a eluda, trăsăturile lirice ale acestuia,
căci aşa cum menţionează T.S. Eliot „Not only the all
knowlege, but all feelings, is in perceptions”.
De la primele texte parcurse se poate uşor observa
că poezia lui Ion Andreiţă se subsumează, literar, curentului neomodernist. Este perioada când se reînnoadă tradiția cu importanta poezie interbelică şi se
începe o adevărată reconquista estetică, după ani buni
în care dogmatismul lozincard domina orice tip de versificaţie. Asumându-şi natural această apartenentă, autorul reuşeşte o exprimare impecabilă calitativ pe toată
partitura motivelor acelei faimoase generaţii şaizeci:
Cântecul meu va obosi/ Într-o seară,/ Lângă un râu/ Sau
lângă o stea/ Îi va mângâia liniștea/ Încuindu-se-n ea.//
Va mai rămâne un timp/ Amintirea/ Plată la scadențe/
Pentru cei ce m-au cunoscut/ Și de o forță inversă/
Aruncată/ Se va stinge și ea în lut (Cântecul meu).
Resurecția lirică îl are drept „buzdugan anticipator‟
pe Nicolae Labiș, iar chef d’école incontestabil pe Nichita Stănescu, impunând criterii noi, precum autonomia esteticului și interogația morală expresivă, iar
cartea de faţă conţine eşantioane reprezentative ale
acestei manifestări. Sunt prezente valorizarea în cheie
metafizică blagiană a folclorului: Nu mai simte laptele
proaspăt/ Rodul pământului/ Nu-i mai crește în preajmă/
De la un capăt la altul/ S-a întins buruiana rea/.../ Dar
poate însuși șarpele s-a stins/ Demult, când florile ademeneau grădina/ Și-n întunericul ce ne-a cuprins/ N-a
mai rămas stăpână decât vina (Șarpele casei) şi apelul
la personalităţi culturale şi istorice care au marcat cultura şi civilizaţia autohtonă, dar nu numai, precum Constantin Brâncuşi: Prin Sărut ne ducem spre părinți,/ Cu
Măiastra-naltul săgetăm,/ Iar în clipe de dureri fierbinți/
Gândul bun pe Masă-l așezăm// ...S-a încins de-atâta
dor ulița/ Căutându-i pașii-n Univers/ În pridvorul casei
din Hobița/ Umbra lui s-a-ncopciat în viers. (Inscripție
pe poartă). Adevărate piese de rezistenţă sunt poeziile
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în care se conturează o adevărată genealogie lirică.
Găsim astfel influenţe barbiene: Dungă de somn și
dungă de idee/ Zvâcnire-ntre victorie și înfrângeri/ Stea
proiectantă-n ultimă scânteie/ Peste cadranul propriei
răsfrângeri (Alter ego), bacoviene: În seara
aceasta/ Totul este de prisos/ În seara aceasta/ Îți voi
spune un cântec trist/ Adus cu mine din îndoielile/ Boltite ale sufletului/ Acolo unde numai corbii/ Rotesc
uneori cercuri negre (În seara aceasta) sau sonuri
amintind de psalmii arghezieni: Crucificat pe patul
suferinței,/ Pe crucea mea de lemn negeluit,/ Aștept în
anticamera Credinței –/ Tâlhar întârziat și pocăit/.../
Răscruce sunt și drumul către Tine/ Îl caut ca un
cerșetor umil,/ Cerșind bănuțul ce mi-ar putea ține/ De
frig și foame în exil (Rugă).
Desigur, au fost remarcate și mici limitări ale acestui
curent literar: lipsa de sincronism cu literatura mondială
a momentului (deși tocmai în acea perioadă marii poeți
contemporani din întreaga lume erau traduși aproape
simultan şi în limba română) și refuzul de a face incursiuni în cotidian (cu câteva excepții). Şi în paginile
antologiei de faţă se pot observa aceste trăsături, dar
ele nu ştirbesc o poezie marcată de vitalism, orfism şi
relevarea esenţelor.
Volumul conţine şi două mini-jurnale lirice de călătorie, unul veneţian, altul parizian. Aici, acele qualités
maîtresses ale unui poet autentic – intuiția și empatia –
se manifestă printr-o poezie modernă a reflecţiei asupra
fragilităţii condiţiei umane: Un popor de statui/ Privind
mirat/ Către poporul mișcător din preajmă.// Un copil cu
brațele întinse/ Cerul oglindindu-i-se-n ochi –/ Cumpănă
ușoară și fragilă.// Și ca echilibrul să se țină/ Porumbeii
coborând în palme –/ Ciugulind grăunțe, viața noastră
(Piața San Marco). Notaţiile lirice ale lui Ion Andreiţă invită lectorul la o incursiune în zona melancolico-ludică:
Din fereastra mea/ Parisul este o mansardă/ Care se
deschide/ Și se închide/ Precum cupola/ Unui observator astronomic,// Un telescop/ În lupa căruia se răsfrânge conturul/ Unei femei goale/ Privindu-se
nepăsătoare/ În oglinda cerului (Din fereastră).
Dincolo şi dincoace de poezia antologată este greu
să se facă abstracţie de anii de jurnalism ai autorului.
S-a afirmat că literatura creează, iar jurnalismul consemnează, deși un nevăzut sistem de vase comunicante le leagă. Cât de faux amis sau vrais amis sunt
cele două ocupaţii nici astăzi nu este pe deplin clarificat.
Cert este că la noi mult timp hibridizarea celor două
zone ocupaţionale a fost încurajată. Sublimarea
realității, deschiderea spre imaginar și ficționalizarea informării a dus, în prima perioadă traversată de Ion Andreiţă, la apariţia unui anumit jurnalism, devenit
literatură de frontieră, preferată fiind tradiția francofonă
ce favorizează opinia, spre deosebire de cea anglofonă,
ce pune în centrul textului faptele. Din cele patru tipuri
de proximități ale cititorului (temporală, spațială, socială
și afectivă), ultima era „atacată”. Iar aceasta a încurajat
dezvoltarea implicită a literaturii. Desigur, şi pentru că
metafora poate ascunde realitatea, iar excesul de expresie poate evita informația delicată. Dar cu siguranţă
pentru un ziarist-poet construcția și sinteza sinelui im136

plică edificarea poeziei.
Un astfel de volum recapitulativ poate fi privit și ca
un senzor al unei perioade convulsive din estul Europei, unde un om de formație umanistă, având o sensibilitate poetică indiscutabilă, se exprimă profesional (ca
ziarist) și literar. Iar din opera sa beletristică, lirica are,
prin resorturile ei specifice, precizia unui seismograf în
a ilustra ceea ce înseși cuvintele din construcția ei nu
pot sau nu puteau spune. căci poezia, aşa cum amintea
şi Umberto Saba, se naște şi trăiește din exces: L’opera
d’arte è sempre una confessione; e, come ogni confessione, vuole l’assoluzione”.
Cartea lui Ion Andreiţă este o emoţionantă confesiune a unui poet, „pălmaş al condeiului”, pentru care
literatura este o formă de reactualizare a existenţei: Fie
doar răcoarea/ Serii ce-o să vină/ Să te-mbie-n taină/
Ca un văl de pluș,/ Sufletul să-ți cadă/ Fără nicio vină,/
Cum se frânge-adesea/ Dorul pe arcuș.// Fie doar iubirea,/ Cumpănă-ntre ape,/ Ascunzând în muguri/ Aspre
primăveri;/ Să mă vezi departe/ Să mă simți aproape/
Dincolo de unde/ Și de nicăieri (Fie doar).

Vasile Pop-Negreşteanu, Semne din lada cu zestre
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ION TALOȘ ȘI MITUL TRAIANIC –
MIT AL ETNOGENEZEI ROMÂNILOR

PRO

Cartea lui Ion Taloș, Împăratul Traian și conștiința
romanității românilor. Cultură orală și scrisă din secolele
XV-XX, Prefață de Ioan-Aurel Pop, cu o anexă de Ion
Taloș și Petre Florea (Editura Școala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 2021, 426 p. + ilustrații) este rezultatul
unor ample cercetări, care s-au desfășurat pe parcursul
a mai bine de patru decenii.
Ca să-și exprime propriile sale convingeri, fundamentate pe parcurgerea unei bogate bibliografii,
românești și străine, autorul ia distanță critică față de
unele mari erori. În primul rând față de cartea lui Lucian
Boia, Istorie și mit în conștiința românească (1997), în
care acesta afirmă că „occidentalii au remarcat cei dintâi raportul dintre români și romani, pentru simplul motiv
că știind latinește puteau sesiza apropierile dintre limba
română și latină și aveau acces la textele istorice referitoare la cucerirea și colonizarea Daciei”. Sunt răspunsuri, scrie Ion Taloș, sprijinindu-se pe lucrări
fundamentale, ca aceea a lui Șerban Papacostea, Geneza statului în Evul Mediu românesc. Studii critice
(1988, reeditată în 1999) și ca aceea a lui Ioan-Aurel
Pop, De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate
(2014), „care vin din afara realității istorice, ca rezultat
al unor simple speculații”. Autori precum Biondo Flavio
(1452-1453), Enea Silvio Piccolomini (Pius al II-lea)
(1473), Nicolaus Olahus (1536), Georg Reicherstorffer,
Anton Verancsics (1540), Johannes Lebel (1542), Paulus de Varda (1548), Gaspar Helth (1579), Wolfgang
Kowachoczy (1584), Giovanni Antonio Magini
(1595-1596), citați de Ioan-Aurel Pop, au scris că românii știau de romanitatea lor.
Nu școala, nu universitatea, nu presa, nu pelerinii la
Columna lui Traian le-au indus românilor conștiința romană. De asemenea, nu unele apocrife, nu unele pseudoevanghelii, nu unele legende bogomilice au transmis
amintirea lui Traian. „Prezenta lucrare – scrie Ion Taloș
– se bazează în principal pe texte tipărite, care sunt documente ale oralității din epocile în care au fost conSAECULUM 3-4/2022

semnate, începând din secolul al XV-lea, și pe materiale
inedite din secolele al XIX-lea și al XX-lea; aceste materiale uimesc prin unitatea lor: cu toate că provin dintr-o
perioadă așa de lungă și sunt dispersate cronologic și
spațial, ele nu se contrazic, ci conduc la aceeași concluzie: românii știu că sunt urmașii romanilor. Și chiar
dacă unora le vine greu să admită că oralitatea a păstrat
amintirea împăratului Traian în sud-estul Europei, înainte de toate, la români, timp de aproape două milenii,
unele dintre tradițiile orale referitoare la construcțiile traiane ne obligă să le vedem originile în Antichitatea romană și să acceptăm că ele au traversat Evul Mediu și
au ajuns până la noi; alte tradiții au fost create în timp,
în jurul acestor construcții sau, altfel spus, construcțiile
au constituit punctul de pornire pentru creații literar-folclorice de-a lungul celor două milenii”. Celor care ar
obiecta că tradiția orală nu are valoarea documentului
istoric scris, Ion Taloș le răspunde că „tradiția orală
conține puține detalii despre luptele dintre romani și
daci, dar ea oferă ceva mult mai de preț: ne demonstrează că sătenii români știau că descind din romanii
aduși de Traian în Dacia”. Concluzia atestă faptul că
memoria colectivă reține „esența istoriei”.
Un punct de vedere critic are autorul cărții și cu privire la interpretarea de către G. Călinescu, în Istoria literaturii române de la origini până în prezent (1941), a
poeziei lui Gheorghe Asachi, Traian și Dochia ca mit al
etnogenezei poporului român. Poemul acesta – scrie
Taloș asociindu-se opiniei unor autori precum Roberto
Merlo, Ionel Oprișan și Ovidiu Pecican, „nu e un text reprezentativ pentru etnogeneza românilor. El e mai degrabă o contaminare târzie a vechilor legende locale
despre Baba Dochia cu cele despre Traian. De altfel,
zona Neamț poate fi comparată din acest punct de vedere cu zona Romanați, în Oltenia, unde a avut loc contaminarea legendelor despre Traian cu acela al
Domnului de Rouă”. Mitul etnogenezei românilor,
susține, argumentat, cartea lui Ion Taloș, este mitul tra137

ianic.
În fine, tot la capitolul respingerii unor opinii, este
plasată și părerea lui Iorgu Iordan potrivit căruia tradiția
orală a fost alimentată de „latiniști zeloși”.
Autorul a cercetat chestionarul arheologic lansat de
Al. I. Odobescu (1870/71), chestionarul lingvistic al lui
B.P. Hasdeu (1884-1885), chestionarul „tradițiilor istorice și antichităților poporului român”, lansat de Nicolae
Densușianu, în două părți, în anii 1893 și 1895 și chestionarul lui Ion Mușlea (1934). De asemenea, i-a citit pe
cronicari, pe istoricii străini începând din secolul al
XV-lea. Și aici face o precizare importantă
adresându-se celor care ar putea să creadă că unele
informații din tradiția orală ar proveni de la scenele de
pe Columna lui Traian sau din lucrarea lui Cassius Dio;
asemănările, dacă există, sunt mai degrabă firave și,
poate, chiar întâmplătoare.
Cu consecvență și bine argumentat, autorul prezintă, pe baza tradiției orale și a opiniei unor eminenți
cunoscători ai ei, precum B.P. Hasdeu și Ovidiu Bârlea,
convingerea oamenilor satelor cu privire la latinitatea
limbii și a poporului român. „Înainte de a fi descoperită
și argumentată de învățați – scrie Ion Taloș – latinitatea
românilor era cunoscută sătenilor, poate, mai bine, elitelor sătești, înțelegând prin aceasta pe cei mai
inteligenți locuitori ai satelor, pe cei mai preocupați de
problemele trecutului. Aceștia erau păstrătorii sau depozitarii ei, iar savanții au descoperit-o în secole târzii.
Oameni cu pregătire de specialitate au stabilit că limba
română derivă din latină și că locul ei se află între limbile
romanice. Ei au demonstrat totodată că România constituie, din punct de vedere istoric și lingvistic, România
Orientală. Dar satul știa, înainte ca lingviștii și istoricii
să poată dovedi științific și credibil pentru oricine, că
suntem urmașii lui Traian.” Este și opinia lui B.P. Hasdeu: „la români memoria lui Traian nu se învață la
școală, ci a fost totdeauna viuă în tradițiunea poporului”.
Cât de bogată și variată este tradiția orală a românilor
despre Traian se relevă și din simpla citare a capitolelor
care sistematizează materialele despre acesta: „Traianizarea pământului dacic, Podul lui Traian și tradiția
orală, victorii imprimate pe solul Daciei: Prat și Prat de
Traian. Filologie, istorie, tradiție orală; Poarta romanilor
/ Poarta lui Traian / Poarta de fier a Transilvaniei; Masa
lui Traian; Drumurile romane / drumurile lui Traian; Drumurile lui Traian pe sol; Drumul lui Traian pe bolta cerească; Valul lui Traian; Alte realizări în infrastructura
Daciei Romane; Traian – ființă erotică. Ipostazele erotismului lui Traian; Traian sau Domnul de Rouă – un îndrăgostit menit să piară; Traian și Dochia; Traian
incestuos?; Mituri minore în legătură cu Traian; Roma,
gemenii și lupoaica; Traian și Midas; Traian, Novac, Iorgovan, Hercule, Arghir, Sfântul Gheorghe, uriașii, căpcânii, canibalii, tătarii; Împăratul Traian și creștinismul;
Documente istorice; Tradiția legendară scrisă în Evul
Mediu. Traian și văduva din Roma; Traian și
creștinismul în oralitatea românească; Traian vs. Troian
în onomastică și toponimie; Locul regelui Decebal și al
împăratului Traian în legenda populară românească;
Mitul traianic – mit al etnogenezei românilor”.
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Utilizând un mare număr de legende și interpretările
ce li s-au dat, Ion Taloș face, cu consecvență, precizări,
nuanțări, ca, de exemplu, în argumentarea opiniei privind transmiterea exclusiv pe cale orală a amintirii lui
Traian, susținută de B.P. Hasdeu și Ovidiu Bârlea. Da,
recunoaște el, s-au transmis pe cale orală legendele
antice despre Traian și Decebal, dar au apărut, ulterior
celor dintâi, unele precum „dorința de incest, Domnul
de Rouă, împăratul cu urechi animaliere și chiar căsătoria lui Traian cu Dochia”, „împrumutate târziu, din alte
cicluri tematice”.
Academicianul Ioan-Aurel Pop, în prefața sa, intitulată Lectori salutem!, scrie, între altele: „Lucrarea pune
în lumină – în urma valorificării izvoarelor, a
comparațiilor și corelațiilor făcute temeinic și cu metodă,
că romanitatea românilor și figura împăratului Traian (și
a regelui Decebal) din conștiința populară nu sunt un
decalc după documentele culte și scrise, că ele s-au
perpetuat, în forme diferite, alterate, modificate și chiar
prin contagiune cu alte teme din Antichitate până astăzi.
Evident, comparațiile judicioase ale profesorului Ion
Taloș, relevă influența literaturii culte despre romanitate
asupra oralității și invers, adică preluarea elementelor
din folclor despre Traian și latinitate pentru întărirea ideii
conștiinței culte privind etnogeneza românilor. Lucrurile
sunt văzute deopotrivă diacronic și sincronic, în stabilitatea și în metamorfoza lor, încât cartea devine un tablou armonios al unei teme fundamentale pentru
nașterea, devenirea și identitatea noastră ca popor”.
Cartea lui Ion Taloș, „operă destinată duratei lungi”,
cum apreciază prefațatorul, este și una care excelează
prin calitățile ei tipografice de excepție, prin calitatea
hârtiei, a coperții, prin faptul că toate exemplarele sunt
legate, toate acestea datorate editorului Vasile George
Dâncu, redactorilor Ioan-Pavel Azap și Sandra Cibicenco, autoarei coperții și tehnoredactoarei Mariana
Răbâncă.

Vasile Pop-Negreştean, Renașterea lui Decebal
(detaliu)
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SCRIERILE LITERARE
ALE LUI ANTON PANN ÎN COLECȚIA
„OPERE FUNDAMENTALE”

PRO

Când, în toamna anului 1963, am fost angajat redactor la Editura pentru Literatură de către directorul Ion
Bănuță și redactorul-șef Mihai Șora, am remarcat și
cumpărat îndată, dintre cărțile recent apărute, ediția
Anton Pann, Scrieri literare, text, note, glosar și bibliografie de Radu Albala și I, Fischer, prefață de Paul Cornea (I, LXXVI + 544 p, II, 350 p., III, 408 p.). Cele trei
volume, legate, cu copertele într-o frumoasă pânză galbenă, au apărut, fiecare, într-un tiraj de 8180 exemplare. Succesul volumelor, apărute în celebra colecție
„Scriitori români”, care a dat și alte ediții memorabile, a
fost unul de seamă dacă-i amintim dintre cei câțiva
recenzenți doar pe acad. Al. Rosetti (în „Scânteia”,
1973, nr. 6090) și, peste ani, pe Marin Sorescu care, în
Masca lui Anton Pann („Luceafărul”, nr. 38, 20 sept.
1969), a scris: „Cine are plăcerea să parcurgă de la un
cap la altul ediția îngrijită de Radu Albala și I. Fischer
(cărora cititorul din mine le este profund recunoscător
pentru munca și finețea acestei munci intelectuale întreprinse) va rămâne uimit de măreția acestei vorbiri”.
Noi adăugăm, ca participant la acest succes, și pe redactorul de carte, Mariana Brâncuș, cea care, peste
câțiva ani, avea să fie colaboratoarea acad. Iorgu Iordan la ediția Ion Creangă, Opere (I-II, 1970) și peste alți
câțiva ani, colaboratoare cu Adrian Marino la editarea
volumelor VI-VII (1973-1980) din Alexandru Macedonski, Opere.
Cele trei volume conțin, trase pe hârtie specială,
copii după coperți, presupusul autoportret al lui Pann,
portretul desenat de Delavrancea, casa în care a locuit
Pann la Râmnicu-Vâlcea și aceea din București, imagini
din București reproduse din Album valaque (1843) și
Album moldo-valaque (1848), toate acestea conferind
o notă de eleganță volumelor.
„Rămasă până astăzi de referință, cu toate
ingerințele cenzurii de atunci” – cum scrie Nicolae Mecu
–, ediția din 1963 a eminenților filologi a fost reeditată
în 2020: Anton Pann, Scrieri literare, ediție de Radu Albala și I. Fischer, Text revăzut, Cronologie și repere ale
receptării de Nicolae Mecu, Introducere de Eugen Simion (Academia Română, Fundația Națională pentru
Știință și Artă, I, CLXXII + 681 p., II, 1059 p.)
„Ediția – cum se precizează – a fost revăzută, completată și adusă la zi din punct de vedere ortografic de
Petruș Costea, Nicolae Mecu și Daciana Vlădoiu.”
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Ea impune, totodată, prin Introducerea lui Eugen Simion, prin Cronologie și Repere ale receptării, acestea
două datorate lui Nicolae Mecu.
După ce, în Dimineața poeților (1980; ed. a V-a, definitivă, 2014), i-a rezervat lui Anton Pann multe pagini,
despre scriitura erotică, Eugen Simion propune acum o
prezentare de ansamblu a omului și a operei sale, în
care examinează rolul de deschizător al boemei
românești, stilul narațiunilor sale versificate, „simplu, direct, pe înțelesul tuturor, tradiția din care a venit, sursele
poeziei sale, care pornesc dintr-un spațiu în care culturile se întrepătrund ca și limbile și mentalitățile”, cunoscute de Pann prin intermediul folclorului, receptarea
operei sale, prețuită mai mult de către poeți.
Aprecierile autorului introducerii sunt, de multe ori,
foarte elogioase: Pann este „un versificator performant,
adaptat tuturor temelor și situațiilor”, Cântecele de lume
sunt sclipitoare; pildele anecdotele, snoavele, proverbele „citite, însă, una după alta, impresia este extraordinară și azi, după două secole de când au fost restituite
literar de acest fabulos Anton Pann, artist cu o memorie
culturală (în sens larg) fără egal în epoca sa, ne minunăm, ca Iorga, de meșteșugita alcătuire a cântărilor
sale.”
Deși, cum am amintit, Eugen Simion a scris
substanțial, în Dimineața poeților, despre tema erosului
antonpannesc, despre „iuboștea sub înfățișările ei degradate”, revine și acum despre idealul feminin al poetului prin „portretul femeii harnice, fără mofturi, fără
vicleșuguri, coaptă la oase”, femeia prezentată în O
șezătoare la țară.
Nicolae Mecu scrie, în preambulul capitolului Repere
ale receptării, că „puțini sunt scriitorii români a căror
soartă în viitorime să fi avut o traiectorie nesmintit suitoare precum a fost aceea a lui Anton Pann”. Afirmație
confirmată și de reeditarea cu îmbunătățirile pe care
le-am amintit. Confirmată și de faptul că Anton Pann are
două case memoriale: aceea de la București, aflată pe
strada care-i poartă numele, muzeu în care nu se află
ceva păstrat de la Anton Pann, pentru că și el, ca și
Tudor Arghezi, nu și-a lăsat drept bunuri după moarte
decât un nume adunat pe-o carte. Să adăugăm că Muzeului Național al Literaturii trebuie să-i mulțumim pentru amenajarea casei de la București, operațiune
înlesnită de faptul că ea era nelocuită. Cealaltă casă139
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muzeu este aceea de la Râmnicu-Vâlcea.
Colecția „Opere fundamentale”, coordonată de
acad. Eugen Simion, s-a îmbogățit cu o ediție de
referință.
În capitolul Repere ale receptării, din volumul al doilea (p. 917-1046), în care sunt date extrase din cei mai
cunoscuți critici literari care au scris despre Anton Pann,
este abordată, mai mult incidental, chestiunea versificării în scrierile antonpannești. Nicolae Iorga, în Icoane
vechi. Anton Pann („Sămănătorul”, nr. 11, 1904), scrie
despre valoarea scrierilor acestuia: „Amestecată. Limba
e totdeauna bună, spiritul vioi, naivitatea atrăgătoare,
versul corect.” G. Călinescu, în Istoria literaturii române... (1941), scrie că Pann avea, între altele, „o
limbuție, dar de a versifica extraordinare, nu fără a
căuta gratuitățile”. Ion Pillat, în volumul Tradiții și literatură (1943), îl preferă pe prozator: „Deși a scris în versuri, Anton Pann rămâne un mare prozator, fiindcă e
înainte de toate un neîntrecut povestitor”. Ovidiu Papadima, în cartea Anton Pann, «Cântecele de lume» și folclorul Bucureștilor (1963), opinează că versificarea unor
teme din folclorul universal „nu se ilustrează prin
bogăția unei tehnici poetice de maestru, nici prin sclipirile unei vaste culturi, nici prin o finețe artistică deosebită”. Șerban Foarță, în prefața la Povestea vorbii (vol. I,
BPT, 1967), scrie că autorul acesteia „e primul nostru
virtuoz. Niciun element de prestidigitație nu-i este străin:
rima dificilă («acum că» – «muncă»), etimologiile fanteziste («galbinare» – «galbini n-are», «grozăvie» –
«groază vie»), calamburul...”, „versurile lui Pann au un
iz incomparabil de tejghea și de odaie cu pământ pe
jos”. Marin Sorescu scrie că, în Memorabilul focului
mare... și în Povestea vorbii, „unii critici au trecut peste
rafinamente de vers”. În fine, dar nu în ultimul rând,
Șerban Cioculescu apreciază, în articolul „Hristoitia” sau
destinul unei legende: balcanismul lui Anton Pann („România literară”, nr. 41, 1969), că traducerea amintitei
scrieri a fost făcută „în versuri cam pedestre, fie zis în
treacăt”. Eugen Simion, în introducerea la această

ediție, opinează: „Ca poet, Anton Pann este un versificator performant, adaptat tuturor temelor și situațiilor”.
A existat un critic și istoric literar, Vladimir Streinu,
absent din capitolul Repere ale cercetării, care s-a ocupat în Versificația modernă (1966), în capitolul Forme
prozodice în secolul al XIX-lea, de Doggerelul românesc sau versul incorect. Anton Pann, din care cităm:
„Greșelile de ritm sau de măsură, deși prezente mai în
fiecare strofă, nu tulburaseră pe «finul Pepelei», care le
adoptase întocmai; el trecuse ușor peste asemenea nimicuri, care se pierdeau din vedere în dispoziția după
mesei, când venea rândul irmoaselor și când atenția
toată se agăța de «ah»-urile și «oh-oh-oh»-urile de
amor. Pe Anton Pann îl interesa îndeosebi autenticitatea folcloristică. Scrupule prozodice nu-și făcea. Și lucrul va deveni în adevăr evident când, amestecând
folclorul urban cu cel propriu-zis, va tipări colecția sa de
haz și înțelepciune, Povestea vorbei (1858).
Recunoaștem peste tot, în elementele versificației,
condiția de oralitate a culegerii. Anton Pann nu scria cu
gândul să fie citit; el însuși «auzise» aceste snoave, pe
care, chiar dacă le va fi mai dres, pe alocurea, dorea
totuși mai mult ca tipograf, să le răspândească iarăși.
Caracterul oral rămâne de aceea neatins.“ Sigur că
demonstrația lui Vladimir Streinu e mai extinsă, dar sperăm că am reținut observații esențiale.
Mai este ceva legat de considerațiile de mai sus:
absența, din capitolul Repere ale cercetării, a opiniilor
unor folcloriști, care n-au fost puțini și nici de importanță
mică, precum: Ion Mușlea, Între Ioan Barac și Anton
Pann – Paternitatea „Povestei poamelor” (în Studii literare, 1948, 23), Gh. Ciobanu, Anton Pann și „românizarea” cântărilor bisericești, Mihai Pop, Anton Pann
(1969), Al. Mica, Întâiul culegător de folclor poetic românesc ș.a.
Sunt mici observații, care mai mult subliniază decât
micșorează calitatea capitolului Repere ale receptării,
ce se parcurge cu mare interes, cu reală plăcere.
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UN IMPORTANT EPISTOLAR
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Este întru totul lăudabilă hotărârea istoricului literar
Stan V. Cristea de a publica volumul N-am fost singur.
Scrisori primite: 1987-2020, Prefață de Nicolae Scurtu
(Aius, Craiova 2021, 684 p.), pentru că voluminosul
tom, care conține misive trimise de 156 de emitenți, reflectă câteva componente ale distinsului cercetător, dintre care amintesc în aceste însemnări de lectură doar
două, majore: imensul efort pe care l-a făcut, în spațiul
de timp amintit în titlul cărții, de documentare pentru
scrierea unor cărți privind scriitori de seamă: M. Eminescu, Marin Preda, Constantin Noica, a unor
dicționare, și ecoul critic pe care l-au avut cărțile sale.
Numărul criticilor literari care i-au scris este semnificativ, și dintre ei mă voi opri la câțiva. Theodor Codreanu îi scrie la primirea volumului Marin Preda. Anii
formării intelectuale (1929-1948): „Impresionant și de
astă dată, efortul dv. intelectual pentru o documentare
care face din carte una de temelie în exegeza prediană.
Felicitări!” Constantin Coroiu apreciază în aceiași termeni cărțile despre Marin Preda: „Vă felicit pentru
performanța de a realiza acest masiv volum care, desigur, a presupus un mare efort de cercetare și redactare. Tomurile privind bibliografia marelui scriitor și anii
formării sale intelectuale pe care le-ați realizat și publicat sunt menite să dureze ca repere istorico-literare și
surse indispensabile pentru oricare critic și istoric literar
interesat de viața și opera lui Marin Preda.” Constantin
Cubleșan, care i-a trimis 17 scrisori, remarcă elogios,
în aceea din 23 apr. 2013, importanta descoperire pe
care Stan V. Cristea a făcut-o privind prezența lui Marin
Preda ca elev la Școala Normală din Buzău. Constantin
Trandafir, citindu-i cartea Literatură de ieri, literatură de
azi. Cronici literare (2013-2019), apreciază că autorul
ei este „un istoric literar de amploare”. Autorul cronicii
nu s-a rezumat la această afirmație ci, adăugăm noi, a
recenzat cartea sub titlul Cronica cronicilor în „Acolada”
(nr. 9, septembrie 2021, p. 8), în finalul cronicii spunând:
„Cartea lui Stan V. Cristea este pe cât de bogată în documentare, pe atât de savuroasă în scriitură”. George
Gană, la 12 sept. 2004, îi laudă proiectul care urma să
apară peste un an, Dicționarul scriitorilor și publiciștilor
teleormăneni (Alexandria, 2005): „Dumneavoastră, cum
văd, continuați un proiect ambițios, pentru care vă felicit:
inventarul literar și cultural al Teleormanului. În afară de
valoarea și de semnificația în sine a unui asemenea inventar, el va contribui și la întărirea sentimentului de
apartenență la un spațiu care nu e doar geografic și social, ci și cultural, la cei pe care-i solicitați să vă ofere
date pentru alcătuirea lui.” Mai amintim răspunsurile primite de la lingvista Paula Diaconescu, care își însoțește
datele biobibliografice de un vibrant elogiu al TeleormaSAECULUM 3-4/2022

nului, Gabriela Adameșteanu, Dan Berindei, Nicolae
Noica, Constantin Salcia, Nicolae Preda (fiu al lui Marin
Preda), Sorin Preda, Gheorghe Sarău și mulți alții. Cele
mai multe scrisori le-a primit însă de la mine: 61, între
anii 1988 și 2017.
Rigurosul istoric literar care este autorul volumului
N-am fost singur însoțește scrisorile primite de biobibliografia emitenților, de alte informații privind lucrările
primite de la unii dintre ei, de dedicațiile de pe ele, de
recenziile publicate despre cărțile trimise de autorii lor.
O carte-document, a cărei apariție îmi face plăcere
s-o laud și s-o semnalez.

Vasile Pop-Negreşteanu, Pironul ucigaș
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Marin Iancu

A.GH. OLTEANU ȘI CONDIȚIA
GRAVITĂȚII CRITICE
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A. Gh. Olteanu în marginea complexității fenomenului
speciei basmului, în versiunile sale culte sau folclorice,
prin aspectele ce țin de origine, tipologie, circulație,
variație, creație și interpretare, contaminare etc. Se insistă asupra unora dintre cele mai speciale categorii de
probleme ale basmului, ale esteticii lui, compoziției și
ale structurii sale. Gândirea critică e productivă, serioasă, modul său laborios-sistematic atingând calitatea
sigură a observațiilor inteligent articulate, cu deosebire
în privința basmului cult ilustrat în acest caz de Făt-Frumos din lacrimă de Mihai Eminescu și de Povestea lui
Harap-Alb de Ion Creangă. Exacte și comprehensive,
caracterizările se constituie în componente esențiale
ale perspectivei asupra relației cu folclorul ale celor doi
geniali scriitori. Observațiile exegetului sunt neîndoios
corecte, gramatica critică fiind respectată de un condei
instruit și informat. A. Gh. Olteanu face ca definițiile și,
în general, observațiile, de orice natură ar fi acestea, să
fie ferite de prezența unor șabloane indestructibile sau
de concluzii condescendente. La fel de echilibrat și elaborat ni se prezintă A. Gh. Olteanu și în însemnările pe
marginea cărții Lia-Maria Andreiță în dialog cu Rodica
Lăzărescu (Editura Semne, București, 2018). Dezvăluind un stil al unor reacții personale, fără a simula mari
elanuri, A. Gh. Olteanu aduce un aer al justei măsuri, o
igienă a textului, o linie clară, sobră a mentalității exegetice: „Strângând laolaltă câteva note de lectură, trebuie spus că Rodica Lăzărescu aduce în fața cititorului
o bogăție de om, cu competențe și performanțe în mai
toate compartimentele laturii umaniste a culturii și
civilizației; artă, în sensul cel mai larg, literatură, istorie,
drept etc.” Ori: „Statul la taifas al celor două doamne
curge cu meandre și cu salturi imprevizibile dintr-o zonă
de interes în alta, cu incursiuni în trecut și cu reveniri în
prezent, cu anecdotică nu de puține ori amară...” Prudent și temător de generalități, autorul studiilor din
PRO

Aparținând unui tip de critică orientată spre
recunoașterea deplină a valorii fenomenelor literare, în
sensul absolut propriu și științific al cuvântului, cel de al
treilea volum de Glose pe marginea cărților (Editura
Sigma, București, 2021) cuprinde un număr însemnat
de eseuri, cronici, recenzii, articole publicate aproape
exclusiv în revista „Pro Saeculum”, în răstimpul
2018-2021. În plus, în afara acestor reflecții mai recente
asupra unor domenii din sfera literară sau, mai larg, culturală, cu deosebire, pe latura etno-folcloristicii, unde
meritul eruditului cercetător este indiscutabil, cartea de
față cuprinde și o Addenda, în secțiunea cuprinzătoare
a acesteia regăsindu-se texte publicate mai demult, în
măsură de a stârni și astăzi un suficient interes în orientarea celor preocupați de labirintul tot mai complicat al
istoriei literaturii române (Romantism mesianic în poezia
lui Octavian Goga, Predarea operelor literare cu
semnificații mitice, Complexitatea mesajului umanist,
Redactorul de carte, Comunicate și corectitudine, O
dezbatere profitabilă). Intitulat în chip firesc, fără nuanțe
patetice, volumul de față conține de fapt o suită de analize echilibrate, excelente ca pătrundere și formulare.
Accentul e pus pe funcționalitatea pedagogică a adevărurilor de circulație. După cum am menționat și altădată, A. Gh. Olteanu a atras atenția prin preocupările
constante din domeniul folclorului și al folcloristicii, lealul
autor al Gloselor fiind de altminteri unul dintre cei mai
perseverenți cercetători pe care îi avem în prezent asupra unor genuri sau categorii de gen ale folclorului literar
din spațiul cultural românesc, prin cercetări interdisciplinare făcute într-o elegantă atitudine academică. De
exemplu, privite din această multiplă perspectivă,
„reflecțiile” prilejuite de un studiu elaborat de cercetătoarea Viorica Nișcov (A fost de unde n-a fost. Basmul
popular românesc, 1996) sunt în măsură să ilustreze
calitățile interpretative revelatoare ale profesorului
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Glose pe marginea cărților caută soluții viabile, formulări
care să lase o deschidere spre posibile corective. Astfel
că, generate de o autentică profunzime, observațiile din
articolul Omagierea unui savant generos sunt temeinic
articulate, comentariile formulate aici fiind prilejuite de
apariția a celor două volume omagiale editate de Iulian
Chivu la împlinirea vârstei de 80 și, respectiv, de 85 de
ani (Iordan Datcu sau a trăi printre și pentru cărți, I,
2012; II, 2018). Remarcăm admirația lui A. Gh. Olteanu
pentru imaginea personalității proteice a etnologului, istoricului literar și a editorului Iordan Datcu, așa cum
aceasta poate fi ilustrată prin receptarea critică a operei
sale, cronici, recenzii, portrete literare sau articole de
sinteză. Factorul substanțial depășește în asemenea
contexte pe cel al opiniilor convenționale, dictate de arbitrarietate. Lui A. Gh. Olteanu nu-i lipsește spiritul capabil a propune conexiuni noi, grija înregistrării unora
dintre opiniile anterioare sprijinindu-l, de fapt, să ajungă
la unele imagini personale, persuasive prin coerență.
Omogene și echilibrate, alte două texte despre Iordan
Datcu (Iordan Datcu, alte revelații ale lecturii; Iordan
Datcu, de la o carte la alta) oferă imaginea unei
personalități literare suficient de intens colorate pentru
a unifica particulele preocupărilor sale într-un suflu unic,
cu totul relevante în privința prezenței științifice impresionante a lui Iordan Datcu în cultura română: „Cu
erudiția și acumulările sale de om ajuns la venerabila
senectute, Iordan Datcu așază fără greș orice carte
avută în vedere în contextul ei istoric, din care rezultă
sumedenie de conexiuni ce devin tot atâtea surse bibliografice evidențiate în mod firesc și necesar, fără să
lase impresia fastidioasă că aceste informații ni se
impun cu orice preț.”
Pe de altă parte, autoritatea de netăgăduit pe care
o emană scrisul lui A. Gh. Olteanu își poate afla secretul
în siguranța comentariilor dintr-o recenzie la Cartea neiertăciunilor, al patrulea volum de proză publicat de Roxana Pavnotescu (Sub semnul Aspidei, 2009; Bună
dimineața, o sută de gâște, 2011; Ploaia de sub limba
calului, 2014), un șir de „construcții prozaistice”, a căror
„încastrare în vreo structură preexistentă, într-o specie
literară precis definibilă” (Dumitru Micu) ar fi greu de
făcut. Aici, nu neapărat din exces de perseverență, |în
locul unei generalități neclintite, exegetul preferă
particularități vibrante. Afiliată postmodernismului prin
unele trăsături de genul celor numite fragmentarism,
incoerență (mai mult mimată decât reală) la nivel narativ, ștergerea limitelor dintre genuri și specii, criticul literar înclină a încadra această Carte a neiertăciunilor la
postmodernism prin particularitățile identificate la nivel
compozițional, „printr-o compoziți sincopată, fragmentată, alambicată, fără nimic sau aproape nimic linear,
succesiv, ci cu numeroase rememorări și întoarceri în
timp în propria copilărie a fiicei, dar și a mamei, cu numeroasele ei spitalizări în urma unei poliomielite, care-i
va pune pecetea unei infirmități cu alte consecințe, ulterioare pentru întreaga viață...” În asemenea forme de
analize, accentul se mută pe un șir de disocieri
îndrăznețe în marginea structurii compoziționale, a inSAECULUM 3-4/2022
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ventarului de forme, metode, căi, planuri, a motivelor și
pregnanței stilistice.
Impresionant prin vasta desfășurare exegetică, studiul Reflecții asupra mitului se înscrie în datele unei
exegeze de tip universitar, cu trimiteri erudite spre surse
de o uluitoare varietate. Dincolo de o fixare a esenței
acestuia, ca „o categorie a filosofiei culturii care, chiar
dacă nu poate fi prins satisfăcător într-o definiție deopotrivă concisă și cuprinzătoare”, A. Gh. Olteanu insistă
asupra complexității fenomenului și, prin urmare, a conceptului ca atare, cu evidente trimiteri spre studiile lui
Mircea Eliade despre structura miturilor, despre prestigiul magic al „originilor”, despre mituri și rituri ale înnoirii,
eshatologie și cosmogonie, despre faptul că, prin mit,
timpul poate fi dominat, despre mitologie, ontologie, istorie, despre măreția și decăderea miturilor, în fine, despre supraviețuiri și camuflaje ale miturilor etc.
Consecințele extreme ale observațiilor atât de pertinente pot fi recunoscute printr-un accent de adâncă disponibilitate informativă, comentariile constituind un
imbold incontestabil pentru confrații săi atinși de
inapetența rutinei. Cadența oratorică este resimțită
peste tot, căpătând o vibrație solemnă, stăruitoare. Caracterul clasic al „culturii folclorice” autohtone e demonstrat aici cu insistență, A. Gh. Olteanu zăbovind în
înfățișarea creațiilor mitico-folclorice ale culturii noastre,
ale căror „idei, mesaje, adevăruri alcătuiesc o unitate
foarte bine articulată și armonizată, relevând pregnant
datele fundamentale ale unui popor, de la geneză la saltul în maturitate, creație și viziune asupra existenței”.
Cu alte cuvinte, este de părere autorul acestor cercetării, „era firesc ca miturile românești menționate de
G. Călinescu (Traian și Dochia, mitul etnogenezei
românești; Miorița, simbolizând „existența pastorală a
poporului român”; Meșterul Manole, „mitul estetic, indicând concepția noastră despre creație, care e rod al
suferinței”; Zburătorul, care e „mitul erotic, personificarea invaziei instinctului puberal”) să fie intens cultivate,
la vremea zămislirii ei romantice, de către literatura
scrisă” și, mai târziu, în literatura mai nouă, după cum
s-a putut demonstra în romanul lui Mihail Sadoveanu,
Baltagul (publicat în 1930), „altoit pe un mit folcloric, cel
al marii călătorii, altul decât cel mioritic, cu care se
înrudește totuși prin implicații reciproce”. Dezvoltate prin
confruntarea ideilor estetice aparținând cu deosebire lui
Mircea Eliade, detaliile din eseul Reflecții asupra mitului
se coagulează în jurul unor explicații în profunzime, a
unor afirmații capabile, fără îndoială, a determina o adeziune unanimă la un „portret psihologic” al poporului
român. Concis, clar, surprinzând ideatic esența fenomenului, autorul arată o bună cunoaștere a miturilor, cu
toate înțelesurile și înrudirile acestora cu literatura.
„Omul, scrie A. Gh. Olteanu, va fi întotdeauna înclinat
și dispus să asculte poveștile timpurilor primordiale (...).
Fiindcă el găsește în mit, cum am și afirmat, modele de
urmat, ceea ce-i dă siguranță de sine și încredere în
destinul lui pe pământ.”
Puțin mai încolo, în studiul Tema înstrăinării în lirica
populară românească, atenția se îndreaptă către „lirica
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înstrăinării”, „o categorie tematică folclorică ce însumează texte reprezentative pentru fondul sufletesc al
poporului, pentru varii aspecte sociale ilustrate și pentru
măiestria artistică de a le exprima.” Accentele sunt în
genere juste, datele având o concretețe remarcabilă.
Problema e abordată frontal printr-o memorabilă formulare sintetică, observațiile teoretice alternând cu cele
proprii studiului strict stilistic, acestea din urmă îngăduind, prin ponderea lor prevalentă, un spațiu favorabil
de desfășurare. Incursiunea în intimitatea textului folcloric se face cu o cuceritoare vioiciune, o dispoziție de
cele mai multe ori molipsitoare. În ciuda subiectelor care
îi asaltează condeiul, A. Gh. Olteanu reușește totuși să
dea o dezvoltare de o mare complexitate și unei prezentări a cărții Nicolae Boierescu – un rapsod de pe Topolog (Editura Fântâna lui Manole, Golești-Vâlcea,
2019), pentru care autorul, Gheorghe Deaconu, unul
dintre cei mai distinși etnologi ai Școlii Profesorului
Mihai Pop, „și-a asumat o dificilă răspundere derivând
din împrejurarea că rapsodul de pe Topolog a fost nimeni altul decât însuși tatăl lui”. Dintr-o succintă incursiune istorică se degajă concluzia mai mult decât
firească a întrepătrunderii virtuților locuitorilor unui areal
geografic reprezentativ prin conservarea și cultivarea
tradițiilor și valorilor identitare ale obârșiei. În Scriitorii
și folclorul, condeiul echilibrat al eseistului lasă loc unor
judicioase reflecții și în susținerea contribuția scriitorilor
români la ceea ce acesta numește „folcloristica teoretică românească”. Este vorba de contribuția pe care
scriitori din răstimpul, convențional delimitat,
1880-1940, au adus-o la cristalizarea folcloristicii ca
știință. Primul scriitor ale cărui preocupări pentru folclor
și folcloristică sunt comentate în aceste pagini este
Barbu Ștefănescu Delavrancea, „un folclorist de aleasă
spiță”, urmat imediat de scriitorii George Coșbuc, Nicolae Iorga, G. Ibrăileanu și G. Călinescu. Cunoscut ca
drept un neliniștit căutător al conexiunilor literare,
A. Gh. Olteanu stăpânește un stil scutit de platitudine,
foarte comunicativ, cu destule observații interesante,
intuiții ce surprind, ale căror șanse cresc cu cât volumul
comentariului sporește. Interesul eseistului este egal
distribuit în direcția fenomenelor literare vechi și moderne. Din această viziune umanistă asupra literaturii
se desprind tentativele autorului de a însufleți exegeza
printr-o infuzie de informație, de a consolida prin
relaționări într-o sferă mai puțin frecventată. Studiile din
categoria celor intitulate D.R. Popescu și folclorul, Elogiu epistolei și O antologie de proză scurtă stau mărturie în acest sens. Natură iubitoare de clarități, evitând
inutilele divagații, comentariile lui A. Gh. Olteanu devin
expresia unui temperament manifest onest, a unui gust
ce s-a străduit a rămâne fidel sieși, probitatea
investigației pe atât de diferite terenuri fiind însoțită de
o sensibilitate temperată, însă reală prin factura sa particularizantă.
Prezența unei mobilități a gândirii, nu neapărat pentru obținerea unui rezultat definitiv, ci ca un exercițiu necesar pentru a întreține suplețea intelectuală, este
resimțită și în cele șase eseuri din Addenda: Roman144

tism mesianic în poezia lui Octavian Goga, Predarea
operelor literare cu semnificații mitice, Complexitatea
mesajului umanist, Redactorul de carte, Comunicare și
corectitudine și, nu în ultimul rând, O dezbatere profitabilă. În fiecare din aceste texte spiritul critic al autorul
pare cuprins de o deplină tensiune. A. Gh. Olteanu cultivă un stil clar, în revărsări de elocință persuasivă, condeiul său echilibrat generând judicioase reflecții asupra
unui cititor mereu resimțit sub aspectul său concret. O
contribuție la fel de consistentă e vizibilă și în direcția
analizei unor mari lirici români, care, puși în contacte
noi și dense de interes, dizolvă clișeele didactice.
Afinitățile sale elective în materie de poezie se limpezesc în direcția „sincerității”, a firescului”, deci într-o
matcă tradițional-sentimentală. De exemplu, în raport
cu Eminescu și cu alte spirite ale literaturii universale
(Byron, Shelley, Victor Hugo), pentru a sugera câteva
dintre ipostazele mesianice ale romantismului,
A. Gh. Olteanu pune chestiunea situării poetului Octavian Goga exact în timpul său poetic. Eliminând orice
contrarietate, maniera de lucru, modalitatea de a investiga se constituie în impulsuri care fac posibilă progresia
discursului. Tot atât d relevantă ni se prezintă percepția
sa în registrul asociativ, unde actul critic beneficiază de
un spor de combustie, iluminând teritoriile limitrofe. Iată,
de pildă, cum e comentată ipostaza mesianică a poetului-profet: „Formula literară a lui Goga se înscrie astfel
în latura mesianică a romantismului românesc, ca o
prelungire a acestuia și pentru a compensa, parcă, lipsa
unui mare poet transilvănean în epoca pașoptistă. Poezia lui este, însă, din perspectiva acestei caracteristici,
o sinteză. Poetul strânge laolaltă, în lirica sa, toate ipostazele mesianice, ilustrând și sporind valoric sectorul de
angajare plenară în viața social-politică al romantismului
nostru.” Capacitatea reală de acțiune a criticului derivă
dintr-o discursivitate socotită a dezlega nodurile gordiene ale problemelor. Totul se petrece în limita unei
acțiuni practice de clarificare, evitându-se risipa de
observații și argumente în abordarea temei în discuție.
Privite și din această perspectivă, studiile lui A. Gh. Olteanu interesează în primul rând prin puterea de cuprindere și sistematizare. Exploatând din sursa la care
apelează și cele mai mici detalii, lectura devine mai bogată, autorul lăsând chiar impresia unei lecturi vii, dezinvolte.
Temperament
mai
curând
sobru,
A. Gh. Olteanu se alătură celor care au instituționalizat
cercetările în domeniul etnologiei, luciditate, intelectualism, exigență filologică fiind etichete ce i se aplică fără
reținere. Mai mult decât atât, mereu în acord cu realitatea pitoresc de bogată a literaturii, fără trufia de a emite
sentințe definitive, autorul posedă darul de a solidariza
elementele disparate, de a selecta din opiniile date atât
cât e necesar pentru o imagine critică coerentă, ceea
ce ne motivează în a susține că, aplicat și serios,
A. Gh. Olteanu este un exponent serios al gravității în
gândirea critică.
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pălmaș cu condeiul

UN CĂRTURAR ÎN JAPONIA

PRO

Dacă Moromete-Marin Preda are dreptate – și are!
– când afirmă că un țăran ajuns în București caută
țărani, atunci și un cărturar ajuns undeva (oriunde)
caută cărturari. Așa se întâmplă (și) cu cărturarul Titus
Vîjeu, concetățeanul nostru, ajuns în Japonia. Poet,
prozator, eseist, critic și istoric de teatru și film, profesor
universitar, pe scurt: cărturar în prea plinul sens al cuvântului, Titus Vîjeu, petrecând un timp în Țara Soarelui
Răsare, scrie la revenirea acasă o carte minunată: „Japonia – Arhipelagul de fosfor” (Editura RawexComs,
București, 2021). Impresionată de modul aparte de a
cerceta și căuta, de-a întreba, ca și de surprinzătoarele
legături făcute între cultura japoneză și cea așa-zis occidentală, europeană, americană și, desigur, română,
traducătoarea din limba română Orita-san, „o doamnă
de o aristocratică frumusețe”, îl întreabă dacă are de
gând să scrie o carte despre această țară. Surprins, impresionat și el de ceea ce abia cunoscuse, dar mai ales
bănuind ce-l aștepta de cunoscut, cărturarul Titus Vîjeu
găsește cea mai potrivită și sinceră formulă de răspuns:
„Nu cred că voi putea scrie vreodată o carte despre Japonia. Cel mult, una despre mine în Japonia”. Și astfel
începe aventura cărturărească a domnului Titus Vîjeu.
Cu atât mai spectaculoasă și potrivită, cu cât, în
această margine de Soare Răsare, Japonia – și, în mod
special, în China – cărturarii au fost dintotdeauna la
mare preț. Dregătoriile din administrarea statului se
ocupau, încă din Antichitate, pe toate nivelurile, prin
concurs public (unele, mai simandicoase, chiar în fața
împăratului).
Dar să vedem ce vrea și ce află cărturarul Titus
Vîjeu; să-l urmărim iavaș-iavaș, pas cu pas, filă cu filă,
în acest periplu exotic. Prin intermediul shintoismului
(„calea zeilor”), străvechea religie japoneză, dar și al
budismului și confucianismului (de sorginte chineză), ba
chiar al catolicismului (există și o Mitropolie Ortodoxă!),
suntem introduși în istoria poporului japonez, cu frământările și tainele ei. Un moment special, trăit în Templul Zoioji, capitala sectei Jodo, întemeiată la sfârșitul
secolului al XIV-lea, ne deschide lumea/societatea shogunatului, familia primului shogun, Tokugawa, urmând
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să marcheze destinul a trei secole din istoria țării. Până
în anul 1868 când, ca urmare a unei revolte populare,
are loc restaurația monarhică. Ceva mai departe, în
carte (pag. 127), pelerinul nostru simte nevoia să aducă
încă un eveniment important, în acest context: „În 1853
o escadră americană condusă de amiralul Mathew
C. Perry pătrunde în apele japoneze solicitând
autorităților nipone deschiderea porturilor comerciale”.
„Presiunile americane” vor duce, un an mai târziu, la
semnarea unui acord de acces. După alți doi ani, apărea și primul consulat american. „Faptul avea să conducă la erodarea autorității shogunatului astfel încât, în
1868, odată cu urcarea pe tron a împăratului Meiji
(Matsuhito) cel de-al 15-lea shogun Tokugawa (Keiki)
predă definitiv puterea clanului în mâna noului suveran”
– și astfel „Japonia iese din feudalismul feroce care-i
marcase sute de ani destinul istoric, intrând în modernitate”.
Ei, dar să nu rămânem doar în istorie; ea se află bine
fișată în carte (iar cartea poate fi la îndemâna oricui),

Vasile Pop-Negreştean, Universul ceterilor
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unde se mai găsesc cercetați și primii călători și autori
care au scris despre Japonia, între care și români. Să
revenim însă în planul strict cultural și să-l însoțim pe
cărturarul nostru în principalele locuri de popas. Primul
– și foarte important pentru cărturar: „Cele câteva etaje
ale librăriei Maruzen de pe Ginza [care] formează o
«mică-mare împărăție» a cărții. Multă literatură japoneză, desigur, dar și multe cărți în limbi străine, din cele
mai diferite domenii”. Aici, cărturarul nostru Vîjeu descoperă „cu uimire rafturi întregi cuprinzând numeroase
titluri ale unui autor sau altuia, aflați în mare vogă la
Londra, Paris sau New-York. Beletristică, politologie,
carte de artă, albume și ghiduri turistice” – cadru propice
de-a comenta despre opera unor mari scriitori ai literaturii japoneze, între care laureații Nobel Kawabata și
Kenzaburo Oé și de-a reaminti de bunii noștri prieteni
Kazuko și Paul Diaconu, traducătorii în românește ai
„Istoriei literaturii japoneze de la origini până în prezent”,
scrisă de profesorul Shuichi Kato, apărută în 1998, la
Editura Nipponica a Asociației de Prietenie RomâniaJaponia, fondată de ei.
Muzeele, apoi, de la bobul de orez și vechea stampă
japoneză la arta contemporană, modernă, abstractă –
tot atâtea locuri de care însetatul cărturar se desprinde
cu greu. La fel se petrec lucrurile – popas larg, meditație
profundă – și în incinta Centrului Național al Filmului,
„găzduit de câțiva ani într-o clădire modernă”, cinematografia niponă fiind cunoscută relativ târziu de lumea
apuseană, dar impunându-se cu tenacitate de samurai.
Alt popas, alt loc drag pelerinului Titus Vîjeu: NKH, acronimul Companiei Naționale de Radioteleviziune,
„instituție cu rol fundamental în dezvoltarea educației
populației țării după cel de-al Doilea Război Mondial.
Sunt și câteva momente emoționante, privitoare la
raporturile culturale nipono-române. Întâlnirea cu soții
Igaya, buni cunoscători ai României, oaspeți frecvenți
pe meleagurile românești. Doamna Akiko conduce un
restaurant românesc în chiar centrul capitalei nipome,
„unde suntem invitați într-una din seri”. Domnul Igaya,
fost mare sportiv, lider în Comitetul Olimpic
Internațional, prosper om de afaceri și – ! – secretarul
general al Asociației Japonia-România (căruia i-am luat,
personal, un interviu, la București, invitat de Nipponica).
O personalitate care depune mărturie despre cultura și
civilizația românească este profesorul universitar Atsushi Naono, pe care universitarul Titus Vîjeu îl
cunoaște acum, la senectute. Atsushi Naono!... primul
învățăcel japonez venit la studii în România, colegul
meu de Filologie bucureșteană între anii 1959 şi 1963,
Generația „George Călinescu”; câte întâmplări petrecute împreună, câte amintiri de neşters... Cu un doctorat strălucit, se întoarce la Universitatea din Tokyo,
profesor de romanistică-românistică, declarându-i astăzi, lui Titus, că este „împăcat cu sine datorită faptului
că a reușit să-i apropie pe studenții săi de limba și literatura română”. Tot pe atunci, în anii studenției, se afla
la București, la studii post-universitare de Istorie, alt japonez, prieten și coleg de cămin studențesc, Tadashi
Hagiwara, reîntors și el la Universitatea din Tokyo ca
profesor de Istoria Europei de Est, cu accent special pe
Istoria României; reîntors și cu o soție româncă, având
împreună cu fiu, astăzi arhitect de anvergură
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internațională.
Există însă un moment care pe mine m-a impresionat foarte mult, pe lângă emoția pe care a trăit-o Titus
Vîjeu: întâlnirea dintre cărturarul nostru cu primarul
orașului Musashino (150.000 de locuitori), domnul Masatada Tsuchya, și el cărturar, chiar dacă amator. Împreună au avut o discuție mai largă despre Mircea
Eliade, Titus vorbindu-i cum „marele scriitor și savant
român a luat parte la primul congres internațional organizat în Japonia după război, desfășurat sub patronajul
prințului Mikasa, fratele împăratului Hirohito. Primarul
rămâne atât de mișcat, încât, mai târziu, la recepția oferită de Primărie – notează Titus – „când mă întâlnește,
scoate un răcnet pe care-l presupun amical și-mi propune să continuăm discuția despre Mircea Eliade și spiritul japonez”. Discuția devine atât de aprinsă, încât,
uitând de rigorile unei recepții, „japonezii ce s-au strâns
în jurul nostru ascultă aceste mărturisiri cu o anume
concentrare. (...) În sfârșit, unul dintre participanții la
acest colocviu sui-generis mă roagă (dacă tot s-a vorbit
de interesul poeților noștri față de lirica japoneză) să
rostesc o astfel de poemă esențializată, ivită în limba
română prin transferul emoției și al tehnicilor poeziei nipone. Îmi amintesc repede un «autoportret» al lui Nichita Stănescu: Eu nu sunt altceva decât/ o pată de
sânge/ care vorbește.” Orita-san, distinsa noastră traducătoare, care în ultima vreme n-a prea avut prilejul
să-și exercite vocația, are, se pare, unele troubles du
contact, unele dificultăți în echivalare. Mă roagă să-l
transcriu pe o filă de hârtie, pentru a putea să-i
înțeleagă mai bine sensurile și să-l tălmăcească pe potriva frumuseții sale. Atunci când izbutește să-l transcrie
în japoneză, mai mulți convivi solicită să-l copieze și ei”.
Fără comentarii.
Cu siguranță, ar fi multe de spus, de comentat, despre această frumoasă rătăcire a cărturarului Titus Vîjeu
în Japonia, țară pe care locuitorii ei o numesc Nihuo.
(„Titulatura occidentală a Japoniei derivă din cuvântul
chinez Je-pen-kuo, care înseamnă Împărăția de la
Soare Răsare”). Cartea (210 pag.), deși scrisă parcimonios, cu o exactitate de cercetare științifică, este aidoma unui cireș maiestuos, împodobit cu numeroase
lampioane multicolore, din fiecare țâșnind scântei de
frumuseți și înțelepciuni.
Aș încheia cu un fel de pandant la enigmatica întâmplare a scriitorului Gabriel Garcia Màrquez, pe care autorul Titus Vîjeu o lansează în chiar prima pagină a cărții
– și o dezleagă abia în ultima pagină; enigmă pe care o
las pe seama cititorului, eu stârnindu-i doar pofta.
Reamintesc cum (de) la început, Titus Vîjeu, asaltat
de atâtea bănuite ispite, declară că nu va putea scrie o
carte despre Japonia, ci doar una despre el în Japonia;
adică despre un român rămas român în tot acest spațiu
fabulos. Undeva însă, în partea a doua a cărții și a
experienței nipone, într-un punct culminant din acest
spațiu fabulos, Kamakura, pe țărmul Oceanului, între
zei și zeițe, când Soarele și Luna se întâlneau pentru o
clipă, acolo, cărturarul Titus Vîjeu, străbătut de un fior
nemaitrăit, declară: „Și, pentru o clipă, acolo, la Kamakura, m-am simțit eu însumi a fi japonez”. Fără comentarii.
PRO
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Rodica Lăzărescu

CONCESIA „SFÂNTULUI”
VIOREL SAVIN

Mărturisesc că, primind cartea*, primul lucru care
mi-a stârnit curiozitatea a fost propoziţia concesivă din
care este format titlul (Deşi Sfântul Petru era necăjit…)
şi promisiunea pe care o conţinea prin presupusul corelativ totuşi – adică cititorul să se aştepte la ceva ce se
poate rezuma prin antonimul lui necăjit. De mirare pentru virulentul Viorel Savin…
Aşadar, după cele două romane încrâncenate din
2020, pe care, la apariţie, le-am numit „rod al disperării
cetăţeanului Viorel Savin în faţa realităţilor sociale şi politice” româneşti la treizeci de ani de la un moment aşazis „revoluţionar”, scriitorul trăitor în Luncanii Bacăului
revine cu un nou volum, al şaptelea din ciclul Romanele
din B. (dintre care al doilea este încă în lucru). De data
aceasta, apelând la un procedeu pe care Mihai Botez
(semnatarul textului de pe coperta IV) îl pune în relaţie
ba cu Prologul în cer din Faust, ba cu imaginara ţară a
liliputanilor închipuită de Swift, ba cu Purgatoriul lui
Dante. Căutând însă mai aproape de casă, noua creaţie
saviniană aminteşte pregnant de un alt sfânt (şi „minunile” sale), mai mititel în ierarhia creştină, făcut celebru
de G. Topîrceanu, prezent şi în naraţiunea lui Viorel
Savin unde, întru crearea atmosferei alimbariote, Sisoe,
căci despre el e vorba, este evocat ca victimă a unei
farse.
E drept că nu în rândul sfinţilor şi prorocilor inovează
Viorel Savin, ei sunt regăsibili în calendarul ortodox
(deşi parcă nu-mi amintesc de vreun Sfânt Gava, pe
care romancierul îl menţionează ca antrenor al echipei
Raiul de Est), în frunte chiar cu Sfântul Petru sau cu arhanghelii Mihail şi Gavril ce fac instrucţie premilitară cu
viitori apărători ai zidurilor Raiului. Aici ar fi de menţionat
opţiunea autorului pentru purtătorii unor nume cu sonorităţi ilare precum Sisoe ori proorocul Habacuc are darul
previziunii, iar când îi prisoseşte timpul se amestecă în
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*
Viorel Savin, Deşi Sfântul Petru era necăjit…, Editura
Eikon, Bucureşti, 2022
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jocul copiilor, împingând cu o sârmă anume îndoită roţi
afumate de plită, prea cuviosul mărturisitor Talaleu face
muncă de teren prin Moldova, tot pe acolo se deplasează în delegaţie cu treburi creştineşti şi Sfântul Mucenic Isihie, sfântul Pafnutie antrenează echipa de
fotbal, sfântul Ierarh Epifanie, fost episcop al Ciprului,
mai curios din fire, încearcă să-l tragă de limbă pe Ioachim ş.a.m.d.
Inspirat probabil de tranziţia fără de sfârşit în care
s-a împotmolit România de vreo trei decenii, Viorel
Savin reconfigurează geografia empireului, imaginând
un tărâm de tranziţie, numit Alimbaria. Etimologia toponimului ceresc lămureşte rolul acestui teritoriu: cuvântul
e format de la verbul (a) alimba, care înseamnă a descărca o parte din marfa dintr-o navă în altă navă spre a
o uşura. „E o lume paralelă cu toate Universurile, pe
care numai informal le conţine, cu scopul ca ele să îşi
poată expurga Răul intrinsec”. Aici poposesc pentru o
perioadă nedeterminată (şi destul de lungă, după cum
reiese din unele remarci!) sufletele celor morţi, în aşteptarea „repartizării” lor în Rai ori în Iad, cu precizarea că
cele două locuri nu corespund imaginii încetăţenite printre oameni pe Pământ – nici râuri de lapte şi miere în
Rai, nici cazane cu smoală încinsă în Iad! Raiul înseamnă o tinereţe eternă, lipsită de durere şi suferinţă,
în vreme ce, intrând în Iad, păcătoşii îmbătrânesc pe
loc până la o sută de ani şi suferă toate durerile vârstei,
murind şi înviind mereu în aceleaşi dureri până la o mie
de ani, după care sunt trimişi înapoi pe Pământ,
dându-li-se şansa de a se naşte din nou şi de a nu repeta păcatele vieţii de dinainte. E pedagogia cu care
Cel Unic speră să împuţineze numărul păcătoşilor, astfel încât în viitor să nu mai existe nici un candidat pentru
Iad. Această politică generează însă probleme rezultate
din excedentul forţei de muncă – aşa încât dracii ameninţaţi cu pierderea obiectului muncii lor protestează,
intră în greve ş.a.m.d.
Alimbaria este copia fidelă a existenţei pământene.
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E condusă de Marele Areopag, care a raţionalizat „delicatesele”, introducând sistemul cartelelor pentru mâncare, dulciuri, băutură, chiar şi pentru spectacolele
sportive, teatrale, muzicale. Cu toate acestea, „delicatesele” umplu piaţa subterană, foarte activă şi eficientă.
Alimbarioţii „sunt frumos şi cu grijă îmbrăcaţi”, „mereu
ca proaspeţi ieşiţi din sicriu”, bărbaţii în costume negre,
cu papion sau cravată, femeile dichisite în rochii nou,
nouţe, fetele în rochii de mireasă şi purtând cununiţe în
păr. În aşteptarea verdictului/repartiţiei, fac sport (fotbal,
volei), însă meciurile se termină la egalitate, întrucât nimeni nu are dreptul să rămână nemulţumit. Se delectează la păcănele, organizează tot felul de dezbateri (de
regulă, privitoare la venirea Apocalipsei Celei Mari),
spun bancuri (pe seama Sfântului Petru), îşi joacă unii
altora feste (după ce Sisoe a intrat în Iezerul sfinţilor să
se îmbăieze, Ioachim îi înlocuieşte anteriul de cânepă
cu unul străveziu, din fire de păianjen, astfel că Sfântul,
grăbit să ajungă la Palat, nu-şi dă seama că umblă gol
puşcă, intonând Laudă, mărire, slavă!, spre hazul tuturor), citesc presa (cu precizarea că ştirile nu sunt tocmai
noi), la supărare, trag câte o înjurătură îndulcită, de obicei rezumată la fraza „Bun lucru făcut-ai, nu l-ai mai fi
făcut!”.
Într-un cuvânt, „nu a existat şi nu există pic de plictis
în Alimbaria”. Fiecare alimbariot are tot ce-şi doreşte,
cu excepţia iubirii carnale (căci nimeni nu-şi aduce aici
trupul, ci doar îşi transferă imaginea exterioară, iar Ioachim, naratorul, în contrast cu starea de mulţumire caracteristică alimbarioţilor, notează cu mascat năduf că
„iubirea fără sex este ca brânza fără sare”). Ar mai fi şi
neajunsul ce naşte o nemulţumire care „se simte”, generată de faptul că civilizaţia alimbariotă este cu un pas
în urmă faţă de cea terestră, căci un obiect, un lucru
este transferat aici abia după ce „ajunge la gunoi” pe
Pământ, înlocuit de un altul, superior. De aici, solicitarea
alimbarioţilor ca Sfântul Petru să folosească „toate butoanele” pentru a-i face pe pământeni să reducă drastic
durata de viaţă a artefactelor.
Cea mai recentă îngrijorare, constituindu-se în intriga romanului, este provocată de ideologia ecologiei
umane ce face ravagii pe Pământ, filozofie anarhică
promovată de „nişte rătăciţi tehui” preconizând „dezrotirea roţii istoriei”, adică „întoarcerea la natură”, cu consecinţe dezastruoase asupra Alimbariei: „Dacă pe
Pământ nu se mai fabrică nimic, «nimic» vom primi!”
Cinstitului Ioachim, funcţionar mai mărunt în Alimbaria (printre altele, are în grijă, în timpul partidelor, aureolele jucătorilor celor două echipe de fotbal), renumit
pentru farsele şi năzdrăvăniile sale (a legat cruci de
coada dracilor), pasionat de „păcănele” şi de îngheţata
de salcâm (să fie vreo aluzie la arhiepiscopul Romanului şi Bacăului, tuns în monahism cu numele Ioachim?),
îi încredinţează Sfântul Petru sarcina de a merge pe Pământ pentru a-l urmări şi a-l păzi pe adolescentul Dorian
Maftei, protagonistul unei prevestiri neliniştitoare formulate de Prorocul Habacuc, şi anume că, la maturitate,
Dorian Ecologul, în lupta cu schimbările climatice, va
determina omenirea să dea înapoi către primele epoci
de dezvoltare promovând mişcarea „întoarcerea la na148

tură” (aluzie la Greta „Bioenergeta” Thunberg, activista
suedeză?)
Pe lângă misiunea (să-i zicem) oficială în care îl trimite Sfântul Petru, Cinstitul Ioachim îşi asumă şi rolul
de narator al întâmplărilor din Moldova de Mijloc, preluând de la bun început frâiele relatării/povestirii („…am
fost desemnat să am grijă…”). E un (fel de) jurnal al cuviosului Ioachim, în care diaristul uneori narează cu lux
de amănunte, alteori notează nişte „însemnări disparate” (capitolele 12 şi 18), oferind câte un plus de informaţie într-o formă condensată (evoluţia anchetei privind
moartea profesorului Augustin Ifrim, dirijarea ilegală a
unor fonduri de un primar, îmbogăţirea chelneriţei Tanţa
etc.).
Pe fundalul realităţilor politico-economico-sociale, în
centrul atenţiei se află un adolescent (curând va împlini
18 ani) şi dramele lui sentimentale. Fiul unui ziarist,
crescut de tată (aflat, şi el, în pragul unei noi căsnicii),
după ce mama şi-a părăsit familia pentru un alt bărbat
(evident, bogat!), liceanul Dorian este educat, are mult
bun-simţ, e ferm în a-şi apăra opiniile, are stofă de lider,
e inteligent şi talentat, cu iniţiativă, are o situaţie bună
la învăţătură, pictează, face sport… În pragul majoratului, aproape simultan, trăieşte două experienţe erotice
– ambele ieşite din comun. Prima, cu Doriana, bolnavă
incurabil, cu care are o relaţie la distanţă – nu se văd
niciodată, doar îşi vorbesc la telefon, dorinţa fetei fiind
ca el să nu participe nici la înmormântarea ei…
A doua, cu Luciana Paiu, profesoara lui de psihologie, cu doar trei ani mai mare (absolvise facultatea promovând doi ani într-unul), relaţie neacceptată de morala
societăţii şi sancţionabilă de regulamentele şcolare.
Cum protagoniştii sunt „de bună credinţă” (după
spusa Sfântului Petru), iar iubirea lor se dovedeşte sinceră, curată şi de neclintit („Nu vezi ce frumoşi sunt?”,
după zisa aceluiaşi), Destinul anulează prevestirea prorocului Habacuc (care, evident, găseşte un vinovat:
„unde pune femeia gura, acolo Destinul face fisura!”),
Dorian nu va ajunge „Noul Mesia” şi perspectiva „întoarcerii la natură” a pământenilor va fi îndepărtată, cel puţin
pentru o perioadă. Roman cu happy-end, cum ar veni,
„regenta” subordonatei concesive din titlu!
Din nou, mânuind uneltele epicului, dramaturgul Viorel Savin nu-şi dezminte vocaţia. Acţiunea avansează
alert, naraţiunea trece pe nesimţite în registru dramatic,
dialogurile sunt conduse cu mână sigură, îndelung exersată, concentrând şi dinamizând textul, caracterizând
personajele, intrările şi ieşirile din scenă se succed fără
cusur, descrierea se transformă în didascalii („Derutat,
Dorian adună de pe masă, cu gesturi febrile, hârtiile în
mapă şi luă loc alături de ceilalţi, Tcaciuc îşi frecă mâinile cu satisfacţie”), replicile spuse în gând amintesc
mai mult procedeul care în teatru se numeşte aparté
decât monologul interior din genul epic („Răspunsul dat
este cum nu se poate mai potrivit. Băiatul acea stofă!”).
Deşi radiografie a societăţii postdecembriste – de la
lumea ziariştilor la cea a şcolii, de la chelneriţa Tanţa
Mălureanu ajunsă patroană de ziar, la colonelul ajuns
boschetar (boschetarul colonel Mălinici), de la despăPRO
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duririle sălbatice la crima pentru avere (o moarte suspectă camuflată în aparenţa unei sinucideri), de la jaful
postrevoluţionar („Toată lumea în România confundă
«democraţia» cu «anarhia», urlă «Jos comunismul!»
şi-şi ia acasă tot ce au crezut că le trebuie”) la megaafacerile perioadei (păstrăvăria la care râvneşte milionarul Tcaciuc), de la relaţiile familiale degradate (mame
ce-şi părăsesc copiii) la corupţia din Justiţie –, deşi loc
de întâlnire a câtorva personaje (procurorul Ilaş şi Lucian Hrib, inspectorul de poliţie din Adevărul despre
moartea lui Mihai Solomon, Teofil Avram şi Bogdan Tcaciuc din O zi din viaţa lui Teofil Avram, Andrei Boca din
Gresia albastră ş.a.) şi situaţii (cazul Roca etc.) din romanele anterioare, în acest al şaptelea volum „arma”
prozatorului nu mai este virulenţa, demascarea, arătarea cu degetul (cu toate că nimic nu s-a schimbat în oraşul B., nici în România), ci ironia subtilă! Iată-l, de pildă,
identificând consecinţele promovării corectitudinii politice („aplicarea principiilor corectitudinii politice în evaluarea păcatelor trupeşti a redus drastic numărul
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candidaţilor la Infern”) sau lăudând piaţa subterană care
funcţionează perfect fără cartele, iată-l înlocuind dezagreabilul cuvânt autohton şpăguire cu americănescul
lobby. Iată-l ironizându-i pe pământeni punându-i în
ecuaţie cu locuitorii Alimbariei (pe Pământ, „cinstea şi
dreptatea aduc, celor ce le reclamă, necazuri incalculabile”; „dispreţul Legii este semn de mare putere”etc.),
ori pe primarul din Bodeni care, pentru „iuţeala” şi „justeţea” verdictului dat de Ilaş, îi pune procurorului în portbagajul maşinii „o ladă cu whisky şi una cu grasă de
Cotnari”. Iată-l şi pe Sfântul Ilie cerând să fie lăsat să
trăsnească fabricile care produc lucruri cu durată de
viaţă „indecent de lungă”.
Să creadă scriitorul Viorel Savin în dictonul străvechi
cum că ridendo castigat mores? Să fie încrederea că tineretul va schimba totuşi ceva în ţara aceasta? Om vidé
– cum se zice prin B. Până una-alta, am văzut (adică
citit) încă un roman de primă mărime marca Viorel
Savin.

Viorel Chirilă

UN EXERCIȚIU DE ÎNTEMEIERE
A DIMENSIUNII INSOLIT-POETICE
A LUMII

PRO

Cel mai recent volum al poetului bistrițean Olimpiu
Nușfelean, intitulat semnificativ Unde așezăm plânsul
copilului? (Editura Școala Ardeleană, 2021 – ediție digitală) e o convingătoare pledoarie pentru poezia ca
sondare a insolitului din inima obiectelor și experiențelor
umane. Două ni se par căile prin care poetul ajunge la
dimensiunea inedită a fenomenelor contemplate: insolitul ca adaos reflexiv la obiectul poetic spre care-și
aruncă privirea și insolitul devenirilor la care sunt supuse obiectele contemplate. Insolitul poetic se naște polemic, în bună măsură, ca reacție de opoziție la
prozaicul cotidian agresiv și alienant. Discursul cuprinde
mereu cele două dimensiuni ale lumii ce se opun zgomotos sau colaborează miraculos, menținându-se în liSAECULUM 3-4/2022

mitele unei raportări când melancolice, când ludice, ori
delicat-ironice la ordinea mundană. Nu îl captează tragismul lumii, ci dimensiunea sublim-inefabilă a acesteia,
o declară el însuși deschis: „N-am salvarea cenușii –/
în inima mea caută flori/ o primăvară cu elitre de
albină.// Dimineața, de pe genele mele/ își iau zborul
mici păsări cântătoare/ […]/ Nu pot visa/ decât o realitate care încântă.” (Flacără) Obsesia fundamentală a
eului liric este legată de smulgerea sa și a lucrurilor în
care crede din lumesc, din inerțiile cotidianului. Eforturile sale merg în direcția accederii la acea stare de „încântare” în care poate recepta și revela insolitul celor
trăite. Datoria poetului este de a aduce cu obstinație în
cadrul lumesc decăzut simbolurile inocentei visări poe149

tice. În prima sa apariție din volum, îl descoperim smulgându-se din vâltoarea agresiunilor mundane. El crede
că nu poate fi „altul”, ca-n accepția lui Rimbaud, de
aceea refuză proteismul identităților onirice, propuse de
subconștient. Ține să se definească prin faptele sale lucide, prin lepădarea demonstrativă de lumescul derizoriu, de balastul înfrângerilor comune: „El se desface din
tristeţe,/ se dezbracă de ea ca de o haină prea strâmtă,/
o desfăşoară cum poate în vânt,/ să se risipească precum frunzele toamna...// Tot ce-i precar/ alungă în alte
tărâmuri.” (El, care nu poate fi altul) În cele din urmă
înțelege totuși că cel implicat în plăsmuirea poemelor
sale e „altul” decât vechiul său eu, e un daimon capabil
să pună în rost tâlcurile fantasmelor textualizate.
Poemele din prima secțiune a volumului par cantonate în polemica: lumesc – insolit poetic, ce se înfruntă cu toate armele. Adaosul reflexiv asigură ceea ce
numim coeficientul de poeticitate al elementului contemplat. În hărmălaia lumii, „plânsul copilului” se arată
ca firavă voce a insolitului: „Un scâncet de copil/ la intrarea-n biserică,/ undeva sub prima boltă,/ spre
sfârșitul liturghiei”. Componenta meditativă învăluie
imediat simbolul în cercuri semnificante tot mai largi.
Între primele figurează eliberarea din confuzie și din
cătușele inerției verbale: „În ce colț al inimii așezăm
plânsul lui?/ Cum să ieși dintre fraze convenționale/ și
să-l asculți?” (Unde așezăm plânsul copilului?).
Avalanșa de sensuri posibile îmbracă simbolul, dându-i
o nouă identitate. E un plâns de certificare publică, dar
întrupează și misterul devenirii, ca veritabil prag de
lume închis în taină: „Va scutura cândva, undeva,/ scâncetul acesta/ bruma din florile lui aprilie?// Sau e victoria
cu care cutează să intre/ sub bolta bucuriei?// Cu plânsul lui lumea nu se repetă./ O știe?” Relevant e faptul
că materialitatea cadrului ritualic nu stânjenește augmentarea semnului simbolic și nici mesajul pentru care
este întemeiat: „Scâncetul lui repetat/ trece printre stropii căldării de aur/ fără să se ude.// Și el plânge și țipă
în liniștea rugăciunii.// Parcă ar zice „Hei, lume,
trezește-te!”
Majoritatea poemelor lui Olimpiu Nușfelean sunt ancorate în problematica creației, țin de ceea ce critica
numește „poezia poeziei”. Astfel că uneori asistăm la
inițierea ironic-savantă a novicelui în specificul
poeticității și al transfigurării realului. Acesta e avertizat
că dacă viața de afară implică repetarea unor tipare ancestrale, cea din poeme înseamnă unicitate, exclude
imitarea: „Dar viaţa nu-i repetiţie.// Dat ţi-e să nu vezi în
trupul tatălui/ trupul tău,/ nici mângâierea mamei/ împrumutată degetelor tale/ iar de-ţi descoperi ochii/ în
ochii iubitei – durerea e mare.// Viața-i desprindere.”
(Ceea ce El nu vrea să vadă) Altădată novicele e avertizat că viața nu se înscrie în cartea de poeme prin harul
mâinii sale orgolioase. Scrisul stă sub zodia colaborării
dintre mâna efemeră a omului și Logos: „Cel ce te cercetează ceas de ceas,/ ziua şi noaptea,/ nu-i spion –/
El scrie în Cartea Vieții/ cu mâna ta.” (Plonjări) Ca
atare, creatura nu are de ce să se creadă plăsmuitorul
poemelor, căci nu face decât să urmeze sugestiile dai150

monului: „Vezi oare cum, pe pagina scrisă,/ e un scris
mai mărunt, abia se lasă distins?.../ Du-ţi condeiul pe
linia Lui.// El e atent doar ca, pe această cărare,/ să nu-ți
pierzi firea ta incredibilă...” Tot de sfera creației ține și
simbolismul „geamului spart” de un porumbel cam
năuc. Aici insolitul se instituie prin dinamica internă a
simbolului, prin răsturnările ce survin în biografia acestuia. După ce e reparat cu transparențele unei „calote
de gheață”, sau „limpezimile unei fântâni”, accidentul se
repetă: „În imaginea vindecată/ porumbelul vine iarăși
și iarăși/ și se izbește/ sinucigaș.” (Un geam spart) Comentariul insolit survine la final, în manieră comprimată,
dar cu aport fundamental: „Căci Frumosul nu știe niciodată/ unde-i e locul.” Dacă pasărea sinucigașă ne duce
cu gândul la tema nevoii de libertate, geamul devine expresia vulnerabilității frumosului. Altădată, raportul poetului cu cititorii săi e răsturnat. Ei așteaptă o poezie
anecdotică, facilă, el le sfidează așteptările, oferindu-le
un demers poetic grav: „Pe ce ai vrea tu, cititorule,/
să-mi scriu poeziile?// Pe o foaie smulsă/ din registrul
de cârciumă al bunicului/ […]/ Pe agenda zilei cu care
mi-am început noul an?/ Într-un mesaj pe telefonul
mobil?/ În caietul de isprăvi al iubitei?// […] // Mi-am pus
viața în filele spre care moartea/ își trimite carii
înfometați.” (Al doilea sfârșit) Evoluție insolită regăsim
în biografia Evei mitice. Aceasta nu mai alege mărul
vital, ci „chipul ascuns”, inaccesibil, al lucrurilor: „a renunţat la sângele ei potolit/ alegând, cu preţul mirării,
închipuirea!...” (Eva pozînd într-un tablou). Nici Narcis
nu se mai mulțumește clișeic cu propria imagine, preferă să se contemple în insolitul unei totalități fenomenale de dincolo de timp: „el vrea toate chipurile,/
adunate din timpuri de cenuşă,/ din ţipătul pescăruşilor,/
din tot ce-au citit comesenii.” (Narcis supramodernist)
La un moment dat, poetul îndrăgostit descoperă, mimând dezamăgirea, că muza aflată în „arșița iubirii”, nu
întrunește pe deplin sublimul, are unele carențe: „Ea e
binevoitoare şi trează/ şi nicicând obosită,/ doar că, în
arșița iubirii,/ transpiră/ – ca şi cum ar fi la seceriş, în
iulie.” (Dacă iubita…) Ludica opoziție își găsește rezolvarea într-o surprinzătoare reconciliere a factorilor antagonici, în grafierea textului rezultat din experiența
erotică: „Pe fila imaculată/ sudoarea iubirii schimbă configuraţia literelor/ şi din rândurile scrise de mine/ apare
mereu/ un alt scris…”.
În alte poeme, pretext de întemeiere insolită e actul
receptării esteticului. Lectura unui opus poetic modest
se salvează din banal prin adaosul vocii auctoriale, referitor la picanteriile biografice ale autorului: „Pe când îi
buchisesc alfabetul/ el e deja sătul de femei –/ o, câte
stafii la geamul cărţilor sale!...” (La un poet). Adaosul
reflexiv insolit survine și în actul contemplării tabloului
Toamnă pe malul Senei de Th. Pallady. În loc de seninătate contemplativă, de catharsis, tabloul determină o
stranie răscolire a nostalgiilor și frustrărilor iscate de lumescul precar de acasă. E perceput ca o absență dureroasă din inventarul bucuriilor înalte ale conștiinței,
aidoma părții absente dintr-un membru amputat: „La trupul meu viu se adaugă/ locul unde nu voi fi niciodată,//
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ca o mână uitată,/ ca un ochi ce se închide/ însingurat.”
(Splendoare și regret)
Abordarea motivelor majore din sfera credinței
merge în direcția desolemnizărilor, a proiecțiilor umorist-ironice, generând alte ipostaze ale insolitului de tip
ludic-reflexiv. Cum viața înseamnă suferință, inevitabilă
mortificare, poetul se întreabă ironic: „Pentru cine
reînvăț pierderea?// La ce bun/ să renasc/ pentru chinul
unui al doilea sfârșit/ înainte de A Doua Venire?” (Al
doilea sfârșit). Doar increatul ar mai putea asigura iluzia unei veritabile abstrageri din chinul existențial, avertizează eul teribilist-ironic: „De-ţi stă în putinţă,
ascunde-te/ în increat/ – nici nu mai şopti tot ce-ţi trece
prin cap –/ şi aşteaptă acolo/ – fără de chip –/ A Doua
Venire!” (Ceea ce El nu vrea să revadă). Altădată, eul
își surprinde conștiința pendulând indecisă între chemările sacrului și ispitele profanului: „Mă agăţ în continuare de barele tramvaiului/ ce mă duce la serviciu,/ îmi
beau paharul de vin/ la palavre/ […]/, convins că trăiesc.// Dar El ar vrea să mă alcătuiască din nou/ din ţărâna aceasta de atât de mulţi frământată,/ fără vreun
efort din partea mea,/ nu prin spovedanie/ […]/ așa, pur
și simplu, de dragul nehotărârilor mele...” (O pasăre zădărnicită de frig). Și aici soluția dilemei e surprinzătoare, eul alege abstragerea din dramă prin creație:
„Plata mea ar fi/ o simplă poezie/ în care s-ar adăposti
o pasăre/ zădărnicită de frig”. Insolit vizionar pitoresc,
cu origini în pictura suprarealistă, este efectul dizolvant
pe care îl are sunetul clopotelor de duminica asupra lucrurilor. Eul însuși e prins în jocul spornic al metamorfozelor, trăind o senzație de ascensiune eliberatoare din
teluric, cu discrete conotații mistice: „Şi eu ies, ies, ies/
dintre cărţi,/ din încăpere,/ ies din mine/ şi mă las înălţat/
pe balonul de păpădie al credinței.” (Duminică
dimineața). În vreme ce reperele călăuzitoare ale
spiritualității creștine s-au retras din conștiințe, savanții
caută sacrul în microcosmosul materiei: „Iisus cu apostolii/ s-au retras într-o inimă de aur/ ce pulsează suficientă sieşi/ în miezul unui proton/ pe care îl tot caută,/
din veacul de cretă,/ fizicienii...” (Călătorie pe cont propriu).
În secțiunea a II-a, insolitul se naște din câteva
absențe dureroase din orizontul ființării. Inocența copilăriei nu mai poate fi actualizată. (Ce bine ar fi!) Zăpezile cu puritatea lor nu mai coboară printre noi. (Trei
păstori) Ne lipsește afectivitatea maternă, mamele pot
fi doar imaginate veghindu-și fiii poeți, din tărâmul edenic. Nostalgia ocrotirii materne naște un insolit tandruhazliu al ipotezelor: „Oare zâmbesc/ când muza vreunui
poet/ uită să-i calce cămașa?// Se roagă Celui de Sus/
să mai înflorească/ încă o dată cireșii/ […]/ până se
prinde/ în plasa de păianjen a versului/ o metaforă îndelung așteptată!” (Mamele poeților). Nici taina tăcerilor nu-i la îndemână, ea va rămâne un deziderat de
neatins: „Atât de greu/ e să învăţ tăcerea/ când buzele
în vorbe/ se ascund.” (În prag) Frustrantă e absența
sensibilității din sufletele oamenilor reali sau a celor din
ficțiune. Vina e a realului ce secătuiește energiile și
imaginația plăsmuitorului: „Îmi închipui cât e de greu,/
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chiar Cel Atotputernic fiind,/ ca, dimineaţa,/ după o
noapte petrecută în barul de fiţe,/ după o noapte de stat
în tipografiile băncilor,/ […]/ să-i sufli fiecăruia câte un
grăunte de simţire în inimă,/ să-i pui iarăşi fior în sângele/ spălat de stele,/ să-i faci degetele iarăşi tactile.”
(Dimineață fără întrebări) Metafizicul e alt mare absent, chiar dacă imaginația se străduiește stângaci să-l
suplinească. În atmosfera micului dejun, cu bucate specifice locului, comentariul autoanalitic infiltrează o vagă
prezență a absolutului: „Ca şi cum un lanţ trofic aş închide,/ ca şi cum eu aş fi în centrul universului/ şi El ar
conspira cu îngerii la/ bunăstarea mea…” (Mic dejun).
În cel de al III-lea grupaj de poeme, erosul ca
relație de cuplu trece prin furcile caudine ale încercărilor
și tensiunilor. Evoluțiile protagoniștilor depind de „clipă”,
care se poate încărca de miracol sau de adevăr dureros. Fragila clipă de miracol o arată pe iubită în ipostază
sublimă: „abia pășește pe globul de rouă al soarelui”,
iar teama bărbatului e ca aceasta să nu se destrame
(Globul de rouă al soarelui). În Euridice, bărbatul are
de luptat cu vălul de metafore și reziduuri mitice țesut
de femeie în jurul său, în virtutea cărora, de fapt, ea îl
urmează din Hades. Pentru Orfeu, acesta devine insuportabil și trebuie sfâșiat, chiar cu riscul unei imense dezamăgiri. E clipa adevărului: „Întorc deodată spre tine/
faţa imperturbabilă –/ și tu, cu un ţipăt/ descătuşat,/ cazi
îndelung din piscul himerelor tale”. Ruptura e definitivă,
iar lui Orfeu nu-i rămâne decât șansa de a-și regăsi iubita în amintirea convertită în poeme. În momentele favorabile, iubita participă la misterul lumii, iar atunci,
delicatețea gesturilor sale devine limbaj magic: „Tu-mi
vorbești cu aripile ce se zbat/ în lumina apusului,/ cu
frezia abia cumpărată,/ când mă aștepți să te ajut la punerea-n glastră,/ cu părul într-un anumit fel pieptănat.”
(Așezare în glastră) Dacă gesturile ei potențează
vraja, cuvintele îi toarnă bărbatului în sânge otrava suspiciunii: „Semnele-s clare,/ dar eu sap/ catacombe-n cuvinte”.
Se
creionează
astfel
o
dureroasă
incompatibilitate între sinceritatea gestuală a femeii și
reflexivitatea sceptică a bărbatului. Femeia e o născocire a simțurilor masculine, iar el se simte ocrotit de
prezența ei: „Undeva tu, tactilă,/ închipuită la capătul
degetelor/ de flacăra chibritului/ cu care nu-mi mai
aprind ţigara.// Eu într-o realitate dilatată –/ sufletul tău
n-o mai lasă/ să mă strângă în chingile frigului.” (Atunci
când te văd) Sunt mostre de insolitare a discursului seductiv. Și conduitele contradictorii ale muzei țin de insolit. În ipostază de ciobăniță grigoresciană, ea acceptă
amuzată cuprinderea în reveriile bărbatului. „«– Acum
iau – în privirea ta – forma plată a orizontului.// Las soarele să se oglindească verde în mine,/ să mă cucerească, lent, cu clorofila/ trezită-n nervurile mele.»”
(Ciobănița). Ulterior, pune capăt actului fantasmatic
amăgitor, revendicându-și o imagine fără reziduuri onirice, vrea în preajmă un bărbat pragmatic. În alte texte,
protagoniștii cuplului trec prin situații comice, burlești,
ajung să se persifleze. Din presupusă gelozie, bărbatul
își somează amuzat muza să aleagă între adorația sa
sublimă și capcanele amorului lumesc, frivol, ce o va
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Vasile Pop-Negreşteanu, Carte de pictură
duce la pierzanie. I-o spune direct, îngroșând urmările,
insolitând descripția: „Ei, meșteri ai vorbelor învățate în
lungi recreații,/ îți șoptesc evantaiul, fără să-l vadă,/ îţi
şoptesc sutienul,/ ciorapii traşi pe picioarele ce măsoară
în lung şi în lat/ inima obosită a orașului/ […]// Și ei știu
să te mintă în ganguri lugubre,/ să-ţi ridice casa clipei/
în lumina unui ciob de sticlă.” (Evantai șoptit) Cu compasiune ironică e conturat și viitorul iubitei care își cenzurează iubirea în „camera frigorifică” a cenzurii
raționale. Aceasta își va afla, probabil, o iluzorie împlinire în sfera ideilor, dar nu fericirea. (Dragoste în camera frigorifică)
În a IV-a secțiune, predominantă e perspectiva ludică asupra simbolurilor. Destinul poeților în istoria literară este evocat cu umor prin reflecția naiv-mitizantă a
școlarului copleșit de uimire: „Vai, dragii poeţi,/ cum trec
ei cu pași mari/ prin literatura română!...// Inventează
metafore/ neintrate-n manuale școlare,/ ca şi cum chiar
atunci/ cuvintele ar încolți neștiute/ în pagina abia ieşită
din moara de hârtie.// Se risipesc prin cărţi/ precum băutorii smeriți prin cârciumi,/ ghicind în rubinul licorii/ clipa
optimă/ a plecării spre stele.” (Vai, dragii poeți) Evaluările, analizele, adaosul reflexiv îngroașă notele, răstoarnă perspectivele știute în altele derutant-mucalite.
Așa se face că realul și poeticul ajung să-și împrumute
ironic și polemic conținuturile, în sfera realului sunt inserate, ca un corectiv, produsele fanteziei: „Voiajorul
cară-n geamantan/ numai versuri,/ maşina lansată-n viteză/ e o căprioară scăpată/ din ţarcul gândurilor,/ metaforele – fugite din grele dicţionare –/ se plimbă pe
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strada inocenţei/ în minijupă şi pantofi cu tocuri înalte…”
(Ce, ești poet?). În evoluții insolit-ironice e implicat
„boschetul” din parcul orașului, acesta e salvat din maculare atât de poliția care ridică drogații cocoloșiți în el,
cât și de verbul poetic barbian lecturat în preajma lui.
(Un loc însingurat)
În ultima secțiune insolitul se naște din presentimentul morții luat în răspăr. Spre exemplu, la plecarea
din lume, conștiința evaluează revoltată suita de achiziții
și convenții sociale – ca lanț opresiv, repugnant: „Şi
ce-ar fi dacă v-aş da înapoi/ toate minciunile cu care
m-aţi ţinut pe pământ?/ Fastuoase, lingușitoare, convenabile…” (Desprinderea din poem). La fel de percutant devine umorul savant cu care e definită moartea de
către eul îndrăgostit de viață. Aceasta ar fi doar un concept nociv ce se insinuează în conștiințe prin lectură excesivă, de unde otrăvește lent bucuria apartenenței la
viață: „Moartea e în creierul tău, prietene!/ Nu te învinuiesc./ S-a instalat acolo când ai întrebat dacă există/
[…]/ A sărit din tratatul tău de licenţă/ şi ţi-a plantat tot
felul de indicatoare/ pe căile gândului.” (O chestie pur
lumească) În seria de evoluții surprinzătoare intră și
conduita cinică a posterității, unde receptăm vagi ecouri
din finalul primei epistole eminesciene: „Desigur, o
să-mi vindeţi repede casa./ Cu manuscrisele mele/ o să
ştergeţi obrajii ferestrelor/ în care descifrați pulsația zărilor./ […]/ Poate o să vă zică unul sau altul/ că m-a
văzut/ umblând bezmetic pe lângă păduri/ apărat de
câinii imaginaţiei,/ încercând să prind norii/ cu plasele
vântului.” (Nori în plasele vântului). Ajuns la marginea
lumii, eul se imaginează, cu umor, tatonând neantul cu
un avion de agrement (Poemul de la marginea lumii).
Din tragismul confruntării cu moartea omul se poate
smulge prin strămoșescul haz de necaz, decât să-i disperi vecinătatea, mai bine o implici în jocurile imaginației
tale, ca parteneră de șotii: „Trag la ţintă în cutiile goale,/
făcându-le toate doar găuri,/ sperând s-o prind, din întâmplare,/ […],/ dar n-o pot face deloc strecurătoarea/
prin care să-mi trec bucuriile.// Ea-mi strigă, când încă
nu-i pierit fumul gloanțelor:/ «Eu sânt Nimicul/ ce știe
totul despre neființa ta!/ „Şi la ce-ţi foloseşte?”, o întreb./
„Dar ţie, să ai puşca şi gloanţele?/ Dar ție?...»” (Jocul
cu cutii de bere goale).
În majoritatea poemelor întâlnim un discurs prozaic,
despovărat de tropi, o narație minimală, punctată de replici din vorbirea cotidiană și un consistent segment de
reflecții aluzive orientate spre smulgerea din „grajdurile
augiene” ale realului. Notația nu e copleșită de ternul
vieții cotidiene, are suficientă portanță pentru a decola
în sferele elevate ale poeticului. Cadrul e restrâns: poet,
real, muză, transfigurare, insolit, vrajă, acestea sunt reperele între care se consumă acest travaliu liric memorabil. Multe poeme de calitate, unde imaginarul
întrupează magistral ideaticul, fondul afectiv e relevant
pentru tentativa eului hotărât să reîntemeieze poetic
lumea. Un volum care consolidează creația de maturitate a autorului, înscriindu-se printre contribuțiile de
referință ce mențin în atenție și sporesc realizările
direcției poetice postmoderniste autohtone.
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CARTEA UNUI PRIETEN:
VASILE V. FILIP
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1. Profil de intelectual. Vasile V. Filip (n. 1953) este
un nume cunoscut şi apreciat în lumea specialiştilor (folclor şi etnologie), domenii în care a dat, de-a lungul a
două decenii, lucrări fundamentale, precum Universul
colindei românești. (Din perspectiva unor structuri de
mentalitate arhaică), 1999 (la origine, teză de doctorat,
o lucrare care i-ar fi plăcut lui Mircea Eliade şi care ar fi
meritat un premiu al Academiei Române), Eseuri etnologice (2008), Cultura tradițională imaterială românească din Bistrița-Năsăud (coautor: Menuț
Maximinian, vol I-II, 2012-2015), Popasuri și povești din
Piemontul Călimanilor. Eposul unui sat de munte din
Bistrița-Năsăud: Budacu de Sus (coautor: Voichița Stejerean, 2016), Între etnologie și literatură (2009-2019:
Un deceniu de publicații culturale, la Bistrița și în împrejurimi), 2019, sau Cultura imaterială tradițională românească din Bistrița-Năsăud (vol. III, 2021). La aceste
realizări trebuie adăugată prezenţa sa constantă în
presa locală, participarea la anchete literare, contribuţia
la diverse volume colective, dicţionare şi antologii, conferinţe, simpozioane şi alte manifestări culturale, calitatea de prefaţator la cărţile unor autori (Emilia Bumb,
Liviu Păiuș, Menuț Maximinian, Voichița Stejerean, Titus
Wachsmann Hogiu, Grigore Avram, Gheorghe Mizgan,
Alexandru Bar, Ioan Pop, Simion Palagi, Ofilat Varvari,
Grigore Danci, Alexandru Blaga).
2. Pasiunea pentru scris. Nu ştiam, nici măcar din
paginile de jurnal publicate, că începuturile literare ale
lui Vasile V. Filip stau sub semnul beletristicii propriuzise, nu sub cel al ştiinţei, dovadă că, în liceu, a scris
poezii, pe care a încercat să le publice în revista liceului,
dar oferta i-a fost respinsă, sub pretextul că erau prea
„pesimiste”. Literatura pe care o scria era o dovadă a
irepresibilei sale dorinţe de comunicare. Nu întâmplător,
într-un eseu confesiv de la începutul cărţii, el şi scrie că
„limbajul, comunicarea, viaţa spiritului nu este pentru
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om ceva adăugat, ci o nevoie fundamentală, pe picior
de egalitate cu hrana, somnul şi celelalte nevoi fizice
primare” (p. 12).
Primul insucces literar nu l-a descurajat, dimpotrivă:
„Dar gândul de a scrie nu m-a părăsit niciodată, afirmă
autorul. Ba chiar începusem s-o fac, dar în prelungirea
acelei înţelegeri-asumare a literaturii, ca o explicitare a
ei.”
De dragul literaturii, el renunţă la profesia de silvicultor, pentru care făcuse un liceu de profil. „Am abandonat o promiţătoare carieră practică nu pentru a scrie
literatură, ci pentru a o preda. De fapt, pentru a o înţelege şi a mă bucura de ea, întâi de toate pentru mine
însumi. Treptat, începusem chiar să cred că, atunci
când înţelegi ceva cu întreg sufletul (fie chiar şi-n felul
tău, subiectiv), este ca şi cum tu însuţi ai fi creat acel
ceva. Să înţeleg că, fără această colaborare empatică
a cititorului, literatura (ca orice act de comunicare, în
lipsa receptorului) nu există.” (p. 19).
3. Orientarea spre cultura populară. Din efortul
programatic de a înţelege şi explicita literatura, s-a născut aplecarea sa spre cultura populară (cultura „minoră”, cum zicea Blaga), care i se părea „mai aproape
de suflet, mai departe de înţelegerea altora. Mai ales literatura populară (cea arhaică, aferentă unei dispărute
mentalităţi mitico-rituale) mi se părea, pe măsura radicalizării modernismului (în postmodernism), o Cenuşăreasă, o zână ascunsă sub aparenţe umile. Am
cosacrat ani buni reconstituirii cât mai coerente a ceea
ce numeam, în prima mea carte (iniţial, teză de doctorat), Universul colindei româneşti (1999), frumuseţii şi
armoniei acestuia, viziunii ontologice, care îl organiza
subsidiar. Încercam acolo să refac, după puteri, măcar
parte din rădăcinile de care Lumea noastră cea nouă
se înstrăinase. (Deşi ele, rădăcinile, continuau să ne alimenteze, din afara stratului nostru conştient.)”
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(pp. 19-20) Înţelegem astfel cum se explică apropierea
sa de studiul literaturii populare, căreia i-a dedicat patru
decenii de viaţă. Era oarecum şi o reflexie a spiritului
justiţiar – o altă coordonată importantă a personalităţii
sale. Iar orizonturile culturii populare răzbat, explicit sau
implicit, în aproape toate comentariile sale literare, inclusiv în cartea de faţă. Astfel, într-o povestire a lui Icu
Crăciun, transpare „o lume revolută, a magiei satului
tradiţional”. Într-un eseu al Laurei Poantă, identifică prototipul omului tradiţional, care lasă ceva urmaşilor, „cu
limbă de moarte”. Poreclele şi vorbele de ciuf din
Chiuza natală reflectă „o trăsătură a mentalităţii populare, aceea de a percepe realitatea înconjurătoare prin
contrastele ei cele mai apăsate, mai radicale” (p. 208).
Şi exemplele ar putea continua.
4. Interesul pentru actualitatea imediată. Practicarea cercetării ştiinţifice a culturii populare a dus, în
cazul lui Vasile V. Filip, după cum recunoaşte el însuşi,
la o „«înşurubare» progresivă într-un soi de «inactualitate», de căutare a unui orizont atemporal, al arhetipurilor”. Dar, în ultima vreme, îndrăgostitul de cultura
imaterială românească a judeţului în care locuieşte şi-a
lărgit aria preocupărilor sale, apropiindu-se tot mai mult
de speciile literaturii propriu-zise (jurnal, povestire, memoralistică, eseu, cronică literară). Însemnări(le) de-a
lungul vremii (vol. I: 1998-1999), apărute în 1921, care
reţin doar o mică parte din cele peste 5000 de file de
jurnal, au menirea, aşa cum scriam în Prefaţa cărţii, de
a retrăi clipele aflate pe drumul trecerii implacabile, de
a opri oarecum timpul, prin Cuvântul scris, imperativ pe
care îl clama şi Goethe, în capodopera sa, Faust:
„Opreşte-te, clipă! Eşti atât de frumoasă!”
Noua sa carte, Cronici, povestiri, mărturisiri (Editura Charmides, Bistriţa, 2022) continuă direcţia începută cu Însemnări(le) de-a lungul vremii. Avem acum o
carte mozaic, care se citeşte cu multă plăcere, tocmai
datorită materialului ei compozit. După secţiunea I (Autodefiniri), care include un răspuns la o anchetă a revistei Apostrof, respectiv două eseuri scrise pentru
volumele colective, editate de Irina Petraş în 2021 (în
colab. cu Hanna Bota şi Constantina Raveca Buleu),
urmează secţiunea II, de Poezie contemporană, care
analizează, extrem de aplicat, cele mai recente volume
ale poeţilor bistriţeni sau prieteni ai autorului: Ion Urcan,
David Dorian, Daniela Fulga şi Alexandru Blaga. Vasile
Filip scrie comprehensiv despre aceşti autori, unii având
în palmares 13 volume (David Dorian), alţii fiind la prima
carte (Daniela Fulga). Autorul nu pare deloc un începător în aceste cronici, ci vădeşte ipostaza unui critic versat, plasându-i pe autorii comentaţi în peisajul literar
contemporan, relevându-le accentele postomoderne,
onirice, echinoxiste etc. În secţiunea, III. Prozatori de
ieri şi de azi, cronicarul discută Trilogia transilvană a lui
Miklós Bánnfy, capodopera romanescă a lui Ion Agârbiceanu, Strigoiul, romanul „misterios” al lui Hayden
Dorf (Ioan Cioba), cunoscutul roman al lui Dumitru Popescu, Pumnul şi palma (reeditat pentru a treia oară),
sau două cărţi de schiţe şi povestiri, semnate de Adrian
G. Romila (Mici schimbări în viaţă, 2016), respectiv Nepotul din Italia (2020), de Icu Crăciun. După părerea
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mea, examenul de cronicar literar autentic este trecut
nu cu cronicile la cărţile de poezie (oricum un gen dificil)
sau de proză, ci la cele de povestiri şi schiţe, adevărate
bijuterii literare, cărora li se comentează subtilităţile, începând de la titlu până la detaliul lingvistic. Şi aici, referinţele la modelele naţionale sau universale sunt
prezente, dovadă a culturii literare serioase a cronicarului (care a predat ani de zile literatura română şi universală).
A patra secţiune a cărţii (Călători, memorialişti, monografişti) discută cărţile a trei călători străini (şi) prin
Valea Someşului Mare, din secolul XIX, oprindu-se apoi
la doi memorialişti (D. Popescu, cu Elefanţii de porţelan), respectiv confratele etnolog, Ion H. Ciubotaru, cu
Vatra regăsită, 2021. După comentariul la o carte a subsemnatului, America din Cortland (2021), şi a monogafiei satului Nandra (scrisă împreună cu Doina Rad),
avem parte de două texte autobiografice: Întoarcerea
acasă şi Primul pom de Crăciun, cu muguri de iubire,
care pun în valoare calităţile de povestitor ale autorului.
În fine, ultima secţiune (Comentatori, eseişti, predicatori), comentează cărţi de Eugen Lovinescu, Răzvan
Voncu (Poeţi români azi), articolele religioase ale lui Ion
Agârbiceanu, cartea Laurei Poantă, Doctorul de poveşti. Medicină şi literatură, 2021, volumul tânărului istoric şi teolog, Maxim Morariu, Autobiografia spirituală
– între teologie şi actualitate. Găsim aici o emoţionantă
evocare a regretatului Andrei Moldovan, secţiunea încheindu-se cu un spumos eseu, Porecle şi vorbe de
„ciuf” din Chiuza, satul copilăriei mele.
Impresia cu care rămâi după lectura acestei cărţi
este aceea de lucru bine făcut, de temeinicie (citatelor
riguroase li se indică totdeauna pagina), de lectură integrală a cărţilor comentate, de sinceritate. Mulţi dintre
autorii discutaţi sunt prieteni ai autorului, comentariile
critice conţinând adesea pagini confesive, de unde rezultă empatia criticului cu cei comentaţi, amintindu-ne
de stilul criticii lui Perpessicius. Subtilitatea comentariului, frecventele trimiteri la nume mari din cultura română
şi universală ne arată că suntem în faţa unui comentator
avizat, cu criterii estetice ferme, atât de necesar în peisajul literar contemporan, invadat de mulţi grafomani şi
veleitari.
5. Pecetea stilistică. Analizând sumarul cărţii, prima
concluzie care se impune este că Vasile V. Filip nu are
parti-pris-uri. El scrie cu aceeaşi aplicaţie şi bucurie
despre cărţile prietenilor săi (pe care încearcă să-i extragă din perimetrul provincial şi să-i plaseze în context
naţional), despre autori cu vârste diferite ori cu viziuni
şi concepţii politico-ideologice diametral opuse. Spun
asta pentru că ştiu motivaţia prezenţei în sumar a multor
texte. Acest comportament, atipic în lumea noastră literară, îmi aminteşte de modelul cel mai frumos al „toleranţei” literare din cultura română, cel oferit de
Al. Rosetti, căruia G. Călinescu îi face un portret de neuitat în Istoria... sa: „Cu un zâmbet etern, circulând în
toate mediile, de la Curte la cafenea, din cercul academic şi politic în acela al tânărului scriitor proletar, suportând cu delicateţă infinită cele mai omeneşti insistenţe
şi stabilind o punte prudentă între adversari literari, aduPRO
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nându-i laolaltă în aceleaşi colecţii, păstrându-şi cu fineţe libertatea şi nerenunţând la producţiile unora de
dragul altora, entuziasmându-se copilăreşte de unele
opere. [...] Omul este o personalitate frapantă, erou plin
pentru un roman posibil, prin arta de a stăpâni aristocratic şi, totuşi, de a trăi fratern în lumea turbulentă a literelor.” (Editura Fundaţiilor Regale, Bucureşti, 1941,
p. 832)
O altă trăsătură a scrisului său, din postura de cronicar literar, este obiectivitatea, curajul de a face şi observaţii critice, dar nu în mod agresiv, ci cu delicaţete şi
diplomaţie. În romanul Scrisori din Regatul Pustnic, al
lui Hayden Dorf (Ioan Cioba), observă că „această dimensiune exotic-documentară şi culturală a romanului
ar fi avut de câsţigat în credibilitate, în lipsa rabatului pe
care autorul în face creştinismului [...], dat fiind că înţelepciunea orientală nu în creştinism îşi are izvorul esenţial” (p. 98). În analiză făcută monografiei satului
Nandra, crede că sunt „interesante (în contextul cam încărcat al istoriei neamului Poruţiu, din cap. VII – subl.
I.R.) – amintirile din România interbelică ale Elenei-Victoria Perry-Johnson” (p. 154). Este de acord cu observaţia pe care o face Răzvan Voncu despre poezia lui
Ioan Alexandru, care observa „o adaptare nefericit extinsă a poeticii şi semanticii imnului religios la poezia
laică, în care (mai ales după Imnele Transilvaniei) mai
subzistă «doar insule de poezie adevărată, în mâlul dezolant al unui discurs adesea dezolant şi mai cu seamă
desuet»” (p. 179). În fine, într-un volum cu articolele religioase ale lui Ion Agârbiceanu, remarcă „incriminarea
categorică (în plan religios) a evreilor” (p. 191).

Maria Nițu
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Am remarcat o „sinceritate liminară” (vorba lui Camil
Petrescu, un scriitor preferat de Vasile V. Filip) în textele
confesive. Vorbind despre prietenia sa cu Ion Urcan, el
scrie: „Prietenia lui era – paradoxal – cea mai dorită,
tocmai pentru că se manifesta nu rareori «tăios». La figurat, dar şi la propriu. Mi-a tăiat o dată cu lama plasa
de rafie cu care mergeam la cursuri. ( «Nu mai eşti pădurar, râd colegele de tine!»).
Lectura cărţilor despre care scrie este făcută cu maximă atenţie, cu creionul în mână, notând, de pildă, la
romanul aceluiaşi Ioan Cioba, inclusiv „forma gramaticală şi ortografică aproape perfectă (prima greşeală am
întâlnit-o la pagina 319!), de o calitate superioară celei
a cărţilor multor filologi de profesie”.
În fine, aş remarca apoi armonia şi cadenţa frazei,
ca această concluzie la analiza unei cărţi: „Opera lui
Miklós Bánnfy ambiţionează, aşadar (ca orice operă artistică, conştientă de valoarea şi menirea sa) să facă
din frumuseţe un agent al devenirii lumii. Acolo unde
ideologia şi politica nu reuşesc, e chemată frumuseţea
să eternizeze unul din chipurile fatal trecătoare ale
lumii.” Este o dovadă clară a sensibilităţii autorului, a
vocaţiei sale de artist (să nu uităm că a candidat, iniţial,
la secţia de Istoria şi Teoria Artei a Institutului „Nicolae
Grigorescu” din Bucureşti).
6. Concluzie. Volumul Cronici, povestiri, mărturisiri
este o reuşită deplină în noua orientare a autorului, care
a părăsit pe moment folclorul şi etnologia. Viaţa noastră
literară, minată de atâtea orgolii şi sensibilităţi exacerbate, de veleitari şi grafomani, are nevoie de scriitori ca
Vasile V. Filip.

VICTOR MUNTEANU
ȘI ANTOLOGIA UNUI NESSUS
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Evidențiat încă de la început pentru debutul cu
„Prier”, multipremiat apoi pentru poezie, pentru interviuri, pentru activitatea culturală polifațetată, ajuns lider
al culturii băcăuane, Victor Munteanu, personalitate culturală polivalentă (poet, publicist, realizator de publicaţii
culturale, editor, iniţiator al unor festivaluri de audienţă
naţională şi internaţională și multe alte cele), semnează
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în anul de grație 2021, la editura Tracus Arte – cunoscută ca promotoare a poeziei de calitate – o antologie
reper, densă, arzândă precum cămașa lui Nessus, „Cămaşa suferită pe trup”. Cuprinsul însumează poemele
din grupajul Prier și din volumele: Vești la marginea
acoperișului, Locuință pentru un strigăt și Prizonierul tăcerii. Titlul antologiei preia pe cel al unui poem din Vești
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la marginea acoperișului (titlu parcă ecou liric la povestea de succes Scripcarul pe acoperiș).
Cum despre fiecare volum s-a scris mai mult sau
mai puțin detaliat și oricum mai mult decât se poate diseca la o antologie, sarcina de astă dată e mult mai
grea, ca una de sinteză, deoarece, o antologie fiind un
tot unitar, trebuie să găsești liniile de forță ale întregului,
ca într-o carte de vizită a poeziei lui Victor Munteanu.
Să sintetizezi ce s-a spus pe părți, în idei și linii magnetice pentru ansamblu.
După un debut colectiv, în 1987, de optzecist întârziat (la 33 de ani), revine în 1993, cu un volum distinct,
Vești la marginea acoperișului, inevitabil cu ceva note
optzeciste: prin referentul real, concretul satirizat, ironia
mai „cu priză la real”, intertextualism, dar nu mai mult,
chiar și acestea find elucidate în existențialism dur: E o
sâmbătă biblică/ și eu beau o bere în crâșma care
trosnește/ până-n Moartea pe credit și chiar mai departe
–/ până-n literatura postmodernistă a Franței (Calm,
foarte calm). Nu aderă la nonșalanța, prozaismul, persiflarea și derizoriul optzeciste, marjând încă de la debut
pe tonul grav, trecând treptat totul prin filtrul de conversie metaforică. Un optzecist... neoptzecist în esență,
singular!
Chiar de la început, în grupajul „Prier”, își definește
substanța poeziei sale, într-un poem ca o ars poetica,
ca fiind despre adevăr și despre sine, întru cunoaștere:
E timpul să/ facem radiografia adevărului – spun/ gramofoanele – e timpul să retușăm/ fotografia sinelui!”
(Vești la marginea acoperișului).
Versurile confesive se constituie într-o dezghiocare
a propriei realități, la un moment de bilanț, ca o „scrisoare de intenție” pentru viitor, într-o mișcare de recul,
de retragere în sine, în timp, ca o reacție la un prezent
imund, străin sieși: Voi face curat prin tot ce am fost/ și
prin ceea ce a rămas să mai fiu// Mă voi dezbrăca de
haina prea strâmtă a realității/ și voi intra liber în sinele
meu (Introspecție).
Se nuanțează în plus metafora cămășii, intarsiată
chiar în titlu, realitatea exterioară – ca o cămașă care
te face să suferi. Exploatează din plin polivalența semantică a acestui motiv: cămașa lui Iisus jucată la zaruri
de soldații romani, deopotrivă cămașa lui Iuda, cămașa
neagră a trădării: Nu cumva, cămașa ta, descheiată la
piept,/ este cămașa lui Iuda? (Cu adevărul pe umeri).
Trupul însuși se simte ca o cămașă de forță – ce-ți
limitează la maximum mișcările, precum a numelui, ori
a imprevizibilului: toți încap în trupurile pe care le
poartă/ și în limita din care nu pot ieși (...) toți încap în
numele primit la Botez/ și în strigăt,/ toți își duc zilele în
cămașa de forță a imprevizibilului. (Cuvinte împușcate
de toamnă)
Cămașa care-l arde se țese deopotrivă din cuvintele
mărturisitoare de sine, dintr-o intimitate tensionată:
Doamne,/ mai dă-mi un simț,/ nu știu ce arde:/ cămașa
cuvintelor rupte din suflet/ sau eu,/ la ușa surdului,/ întrebând de mine? (Zăvorârea sinelui).
Unele poeme se derulează ca secvențe de scenarii
cinematografice, sub forma unui dialog cu un personaj
terț, ori, într-o dedublare, cu cel din oglindă, un alter
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ego, într-o încercare de a-și eluda căutările și îndoielile,
prin imaginate întrebări și răspunsuri: La poarta unde
salariat era unul, Socrate,/ am bătut și eu îndelung:/ –
Nu știm nimic despre ceea ce cauți, mă, băiatule,/ ia-ți
tăcerea și vezi-ți de alte cărări! (Castel de nisip)
Această odisee a cunoașterii se susține prin versuri
gnomice, aforistice, intarsiate firesc, precum într-un florilegi de sentințe metaforice antologice: zarea veșnic
există/ doar prin ceea ce nu-i... (Deschiderea ochilor),
orice clipă nu poate fi strivită decât cu ochii deschiși (Albire), mai întuneric decât întunericul/ este căderea în
sine (...) inutilă e trecera fără arsura din ea. (Toamnă
scrisă pe o moară de vânt) etc.
Chiar unele titluri au în sine concentrare metaforică
de poem într-un vers: Alte răni ale nopții, în afară de
stele; Condamnat la ființă; Tristeți vămuite de vulturi etc.
La ora bilanțului, tonalitatea diapazonului este de
tristețe, neîncredere totală (nici în cămașa proprie!),
alienare de sine („străinule”!), singurătate și suferință,
neînțeles și părăsit. Poetul – ca un Iisus „Fratele Fiului”
(după o sintagmă a poetului Iosif Caraiman – autoexilatul în Feneșul Banatului).
Raportarea la universul biblic este frecventă,
credința creștină trăită ca fundal supraviețuirii și mânturii
prin Cuvânt și cuvinte, rostind Crezul vieții, în imagini
de pioșenie tulburătoare: Bătrânul toarnă lumina din
candelă într-un pahar/ și gustă din ea,/ rupând ziua în
două, ca pe -o bucată de pâine. (Metanie)
Poetul cu destinul unui Iov a ales să-și trăiască arzând destinul uman: Aș fi băut și eu din paharul Tău,
Doamne,/ dacă al treilea cântat de cocoș nu mi-ar fi
amintit că sunt om,/ pregătit de fugă și lepădare (...) Din
ceea ce mi-a fost dat să fiu astăzi beau/ și tot mai însetată mi-e viața... (Acedia)
Anotimpul predilect e toamna, care are culoarea înfrângerii (Răni sudice), cu lunile octombrie și noiembrie
ale frunzelor căzute, motiv ce se prelungește în întreaga
sa poezie: Fecioara ascunde cu palmele țipătul frunzelor moarte,/ dezleagă numele frunzelor și le asfințește
pe străzi –/ octombrie a înfrânt înălțimea în arbori/ și friguroasă-i lumina ce sfâșie cerul... (Deschiderea ochilor).
Imaginile de pastel nu apar cu funcționalitate directă
de peisagism al decorului, ci în subtext, ca ideograme
plasticizante ale stărilor induse de toamnă – tristețe,
melancolie, pustiu la trecerea ireversibilă a timpului, zădărnicie, înfrângere: Toamna din care își face veșminte
săracul/ și singurătatea ce mitraliază ultimii lăstuni
pregătiți de/ plecare// olăcarul tristeții ce galopează prin
gânduri/ cu noutățile învechite pe drum (Tardivă). Cum
acestea sunt constante ale poeziei, de la început, nu se
explică, frivol, după cum apar la unii poeți prin
predispoziția psihică a vârstei biologice, în pas de voienevoie spre senectute.
Sunt versuri tensionate dramatic existențial, ale unei
conștiințe poetice în continuă căutare a unui dincolo
transcendental: Toamna ce-a dat foc la toate scrisorile/
și cineva căzut în genunchi/ rugându-se cu mâinile strigate la cer... (La hotarele sinelui)
Cum autorul este din Bacăul lui Bacovia, aceste elePRO
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mente de spleen autumnal, dominante la Bacovia, deși
motive și teme universale, general umane, când sunt
legate spațial de Bacău, devin automat, fatal bacoviene
prin excelență, fără drept de recurs (dacă ar fi fost din
Sibiu ar fi fost cioraniene, ori ivănesciene). Este mecanismul de contaminare livrescă în instrumentalizarea
unor șabloane literare. În acest caz acționează o amprentare a locului, generând pentru Bacău, în mentalul
colectiv, un „genius loci” bacovian, un construct transmis subliminal subconștientului creator (critic sau artistic).
Mitologia poetică a autorului este într-o odisee între
Bacău și Bălușești – cei doi poli ai devenirii sale întru
destin: Între cel ce a fost și cel ce nu mai există,/ aștept
pe traseul Bacău-Bălușești. (Cuvinte împușcate de
toamnă). În acestă contextualizare spațială, pendulare
a călătorului cu dor de Ithaca, firesc apare motivul fiului
risipitor, corelat cu tema dezrădăcinării, a înstrăinării
celui plecat, călătorit în străinătățuri, și cu motivul tatălui.
Tandemul tată-fiu, deseori invocat prin vocativ, într-o
adresare directă, e parte integrantă din timpul universului liric prezent, trăind în aceleași timpuri cu cel evocat, într-o translare în timp și spațiu. Satul prinde viață
ca o hologramă cu amintirea tatălui, a mamei, în memoria afectivă a celui „condamnat la ființă”, în versuri
cu intensă încărcătură emoțională: Sărut mâna pentru
naștere, mamă!/ Și iartă-mă că durerea din ochii matale
sunt eu! (Condamnat la ființă)
În ideea poeziei ca mărturisire de sine, o introspecție
metaforizată, apare motivul lupului singuratic: dincolo
de singurătatea clasică a creatorului – necesară pentru
creație, este cea dureroasă, a celui neînțeles, atacat,
sfâșiat, deopotrivă puternic în demnitatea sa, capabil să
atace întru apărare, să sfâșie, „frigul e ochiul de lup ce
adâncește pădurea/ privind-o în inimă (Toamnă scrisă
pe o moară de vânt).
În spiritul „necuvintelor” lui Nichita, își afirmă tăria
rostirilor întru disperare prin negație: Nu plouă și nu
vântu-i hohotul ce mă izbește cu ură./ Ochiul nu are un
geamăt. Nici tâmpla./ Nu eu mi-am oprit viața în mijlocul
drumului/ și casa mea nu este frigul dintr-o mușcătură
de șarpe (Flăcări negre).
Marea temă este absența, efigia traumelor
existențiale în înlănțuire de domino: lipsa iubirii și singurătatea, prin însemnele lor metaforice, frig și zile reci,
pentru eul liric amarnic locuitor al absenței (Izbucnirea
în lacrimi), În amintirea din care lipsești s-a făcut frig.
(Absență)
În lupta lui sisifică întru descătușare a puterii cuvintelor, opusă vorbirii lor se infiltrează insidios Tăcerea –
motiv dominant, cu valențe abisale, biblice: tăcerea de
dinainte și de după Creație. dinainte de Naștere și cea
din Moarte. Motivul e încrustat chiar în titlu de volum
„Prizonierul tăcerii”, încatenat cu darul vorbirii, încarcerarea prin nerostire. Doar cine caută împlinirea și e pătruns de neputința cuvintelor când devin prea
zgomotoase, tânjește după tăcere, ori suferă că nu
poate ieși din tăcere prin acel singur cuvânt ce exprimă
adevărul.
Tăcerea, la extrema cealaltă, care ascunde în ea
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sfârșitul, tălmăcește liniștea morții, ca dimensiunea de
dincolo: Așadar prietenul meu din sicriu n-a murit,/ ci
doar trupul lui a ajuns la tăcere (A patra dimensiune),
Tot mai mulți își scriu poemele la lumina tăcerii,/ în timp
ce paznicii de stele asmut câinii singurătății pe ei. (Fișă
de observație)
Pentru acest periplu din adâncul său, pelerinaj spre
sine, finalul sintetizează într-un catren definitoriu axele
unui destin mereu neliniștit între extreme: Sunt strigătul
sângelui meu răzvrătit/ și talpa desculță ce lovește-n
țepușă,/ sunt drumul spre Cer mereu ocolit,/ văpaie și
geamăt, cuțit și cenușă. (Broboane pe frunte)
În stilistica discursului liric folosește valențele poetice, ironice ori misterios sugestive după caz, ale jocurilor de cuvinte, glisări între polisemantism, omonime
etc., ori figuri de stil percutante, (precum un oximoron:
arșița rece a minții), ori vocabule din limbajul actual al
cotidianului tehnologic folosite mai ales satiric, zeflemist, dat fiind valențele minime semanatice (preț redus
ca preț de dumping). Este un răzvrătit și stilistic, cu
licențe poetice, unele morfologice, exploatând valențele
de poeticitate ale flexibilității limbii române (cum ar fi folosirea tranzitivă a unor verbe intranzitive: „te țipă”, „mă
tace”, „îi râde”: Singurătatea mă tace ca pe-o armă dusă
la tâmplă/ Toamna strânge copiii și-i râde/ și-i plânge/
și-i zbenguie trist./ Sunt vraiște și nu mai încap în niciun
fel de eu –/ la capătul luminii, ascunsă,/ bufnița se
hrănește c-un zeu (Sâmbătă cronică).
Poezia lui Victor Munteanu este meditativă, grav reflexivă, cu forță sapiențială, din versuri puternice, păstoase, supraconcentrate semantic fiecare, încât nu poți
trece peste niciunul lejer, „en passant”, fără să te agațe
o gheară metaforică de neliniște existențială. Chiar
dacă fluxul metaforic poate părea prea dens, fără pauză
de relâche, toate imaginile au prospețime și mesaj ușor
decodabil, străin de prețiozități absconse, sunt versuri
limpezi și grele, curgând apăsat, cu siguranța maestrului în arta metaforizării, posesor al acelui al treilea ochi
– ochiul pineal al poetului autentic în „gând și simțire”.

Vasile Pop-Negreşteanu, Oşanul
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morfozele interioare, de armonizarea cu sine. Drumul
lor este un drum al căutării de sine, un drum pe care
Ludmila crede a-l găsi în armonia familiei, iar Ștefan în
armonia cu Dumnezeu. Sensul final al căutării lor,
același, este iubirea, înțeleasă personal, dar nu diferit,
în sensul că amândoi înțeleg, ca Dante în Divina comedia, că iubirea este forța universală care mișcă lumile
și aștrii.
În structura componistică, simfonică a poveștii, concepută ca țesătură de fapte, întâmplări, detalii, întoarceri în sine, retrospective clarificatoare pentru profilul
psihologic și mental al personajelor, Lucia Ovezea răsfrânge tehnici și procedee clasicizate, inedite, însă, prin
asamblare, prin noile funcții cu care sunt învestite, pentru a sluji unei proiecții epice moderne. Notația locului
și timpului (București, 1981), de exemplu, ar sugera tehnica jurnalului, impresie contrazisă de nararea obiectivă, din perspectiva unui narator omniscient, niciodată
impersonal sau impersonalizat. Narațiunea obiectivă se
relativizează în stilul epistolar, prin scrisorile pe care le
scriu, în faza lor de inițiere, familiei, Ștefan și Ludmila,
aflați în Buthan, locul fizic, ce surmontează realul, devenind topos, un loc în care se produce/petrece
inițierea, permițând transcenderea din planul fizic în cel
spiritual, transcendere conștientizată de cei doi, marcată de revelație, de cunoaștere și de înțelegere, de accesul la cunoașterea complexei relaționări cu lumea ca
istorie și loc de inițiere, revelație ce conduce la
înțelegerea, la cunoașterea de sine.
Observația naratorială pare, ca în literatura comportamentistă, orientată mai mult spre exterior, atenția concentrându-se asupra comportamentului, prin punctarea
relațiilor pe care le stabilesc personajele. Semnificative
sunt, în acest sens, relațiile dintre Ludmila și Lena, copila adoptată de părinții săi, pe fondul sugestiei perfidiei
istoriei, imagine fulgurantă a terorii istoriei, manifestată
prin ocuparea Basarabiei, cu consecințe nefaste pentru
destinul multor familii, dintre Ludmila și părinții săi, dinPRO

O poveste pe structura scenariului de inițiere este
noul roman al Luciei Ovezea, Dacă lumea s-ar sfârși
mâine (Editura Tracus Arte, București, 2021).
Traseul, în plan fizic și, mai ales, spiritual, pe care-l
parcurg personajele, are similitudini cu acela din Mănâncă, roagă-te, iubește! al prozatoarei Elizabeth Gilbert. Ștefan și Ludmila, personajele principale ale
romanului Luciei Ovezea, străbat, independent, și, până
la un punct, paralel, un labirint, urmând meandrele unui
destin care se decide, parcă, pe deasupra lor. Întâlnirile,
experiențele lor sub această cupolă mitizantă.
Concepția componistică este, deopotrivă, arhitecturală, organizată pe trei secvențe mari – Începuturi (cu
nouă secvențe epice), Căutări (11), Inițierea (13), corespunzătoare etapelor parcurse în scenariul inițierii în
viață și destin, și simfonică, cele trei capitole fiind trepte
ascensionale, incluzând o uvertură, urmată, apoi, în ritmuri diferite, pe tonalitatea rapid-lent, de evenimente
semnificante, în funcție de experiențele-inițieri ale personajelor, de ritmul și intensitatea trăirii lor.
Timpul epic cuprins în străbaterea acestui traseu labirintic, dublu orientat – în afară și în interior, în sine,
cuprinde o perioadă relativ mare de timp (1981-2009),
perioadă din care autoarea alege momente semnificative pentru destinul personajelor, decupate din anii
1981, 1984, 1985, 1988, 1989, 1991, 1993, 2003 și
2009.
Ludmila și Ștefan străbat, așadar, nu doar un labirint
personal, dar și un labirint al istoriei. Destinul lor este
influențat, până la un punct, de acest mers al istoriei,
fără, însă, tensiunile generate de o cenzură
copleșitoare, marca terorii istoriei. Ei se simt sub vremi,
dar nu clamează teroarea, nu trăiesc sentimentul sufocării în durata istorică dată pentru a-și afla, odată cu
partea de fericire, și sensul vieții. Deși trăiesc în istorie,
una a dictaturii comuniste, Ludmila în Basarabia,
Ștefan, în România, deși sunt conștienți de schimbările
ei, personajele sunt preocupate de istoria lor, de meta-
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tre Ludmila și fiica sa, Karina. Nici Ștefan nu este omis
din această viziune deterministă. La fel de semnificative
sunt relațiile lui cu părinții, mai ales cu mama sa, apoi
cu Ana, soția care-i dăruiește un fiu, pe Cosmin.
Punctul în care se situează naratorul este cel al unui
regizor care imaginează, prin decuparea momentelor
semnificative, ce includ un semnificat și un semnificant,
acele situații potențial pline de semnificații, care să pună
în evidență momentele de viață, ce pot alcătui sau prevesti un destin. Focalizarea internă e realizată prin relativizarea realizată de personajele înseși, care devin
personaje-narator și/sau personaje-reflector, reflectori
ai propriei vieți, viață care tinde să devină, prin
înțelegerea sensului înaintării prin labirint, al treptelor
parcurse în scenariul de inițiere, destin. Ștefan și Ludmila par a fi predestinați să fie împreună după o rătăcire
în propriul labirint/destin, dar fiecare dintre ei își ia o altă
perioadă de reflecție pentru a (se) decide.
Relația necesitate-întâmplare, parte a destinului fiecăruia, se scrie permanent odată cu trecerea prin
spațiul și timpul istoriei, ca și prin spațiul și timpul personal, intim, al duratei hărăzite pentru a căuta, a afla, a
cunoaște și a se cunoaște, pentru a ajunge la acel
înțeles care să motiveze o viață și să reveleze un destin.
Sensul ultim la care accede Ludmila (nume semnificativ, însemnând lumină) este cel conștientizării rotației
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permanente, panta rhei, trecere și pe-trecere, așadar,
succesiune în timp a generațiilor, cu sugestia unui regizor universal, acel cineva care trasează liniile vieții, punând limite și hotare, fără complexul zădărniciei, însă:
„...în esență, fiecare era unic, o verigă a unui lanț care
unea ce-a fost cu ce va fi. Viitorul părea o pagină albă,
pe care fiecare era invitat să scrie ce voia el, dar... cineva trăsese deja niște linii. Toate-s vechi și nouă
toate...”
Antrenant, cu suspansuri ingenioase, motivate psihologic, romanul Luciei Ovezea conține, ca histoire și
discours, o poveste de viață despre eterna aspirație a
omului de a-și afla rostul în lumea care i s-a dat pentru
a cunoaște, pentru a se cunoaște, pentru a se acorda
ritmurilor ei eterne în aura unei filosofii a seninătății, a
acceptării condiției umane. De aceea, tristețea, asociată
unei melancolii a trecerii, nu copleșește, are chiar o
aromă tonică, optimistă invitând la meditația asupra propriei condiții. Trebuie să acceptăm ceea ce nu putem
schimba, dar să luptăm până la capăt pentru ceea ce
credem că putem. Lumina ce însoțește întâmplările îi
călăuzește. Aflarea luminii este o izbândă, la care
amândoi au dreptul.
Oare Ștefan și Ludmila și-au găsit fericirea?... Finalul deschis se înscrie în modernitatea unui viziuni care
și-a anexat ambiguitatea, luându-l pe cititor copărtaș la
creație.

VREDNICIE MONAHALĂ
ȘI HAR SCRIITORICESC

PRO

Nu este deloc ușor să cuprinzi în două cuvinte
(vrednicie și har), chiar dacă ar fi să te rezumi doar la
ceea ce francezii numesc „les qualités maîtresses”, dimensiunile fundamentale ale unei personalități precum
aceea a monahiei Elena Simionovici, muzeograf/ghid
la Sf. Mănăstire Voroneț, pe care Dumnezeu a înzestrat-o cu atâtea daruri spirituale care, fără a fi absolut
divergente, nu se concentrează totuși într-un punct focalizator în așa fel încât să îngăduie o circumscriere generică simplă, unitară, cuprinzătoare și... definitivă.
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Un talant posedat (se vede) aprioric, pe care maica
Elena l-a utilizat din start în noua sa misiune liber asumată, este harul de a împleti cuvintele în construcții expresive limpezi și moderat vibratorii (situația fiind
desigur determinată și de subiect, și de context, și
de...), așa încât strălucirile acestui har au fost și ele răsfrânte tot spre beneficiul sfântului lăcaș (Noul Voroneț,
aș cuteza a-i zice), pe care cuvioșia sa îl slujește efectiv
(de când s-a despărțit, cel puțin amiabil, de catedra de
limba și literatura română deservită, și aceasta, vreo
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două decenii, cu totală devoțiune profesorală, la Școala
Generală Vatra Moldoviței, unde a fost, la un moment
dat, citim în Enciclopedia Bucovinei, și director educativ) cu dragoste și credință de vreo trei decenii (de
când acesta a renăscut ca o altă pasăre Phoenix). Sunt
de reținut, în această privință, mai cu seamă ecourile
unor ghidaje rezonante în conștiința publicului vizitator,
îndeosebi când acesta este chiar de cea mai aleasă și
înaltă esență, cu mare putere de intervenție și orientare
chiar și a destinelor umanității pe calea binelui și armoniei universale: „Președinți ai republicilor democrate din
lume, monarhi ai țărilor scandinave, prinți moștenitori ai
monarhiilor orientului, cancelari și primi-miniștri, senatori ai democrației de peste ocean, reprezentanți ai Academiilor din toate colțurile lumii și, nu în ultimul rând,
conducători ai Bisericilor din toată lumea [care] se întâlnesc în zilele de vară la Voroneț. Pentru cei ce conduc destine ale națiunilor cuvântul nostru [de ghid] are
și o sonoritate aparte. Ei aud în fața Judecății de Apoi,
pictură care-i fascinează, că au a da răspuns și pentru
binele pe care ar fi putut să-l facă și nu l-au făcut pentru
popoarele lor.” (Vezi Monahia Elena Simionovici,
Frumusețe și lumină, Suceava, Editura Mușatinii, 2019,
p. 31.). Asta ca să nu mai vorbim de mesajele transmise
(și care musai ar trebui încredințate publicității pe canale personalizate) din partea unor beneficiari, oaspeți
ai mănăstirii (vizitatori speciali sau simpli turiști), mesaje
cărora neapărat trebuie să le fie asociate numeroasele
articole publicate de maica Elena în presa locală („Crai
nou”) sau națională („Gândirea”, „Dacia literară”,
„Renașterea”, „Candela”, „Epifania”, „Lumina”, „Bucovina literară”), și, în mod deosebit, cele peste zece
apariții editoriale (unele cu versiuni în limbi străine de
largă circulație: franceză, germană, engleză, italiană),
toate axate, chiar în sens mai larg, mai cuprinzător vorbind, pe valorificarea resurselor de inspirație de sorginte
voronețeană, ceea ce va să însemne și că locul (genius
loci!) reprezintă un izvor care-și aștepta (și va continua
să-i aștepte) meșterii pricepuți în captarea și valorificarea apelor sale freatice sau de adâncime. Dintre cărțile
destinate valorificării resurselor conținute de pictura murală a Bisericii „Sf. Gheorghe” a Mănăstirii Voroneț, de
un interes cu totul aparte sunt, după părerea noastră de
fost muzeograf cu antene îndreptate spre totalitar, cele
consacrate de maica Elena Icoanelor (apărute în anii
2004 și 2007, mai ales cea de a doua, referitoare la
Icoanele altarului, ale căror taine încercase să le
deslușească și Petru Comarnescu, prin anii ’60, însă,
din păcate, în condiții de luminozitate și limpezime a
imaginii care aproape că nu-l slujeau cuviincios, pe vremea când biserica se mai afla încă în ipostaza „de mir”
(= parohială) în care ne-o lăsaseră habsburgii „civilizatori” începând cu anul 1781. Se poate spune, admițând
o doză de figurație expresivă, implicită în această
situație, că maica Elena a izbutit, prin intermediul cărții
menționate, să scoată icoanele de pe pereții altarului și
să le pună sub privirile tuturor celor interesați, ceea ce
nu-i o performanță chiar de toată mâna, mai ales dacă
luăm în considerare faptul că accesul publicului în altar
este, prin firea lucrurilor, restricționat de anumite dogme
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religioase mai dificil de surmontat.
Așadar, începându-și noua slujire, aceea de
călugăriță muzeograf, maica Elena și-a asumat, automat, și un rol în plus, în care este adevărat că n-o distribuia nimeni, anume pe acela de cronicar al
Voronețului. consemnând în presă și în unele cărți de
publicistică, semnificative momente din noua istorie a
sfântului lăcaș, începând cu un text programatic (să-i
zicem așa), apărut în anul 1997, sub titlul Sfânta Mănăstire Voroneț, vatră de istorie românească și de spiritualitate ortodoxă, urmat de altele, precum Mireasmă
de albastru (2008), Oameni la Sfânta Mănăstire Voroneț
(2010), Mănunchi de gânduri (2014) de o factură mai
degrabă impresionistă decât realist-pozitivistă, întrunind
adică texte în care impresiile mai personale se asociază
cu cele privind evoluția în această vreme a Sfintei Mănăstiri readusă la o nouă viață (nu numai) eclezială, incluzând, spre exemplu, slujbele de obște – de la utrenie
la miezonoptică – sau activități decurgând din grija stăruitoare pentru restaurarea și perfecta întreținere și
funcționare a tuturor spațiilor monastice etc., în care
maica Elena a dovedit și ea o implicare exemplară, așa
cum rezultă și din propriile-i scrieri, alcătuite cu har și
onestitate, pe care le-am amintit deja și cărora trebuie
să le alăturăm cea mai recentă apariție editorială semnată de monahia Elena Simionovici: Sfânta Mănăstire
Voroneț. Trei decenii de la înființare (Suceava, Editura
Mușatinii, 2021, 126 p.).
Dar universul misiunii asumate de maica Elena se
extinde și la alte dimensiuni aflate la un orizont superior
al vieții ecleziale, ținând tot de parametrii culturii religioase, dar implicând valențe cognitive de substanță și
altitudine teologică de o specificitate mai intrinsecă.
Avem în vedere comunicările destinate participării la diverse (și nu puține) întruniri cu caracter mai... academic,
unde fiecare participant comunică rezultatele
investigațiilor proprii în contextul surselor teologice,
abordate sincronic sau diacronic, generic sau pe falii tematice etc. Astfel de rezultate se regăsesc în scrierile
maicii Elena (pildă: Lumina în filocalie, în Frumusețe și
lumină, cit. mai sus, pp. 11-19) care aparent (dar nu
numai) pot da seamă și despre călătorii în diverse centre religioase ale lumii de la „Peștera luminii” a Sfintei
„Teodora din Carpați”, cu trasee trecând pe la atâtea și
atâtea locuri și lăcașuri a căror enumerare poate „umple
pagina” frumos, e adevărat, însă rostul lor nu este doar
acesta (decorativ), ci preponderent acela de a contura
și a sugera repere și pelerinaje posibile pentru toți cei
ce iau cunoștință de ele, din aceste pagini măiestre ale
monahiei Elena Simionovici, încărcate de atâta
„frumusețe și lumină” (Mărturisesc căutarea luminii, declară autoarea într-un text din deschiderea cărții), contaminante prin puterea de atracție copleșitoare a
cuvântului care mângâie și îndeamnă cuviincios.
Așadar, avem norocul să o însoțim pe autoare – pornind, bineînțeles, de la Voronețul învăluit în lumina albastră – pe la Râmeț, Prislop, Tismana, Polovragi,
Bistrița, Târgu-Jiu (Masa Tăcerii), Curtea de Argeș,
Cozia, Mănăstirea Turnu, Schitul Dejani, Brașov (Biserica Neagră), Cetatea Târgoviște, Mănăstirea Viforâta,
PRO
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Mănăstirea Dealu, autoarea observând cu justețe că
„sunt atâtea taine și comori la noi acasă pe care ar trebui să le cercetăm și să le prețuim”, opinie la care nu
putem să nu subscriem și noi cu tot entuziasmul.
Dintre traseele și reperele pe care maica Elena a
avut fericirea să le frecventeze cu prilejul pelerinajelor
misionare sau/și la liberă alegere, le vom reține doar cu
titlu de menționare informativă (invocând, bineînțeles,
și criza reală de spațiu tipografic!) pe următoarele: Meteora, Atena, Thessaloniki, apoi Kievul (cu Lavra Poceaev) și, în „zbor peste Caucaz”, popasuri la Tbilisi
(capitala Gruziei), apoi în Armenia cu faimosul Erevan,
de unde s-a ajuns în „inima Rusiei, la Moscova” (Kremlinul, Biserica Sf. Vasile Blajenîi (indisponibilă atunci vizitării în interior, din păcate), Teatrul cel Mare, Catedrala
Patriarhiei Ruse, Muzeul Pușkin și, pentru un moment,
de neevitat!, la o dasfidania memorabilă, în stil rusesc:
„un restaurant cu muzică stridentă” și program de... cabaret.
Partea de reală greutate a acestei cărți excepționale
a monahiei Elena Simionovici se constituie, credem noi
și nu greșim, din relatările, în același dulce stil clasic,
despre poposiri la conferințe ecumenice, uneori însoțită
de „măicuța stareță Irina”, mai totdeauna de maica Gabriela Platon (actuala stareță) cu care a format în
permanență un tandem de benefică comuniune. Cartea
aceasta fermecătoare nu-și propune să dea seamă atât
de activitățile propriu-zise de la întâlnirile confesionale
desfășurate conform unor tematici și programe antestabilite, cât să contureze o diversitate complexă de
contexte religioase, istorice, culturale. arhitecturale,
plastice (mai ales), naturiste, muzeale etc., încât aș cuteza a zice, după ce am parcurs-o cu mare bucurie, că
în cele aproape 250 de pagini ale sale se conturează o
enciclopedie sui generis desfășurată pe porțiuni elocvente din trei continente, „partea leului” fiind rezervată,
firesc, bătrânei noastre Europe, căci maica Elena, după
ce ne-a prins ocrotitor de mânuță, ne ademenește să o
însoțim cu plăcere și la Istanbul (Constantinopole, cum
ar prefera autoarea; și noi de asemenea!), și la Atena,
și prin Roma, prin Paris, Praga, apoi prin Finlanda, Spania, Bulgaria, Luxemburg, Belgia, Estonia, Israel („țara
cu munții sfințiți”!), Egipt etc. Peste tot, fericita autoare
surprinde și ne face părtași surprizelor sale, aspecte
specifice identitare pentru locurile și oamenii în cauză,
văzute cu un ochi al sufletului mereu proaspăt și deschis la ineditul nu neapărat frapant al lucrurilor („așa am
trăit cele văzute, așa am scris despre ele”, mărturisește
autoarea la p. 128), tocmai datorită dezvăluirii printr-o
tehnică/o măiestrie nicidecum ostentativă, încât impresia pe care ți-o lasă este (formidabilă performanță!)
aceea de ceva familiar însă neconștientizat până acum,
asta chiar și atunci când, ca să ne referim la o pildă palpabilă, ni se descrie, fără niciun fel de mofturi tehniciste,
un tablou al lui Tiţian, căutat cu înfrigurare – „cu gândul
și cu sufletul” – pentru a fi, în fine, descoperit, în „Der
Zwinger zu Dresden”, lângă un nud de Corot
(v. pp. 103-104).
Despre această carte a monahiei Elena Simionovici,
cea mai valoroasă din câte ne-a dat până acum, ar fi
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de scris, chiar și numai la nivelul impresionismului critic,
încă multe și multe pagini, încât un critic mai „zelos” ar
putea, probabil, scoate o lucrare de două ori mai amplă
decât cartea de referință. Noi ne limităm la aceste notații
signaletice, mărturisind că ne-ar fi teamă să plecăm
într-un pelerinaj pe urmele monahiei Elena Simionovici,
considerând (cumva figurativ privind lucrurile) că am
risca acum, după ce am citit această carte măiastră, să
rămânem nesatisfăcuți de factura realităților încondeiate de autoare, exprimându-ne însă adeziunea la opinia sa că „orice țară, de aproape sau mai de departe,
merită să fie văzută”, pentru că „orice popor cu istoria
sa, cu credința sa, cu tradițiile și realitățile sale geografice contribuie la tezaurul umanității.” (p. 166). Din orice
călătorie, este de părere maica Elena, după experiența
pelerinajului egiptean, „ne întoarcem acasă luând cu noi
un buchet de flori alcătuit din lumină și întuneric, din bucurie și tristețe, din bogăție și amărăciune, din speranță
și neputință, din comori ale culturii vechi fără egal și din
realități contemporane dureroase”. (p. 241)

Vasile Pop-Negreşteanu, Fata cu vioara gri
161

lector

Ion Fercu

PRIN CENUȘA MEREU FIERBINTE
A INFERNULUI MIGRATOR

Din 2003, scriitoarea locuiește în Canada. Scrie versuri și proză. „Pozitiv la pătrat”?*... Ce-i asta? Am dat
sfoară în lumea largă... Doi matematicieni m-au trimis
într-o ceață academică. Primul: „Orice număr real pozitiv poate fi scris ca un alt număr real la pătrat, orice
număr real ridicat la pătrat este pozitiv [...]. Titlul romanului trimite la un superlativ”. Al doilea: „Dintre toate patrulaterele cu același perimetru, pătratul are aria cea
mai mare”... Elsa Dorval Tofan mă aduce cu picioarele
pe solul literar: „Să zicem că realitatea ar fi pozitivă, aici
cu semnificația predominării binelui asupra răului, sensul practic ne-ar dicta să fim pozitivi, adică optimiști, iată
cum am putea deveni... pozitivi la pătrat. Această formulă ipotetică (acceptabilă într-o lume de basme) e invalidă însă pentru că nu există o realitate a binelui și a
răului, realitatea există pur și simplu, singura posibilitate
de a afirma un adevăr fiind experiența pe baza cercetării și a verificării existenței obiective [...]. Adevărul este
că formula acestei complexe ecuații nu are mereu ca
rezultat un plus, fără îndoială, acest lucru este pozitiv”.
„Pozitiv la pătrat”... Ce ne oferă Elsa Dorval Tofan? Un
roman, un roman-eseistic, un eseu romanesc, o aventură spirituală romanesc-eseistică, eseuri (ca niște tăieturi de laser în carnea vinovată a realului), un jurnal
al sufletului jupuit de viu, o confesiune de la capătul Strigătului? Nu m-ar fi mirat dacă pe copertă aș fi citit (ca
subtitlu): „Manual de supraviețuire pentru emigranți”,
„Tragedii în filigran”, „Curs practic de hăituire a
Singurătății”, „Gânduri spânzurate estetic pe cer”. Simona Popescu zice că „Pozitiv la pătrat” este „o surprinzătoare carte de povestiri”. Ion Popescu Topolog
*
Elsa Dorval Tofan, Pozitiv la pătrat, Brașov, Editura Creator, 2021
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propune varianta unui „microroman, în cel mai exact stil
balzacian, dar cu viziune și limbaj moderne”. Cred că
toate opiniile sunt îndreptățite; chiar și ale mele... Discursul scriiturii este greu de țintuit în formule clasice. Încorsetat în algoritmi, ți-ar arunca în ochi colbul de pe
vechiturile șabloanelor teoriilor literare.
Elsa Dorval Tofan a dat cu tifla democrației noastre
originale și s-a stabilit în Montréal, acolo unde, la început, în căutare de lucru, a trăit și secvențe evadate din
infern: „Dacă aș fi fost împușcată, mortal, pe stradă, ar
fi fost o ușurare”. „Pozitiv la pătrat” îmi spune că autoarea este un fel de Soljenițîn al nostru, căci, așezând cu
spatele la zid crudele realități din România, nu iartă nici
umbrele supraviețuirii occidentale. Este „cineva și
tranșant, revoltat de toată mizeria planetară (la propriu
și la figurat), dar cu o mare disponibilitate de a percepe
frumusețea, fragilitatea realității” (Simona Popescu).
Putem citi cartea și „ca pe o autoficțiune, ca pe o confesiune mascată în care sunt încorporate o sumedenie
de biografeme”, sugerează aceeași scriitoare.
Ficțional?... Mai curând mi se pare că demersul estetico-etic al scriitoarei mărșăluiește imperial prin infernul
migrator al unor realități potrivnice. Citind „Pozitiv la pătrat”, m-a căutat și întrebarea lui Dostoievski: „Se spune
întotdeauna că realitatea este plictisitoare, monotonă;
pentru distracţie se recurge la artă, la fantezie, se citesc
romane. Pentru mine lucrurile stau exact invers: ce
poate fi mai fantastic şi mai neașteptat decât realitatea?”. Elsa Dorval Tofan nu scrie tablete politice despre
zvârcolirile realității. Prietenă cu Rawls și Orwell, cu
Proust, Kafka și Cioran, cu mulți dintre clasicii iubirii de
înțelepciune, ne trimite către avatarurile contemporane
ale încercatului spirit uman. După ce-am citit ultimul
gând al cărții, mi s-a părut că scriitoarea este prietenă
și cu J.J. Rousseau, cel care în 1754 („Discurs asupra
inegalității dintre oameni”) spunea: „Asemenea statuii
lui Glaucos, pe care timpul, marea şi furtunile o desfiPRO

„Piatra nu speră să fie nimic altceva decât piatră.
Dar, colaborând, se alătură altor pietre și devine templu.”
(Antoine de Saint-Exupéry)
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guraseră într-atâta, încât seamănă mai mult cu o fiară
decât cu un zeu, sufletul omenesc, modificat în sânul
societăţii datorită unor nenumărate cauze ce se repetau
mereu [...] şi-a schimbat, ca să zicem aşa, astfel înfăţişarea încât a devenit aproape de nerecunoscut”. Cred
că Elsa Dorval Tofan n-ar schimba nici măcar o vorbă
din acest fragment al discursului susținut de Rousseau
la Academia din Dijon. Prin cugetători ca Platon și
Rousseau, Hegel, Marx şi Marcuse, Erich Fromm,
C.W. Mills sau J. Habermas, individul uman a fost trimis
într-o grilă a supraviețuirii alienate. Scriitoarea românocanadiană brodează, în manieră modernă, pe canavaua literară a acestei supraviețuiri.
Am putea spune că personajele principale sunt Helena, Cici, Fred, Marie-Ann, Terry, Radizat, Selica,
Sarah, Madeleine, Ildiko, dar și... Brașov, Montréal, Bruxelles, Dorval, Tadoussac sau Cuba. Firește, peste tot
este vocea... Elsei Dorval Tofan. Personajul vedetă al
cărții este însă altul: Condiția Umană, Tragica Noastră
Condiție Umană, cea cu suflet existențialist, care-și salvează mereu ființarea într-un univers în care „fraternitatea linșorilor” (Sartre) face legea. Nu este întâmplător
faptul că „Pozitiv la pătrat” are ca moto un gând evadat
din „Condiția umană”, oful capodoperă semnat de Hannah Ardent: „Când toată lumea vă minte în permanență,
rezultatul nu este că veți crede în aceste minciuni, ci
acela că nimeni nu mai crede nimic”... Dacă ar fi fost
ales un moto din „Micul Prinț”, nu m-ar fi mirat, căci ar
fi esențializat dintr-o altă perspectivă zvârcolirile sufletului: „Bineînțeles că îți voi face rău. Bineînțeles că mă
vei răni. Desigur că ne vom răni reciproc. Dar aceasta
este însăși condiția existenței. A deveni primăvară înseamnă a accepta riscul iernii. A deveni prezență înseamnă a accepta riscul absenței”.
Puteți citi în „Pozitiv la pătrat” și despre... Inutilitatea
Apocalipsei: „Ceea ce a venit peste noi ne dovedește
în fiecare zi că nu e nevoie nici de Apocalipsă, nici de
marțieni ca să dispărem”. Idealul, vía pandemie: „Să
fii pozitiv, așa ni se cere, așa e bine, pentru moral, pentru avansare... Dacă cineva, înainte, mai avea vreun
dubiu, acum nu mai este cazul, pentru că, nu-i așa,
chiar suntem. Suntem pozitivi”. Tragedia libertății:
„Noțiunea de libertate se clatină ca un alcoolic în servaj
în funcție de azimut și de cine vorbește”. Fuga fugilor:
„Când pleci de acasă, fugi cu viața ta cu tot, amândoi
într-o valiză. E prima cea mai distrugătoare fugă din
existența ta [...], o alergare de tip colivie pe care o crezi
un univers, după cum un peruș crede că spațiul din colivie e un copac, o casă”. Nu există evadare ratată:
„Orice imigrare e reușită chiar dacă împingi căruțul la
Maxi, chiar dacă faci coșurile de gunoi în căutare de canete și plastic”. Cenușa fierbinte a infernului: „Creierul
e într-un aprig carusel al întrebărilor: cât mai rezist?, ce
soluții mai găsesc?, pentru că o dată mașina infernală
oprită, poți fi tu omul străzii de mâine...” Sendvișul evadării: „Dar plecat, plecat rămâi, cei care te-au cunoscut,
te-au iubit sau urât nu se vor sfii să-ți arate semnul sensului unic sau chiar să invoce pătimașa poveste a salamului din soia”. Contraste mioritice: „La școală aveam
patru lemne de fiecare clasă pe toată ziua. Lemnele ard
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greu, iar godinurile din tablă au randament caloric de
cinci minute. La primărie e atât de cald, că-și vine să
rămâi în chiloți”. Dansul macabru: „Când o națiune
dansează pe moartea dictatorului, toate noțiunile de legalitate, dreptul la un proces imparțial devin caduce”.
Idealuri educaționale: „Psihologia modernă și sistemică îi dorește mai uniformi, mai șterși, mai leguminoși,
mai încadrați, mai năuci”. Noi vrem egalitate, dar nu
pentru ...: „Toxina are și o formulă matematică: 26 de
barosani câștigă cât 3,8 miliarde de indivizi dintre cei
mai săraci ai planetei”. Funeralii: „Am revenit în România de multe ori, de fiecare dată ca să îngrop, să închid
dosare de vieți, să vând. Cel mai puternic sentiment nu
a fost, la nici una din reveniri, întâlnirea cunoscuților sau
a ceea ce numeam odinioară prieteni, ci revederea locurilor”. Pe urmele lui Dalai Lama: „Curios, toată
lumea știe, vede, înțelege, dar nimeni nu revendică, nimeni nu țipă, nimeni nu cere, toată lumea face yoga și
meditează, ca niște adevărați tibetani ce suntem cu
toții...” Schiță de autoportret: „Scriitorul personaj este
un fel de struțo-cămilă. Trăiește în Canada, vorbește în
franceza pe care canadienii o detestă, iar québecoșii o
adoră până la stâlcirea totală, scrie în limba maternă,
româna, și este felicitat că vorbește articulat. Bun, ce
vrea personajul scriitor este o întoarcere imposibilă”.
Dacă vreți ceva neokafkian, aveți asemenea delicatese estetice și în ultimul oftat al cărții: „Asociații, uniuni,
lansări, balansări”...
N-am citit singur această carte, ci împreună cu Antoine de Saint-Exupéry și Mark Twain. Cei doi au sintetizat minunat mesajul Elsei Dolvan Tofan... „Nu lăsați
niciodată pe cineva să fie prioritatea dvs. în timp ce vă
permiteți să fiți opțiunea sa” (Mark Twain). „Piatra nu
speră să fie nimic altceva decât piatră. Dar, colaborând,
se alătură altor pietre și devine templu” (Antoine de
Saint-Exupéry).
Certitudine-incertitudine, fericire-nefericire, suferință,
fragilitatea ființei, alienarea, pierderea și dorul de rădăcini, lipsa sensului, viață și moarte, moarteviață,
speranță, soartă, liber arbitru, dragoste, timp,
democrație cu mari cicatrici și răni mereu noi, solidaritate umană, Strigăt și Tăcere, ruptura funciară dintre
actor și decor sunt teme provocatoare ale scriituri.
Neliniștile metafizice, psihologice și sociologice stau pe
jarul unei ființări în care pare să se fi tolănit sfidător absurdul și protestul. Speranța pâlpâie însă în toate orizonturile. Freud zice că fericirea este un ideal irealizabil.
Kant o consideră un ideal. Elsa Dolvan Tofan este mai
precaută. Pare a face tandem cu înțeleptul Solomon,
cel care ne spune că trebuie să așteptăm sfârșitul vieții
cuiva ca să putem spune dacă a fost sau nu fericit. În
agitatul nostru secol, PIB-ul pe cap de locuitor este etalonul fundamental al evaluării succesului național, cu
ecouri frumoase în succesul personal. În „Pozitiv la pătrat” simt că se propune sabotarea PIB-ului clasic, înlocuirea acestuia cu FIB, Fericirea Internă Brută. La urma
urmei, ce vrem? Să facem din producție eroul ființării
sau să fim fericiți? Desigur, producția este importantă,
căci asigură baza materială pentru fericire, dar ea trebuie să fie, kantian vorbind, doar mijlocul, nu scopul...
163

lector

Peste tot mi se pare că aud în discursul scriitoarei și
vocea lui Kant: „...acționează astfel încât să folosești
umanitatea atât din persoana ta, cât și din persoana oricui altuia, de fiecare dată, în același timp ca scop, niciodată numai ca mijloc”.
Tehnica scriiturii Elsei Dolvan Tofan amintește de un
spirit trecut prin purgatoriul jurnalismului de calitate,
ajuns în infernul seducător al literaturii; ușoarele urme
paradisiace nu lasă loc multor amăgiri melioriste.
Aștept, sub semnătura sa, și o carte în care zburdălni-

cia/ hormonii imaginarului să facă legea. Are resurse
semnificative pentru un asemenea posibil proiect, căci
„toată nebunia asta”, care „îți fură tihna”, te „molipsește
de o stare de luciditate nemernică, imposibil de contracarat”, zice autoarea. Acest gen de luciditate poate fi
frate de cruce cu ficționalul întemeietor de zboruri. Din
îndrăznelile acestora ar putea fi zămislite imperii de
frumusețe și real în care umanul s-ar putea împrieteni
ceva mai mult cu noi.

Cornel Simion Galben

AMINTIRILE UNUI „OM CU CARTE”
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supraviețui unei epoci revolute, în care țăranilor li se
confisca totul în contul datoriilor către „eliberatorii” de la
răsărit.
Memorabile sunt, în acest sens, descinderile Băcănoaiei (o femeie înaltă, roșcată și roșcovană, cu ținută
de ofițereasă, îmbrăcată într-un impecabil veston kaki,
cu căciulă rusească cu urechi, cu pantaloni bufanți și
cisme de piele până peste genunchi, bine lustruite),
care cu „un cârlig de aproximativ un metru și jumătate”
în mână înțepa glugile de coceni și șura de paie, doardoar va găsi butoaie sau căzi cu cereale dosite, stârnind
apoi, când a decis să le confiște godacii taman în prag
de Crăciun, lăsându-i fără hrană, „un adevărat concert
al dobitoacelor din curte și de prin vecini: porcii guițau,
câinii lătrau, pisicile mieunau, oile zbierau, găinile cotcodăceau, rațele măcăiau, gâștele găgăiau, curcanii
bolboroseau, caii nechezau, parcă toți își luau rămas
bun unii de la alții”.
Practicile ei, menite să inspire „teamă în rândul sătenilor, fiind ei bogați sau săraci”, au transformat-o
într-un personaj pe cât de odios, pe atât de cameleonic
și fariseic, mai ales că s-a intersectat cu aceștia nu
numai când participa cu entuziasm la „ridicarea cu
japca a produselor agricole (cotelor către stat) din gospodăriile țăranilor”, ci și la „cooperativizare, la edificarea
comunismului, la revoluția din decembrie, dar și la edificarea capitalismului, timp în care-și blindează săraca
autobiografie cu studii liceale și universitare serale sau
PRO

Distinsul profesor Ghiță Nazare, legat prin toate fibrele sale de satul Vizurești, comuna Buciumeni, județul
Galați, a avut o viață tumultoasă, în care a împletit ca
nimeni altul activitatea de la catedră cu preocupările de
istoric, eseist, critic literar, conducător de instituții și
publicații didactice și literare, animator cultural și, nu în
ultimul rând, de observator atent al societății în care a
ființat și a lăsat în toate o urmă.
Ajuns la vârsta pensionării, n-a depus, cum spun
unii, armele, ci a continuat cu asiduitate să-și exerseze
condeiul, extinzându-și colaborarea cu revistele literare
din toate ariile geografice și consemnând evenimentele
literare nu doar din spațiul gălățean, ci și segmente din
propria viață, la fel de bogată și de suculentă.
Gândul de a așeza în pagină ce-și mai amintea „din
anii de la începutul vieții” s-a ivit imediat ce a împlinit
60 de ani și de atunci însemnările au luat forma unor
jucăușe povestiri, reunite de curând în sumarul cărții De
la cerneala de boz la calculator. Amintiri recuperate
(București, Editura Eikon, 2020) și oferite cititorilor dornici să rememoreze, la rându-le, momente mai mult sau
mai puțin picante, pe care mulți dintre noi le-am trăit
într-un fel sau altul.
Cine-și mai amintește, bunăoară, acum când la putere sunt calculatoarele, tabletele și smartphone-urile,
de toc și de cerneala de boz? Prea puțini și cu siguranță
doar cei ce, din pricina sărăciei, au trebuit să se adapteze și să apeleze la resursele naturale pentru a
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la fără frecvență, trecute cu referate efectuate de alții și
plătite cu bani și ciocolate”.
Inserate nu neapărat în ordinea calendaristică a întâmplărilor trăite, amintirile recuperate de diaristul
gălățean se întrețes cu migală, constituind pe ansamblu
un roman de o factură aparte și, cum remarca redactorul cărții, Violeta Ionescu, „o mărturie a răbdării fără
margini, a îngăduinței, a înțelegerii oamenilor, așa cum
au fost, sunt și vor fi, dintotdeauna”.
Ca și în amintirile hâtrului de la Humulești, satul e
mai totdeauna punctul de plecare și de întoarcere, pe
ulițele lui petrecându-se întâmplări relevante pentru vârstele sale și în care sunt antrenați, alături de părinți, frați
și surori, foștii colegi de școală și de studii, vecinii, alte
figuri interesante ale comunității rurale, dar și o parte
dintre cei cu care s-a intersectat după ce, grație
obligațiilor profesionale, a devenit orășean.
A trăit, încă de mic, „într-un echilibru familial” și chiar
dacă, în calitate de mezin, a fost răsfățatul tuturor, nu a
scăpat de chelfăneală, întrucât tatăl, pentru care avea
„respect și teamă”, era dintre cei ce „credea mai degrabă că bătaia este ruptă din rai, că prin bătaie se
educă mai bine copiii în spiritul ordinii, disciplinei, a îndeplinirii datoriei, a muncii, a respectului civic”.
În contrast cu acesta, mama, în „umbra“ căreia a fost
mereu, era „de o bunătate rară, înțelegătoare, concesivă, iubitoare. Dădea oricui și haina de pe ea. Avea o
vorbă bună pentru oricine. Vorbea frumos, politicos, cu
tonul scăzut, era credincioasă, bisericoasă. Nu se
enerva ușor. Era harnică, ținea la onoarea și la
curățenia casei și a familiei”.
Portretul conturat blândei sale mame nu-l umbrește
însă pe cel dedicat tatălui, la rândul său „muncitor până
la sacrificiu, devotat familiei, mândru și ambițios”, om
„gospodar, fruntaș în sat”, pentru care, alături de ordine,
disciplină, „lucrul bine făcut”, proprietatea reprezenta
„legea supremă”, de unde și duritatea sa vizavi de „oamenii leneși” și de cei „care furau”.
Asprimea lecției de viață primite de la el i-a priit,
după cum vom observa pe parcursul celorlalte
secvențe, singurul regret fiind acela că nu i-a moștenit
vocea dumnezeiască și că, neavând ureche muzicală,
nu a putut urma o școală pedagogică, însă e mulțumit
că până la urmă tot a ajuns la catedră și că prin faptele
sale, urmate de vorbele bune ce le-au însoțit, a putut
să-l răsplătească în felul său pe cel ce-și dorea să se
spună lucruri frumoase despre familia și copiii săi.
Smuls, la 14 ani, din mediul în care se formase, s-a
văzut pus în fața unei dileme (În mintea mea s-a
declanșat o luptă aprigă, contradictorie: eram pus în
situația de a alege între o lume nouă, total necunoscută,
și liniștea patriarhală a satului, roua dimineții, zăbușeala
răcorită într-o ghioalcă...), dar faptul că a trecut cu
ușurință de examenul de admitere la liceul din Tecuci
l-a ambiționat și mai mult, transformând această primă
„mare aventură a vieții” într-un lung șir de izbânzi.
Câștigându-și repede „respectul colegilor”, n-a fost
scutit de invidia și răutățile celor din jur, de conflictele
cu activiștii care aveau „plăcerea neostoită de a-l chema
pe subaltern/colaborator la ordine, de a-i «freca ridiSAECULUM 3-4/2022
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chea», cu sau fără temei”, de amenințările de genul „o
să discutăm în altă parte”, cum nici de propriile greșeli,
incidentul cu elevul Săndel putând chiar să-i încheie cariera didactică încă din fașă.
Că „şcoala este o treabă serioasă” o veți afla din povestirea cu acest titlu, însă captiv te țin și altele, precum
„Cana misterioasă”, „Tovarășul Stalin a interzis Colindul
și Steaua”, „O iarnă năprasnică”, „Ghiță, ai lovit în partida!”, „Uraaaaa, a murit Gheorghiu-Dej”, „Pile la nivel
înalt”, „Tu vrei catedră sau însurătoare?”, „Ce iese din
pisică, șoareci mănâncă”, „Irina Boca și sensul «schimbării»”, „Ionel Calicu a devenit... Ionel Bogatu” ș.a.
Scrise parcă dintr-o singură suflare, amintirile recuperate ale profesorului Ghiță Nazare depășesc, prin
conținut și intensitatea trăirii, granițele unei simple autobiografii, lăsându-i cititorului senzația că a scris nu
„doar romanul vieții sale, ci și romanul generațiilor pe
care le reprezintă”, cum îndreptățit afirmă și prefațatorul
Ion Manea. Crezând în talentul și virtuțile sale literare,
așteptăm așadar un roman în deplinătatea cuvântului,
care să-l așeze definitiv în galeria scriitorilor contemporani.

Vasile Pop-Negreşteanu,
Nuduri pe bară
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Mihai Barbu

„ACESTEA M-AU SLUJIT…”
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Această inflație literar-artistică face greu sesizabilă
o lucrare care iese din canon. Victoria Stolojanu Munteanu și-a petrecut o bună parte din timpul liber culegând legendele locului. Mărturie stau cărțile sale despre
eroii olteni, despre geneza numelor atribuite munților,
apelor și pădurilor, localităților și, în general, despre
geografia mitică. (Vezi Monografia Bumbești-Jiu, Editura Rhabon, Târgu-Jiu, 2003; Legende și povești din
Bumbești, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2007; Fericirile
lui Tudor din Vladimiri, Editura Antim Ivireanul, Vȃlcea,
2020; 70+1 din Clubul Mincinoşilor, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 2019; 70+1 din Clubul Mincinoşilor
Legendele Gorjului, Editura CJCPCT Gorj, 2019).
Culegerea folclorului, dacă e s-o faci ca la carte, presupune o seamă de reguli de care e imperios necesar
să ții seamă, iar Victoria Stolojanu-Munteanu, prin
formația sa tehnică (e doctor în management), a dat un
exemplu edificator în această privință. Am zice că în
acest domeniu care presupune tenacitate, predispoziția
de a asculta informatorii (așa se numesc ei în literatura
de specialitate și nu au nimic de-a face cu acei oameni
de joasă speță pentru care delațiunea e un mod de
viață), răbdarea de a compara variante, de a le pune
cap la cap și, în cele din urmă, de a le aduce în lumina
tiparului, autoarea se simte ca peștele în apa curată a
Jiului, înainte de a spăla cărbunele Văii.
Când a fost să scrie despre Tudor, Victoria Stolojanu-Munteanu a plecat de la ediția de „Scrieri”, îngrijită
de Tudor Nedelcea, un volum apărut la Editura Scrisul
Românesc din Craiova, în 1993. Prefața e semnată de
Marin Sorescu și are ca titlu Tudor Vladimirescu și Literatura stării de urgență. „Ca și fapta sa, limba lui Tudor
este acțiune, mișcare, repezire năvalnică de apă de
munte, cu obârșia pe piscuri. Directă, de la suflet la suflet, dezvăluind un năduf, o durere mocnită, ea cere participare imediată. Poruncă, rugăciune și îndemn frățesc.
Veniți fraților! Tudor din proclamații este biblic, aforistic,
în același timp limpede și ambiguu, ca profeții”. Ideea
de la care pleacă autoarea din Gorj e aceea a personajului absent fizic, dar care e recompus din zeci de
PRO

În arealul oltean apetența scriitorilor din zonă pentru
a scrie despre Tudor Vladimirescu, Brâncuși și Ecaterina Teodoroiu este maximă. Sunt zeci, sute de încercări
literare axate pe aceste teme, dar nici un scriitor născut
în Oltenia nu este descurajat de opera înaintașilor. El
vrea, neapărat, să mai adauge și el, la rându-i, o cărămidă sau o pietricică de marmură la soclul sau la statuile eroilor cărora le închină strădaniile lor. Nu-i
intimidează, în cazul lui Tudor Vladimirescu, nici cele
cinci tomuri groase, Răscoala din 1821, elaborate de
un colectiv condus de Andrei Oțetea (plus cercetătorii
Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano, Ioan Neacșu,
Sava Iancovici și Alexandru Vianu) și apărute la Editura
Academiei, în 1959, nici volumele mai vechi sau mai noi
ale lui Mihai Cioranu (Revoluția lui Tudor Vladimirescu,
București, 1859), Nicolae Iorga (Scrieri inedite ale lui
Tudor Vladimirescu din anii 1814-1815, București, 1914
și Izvoarele contemporane asupra mișcării lui Tudor
Vladimirescu, 1921) sau Nestor Vornicescu
(Descătușarea, 1821, apărută la Craiova în 1981). Interesant că de-a lungul vremii ceea ce a pus la cale
Tudor Vladimirescu și pandurii săi în 1821 s-a numit, pe
rând, fie zaveră, fie mișcare, fie răscoală, fie
descătușare, pentru ca, în cele din urmă, să se numească exact ce fost: revoluție. Pentru că din gestul
magic și astral al jertfirii de sine a eroului putem spune
că s-a născut România modernă. De atunci istoria
noastră s-a reîmpământenit, iar energiile naționale s-au
descătușat.
„Mărturisesc”, scrie Marin Sorescu, „figura lui Tudor
obsedează de mulți ani pana scriitorului, în căutarea de
caractere tari și personaje destoinice. Acum, când s-a
umplut țara de revoluționari, de impostori răsăriți ca ciupercile, tunând și fulgerând, răgușind zilnic microfoanele, chipul însângerat îmi apare parcă mustrător în
față. Parcă am mai avut noi revoluționari, dar nu semănau cu aceștia, îmi zic. Și, mai ales, parcă am mai avut
noi un revoluționar de-a adevăratelea, îmi zic. Regândit
astăzi, Vladimirescu apare în strașnica lumină nepătată,
de arhanghel al dreptății noastre din veac”.
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puncte de vedere emise de cei care i-au fost alături, de
cei care l-au cunoscut, de amici binevoitori și de
dușmani neînduplecați. Nu ziceau francezii că romanul
nu e decât o plimbare (cu har…) a unei oglinzi de-a lungul unui drum? Tudor nu apare în imaginea pe care o
reflectă oglinda din poemul dramatic dedicat lui. El cedează prim-planul oamenilor săi și oamenilor stăpânirii
și din acest cumul de imagini răzbate figura omului și a
eroului, cu toate cele bune și cu fireștile scăderi. În final,
din acest puzzle se reface, piesă cu piesă, imaginea
unui erou născut să transforme această geografie nenorocită într-o istorie demnă, indiferent de sacrificiul pe
care îl presupunea. Este de remarcat că înălțimea tragică a eroului e alternată cu imaginea omului, așa cum
a fost el pe acest pământ. ,,Aflându-mă eu om necăsătorit și fără de vrednici clironomi, temându-mă în toată
vremea de moarte, mai vârtos aflându-mă ostaș și în
toată vremea călător, am socotit ca să-mi pun orânduială subt epitropie cele ce am, atât mișcătoare, în ce
chip să se urmeze, întâmplându-se sfârșitul vieții mele
la vreo străinătate sau măcar aici”. Tudor era un om pro-

lector

fund credincios: „Talere 1250 să se trimită la sfânta
Agora să se dea daru bisericei; și pentru aceasta să fie
datoare biserica ca în veac să aprinză în toată vremea,
ziua și noaptea, în veac. Asemenea 1500 să se trimită
la Ierusalim, la biserica sfântă, ca să arză o candelă în
veac. Și ce bani va mai prisosi, să se dea la biserici sărace, ca să cumpere cele ce va lipsi. Și la biserica făcută de mine în Prejna, să se dea lei 300. Și de va mai
prisosi bani se vor da la fete sărace ca să se îmbrace
și la slugi. Fiindcă acestea m-au slujit…”
Poemul dramatic Tudor, fiul Ursului e o scriere cu
un erou faimos și cu oameni de tot felul. Am putea zice
că Victoria Stolojanu-Munteanu poate sta, cu cinste,
alături de Dumitru, feciorul, Rosa, Stan Carochie, Iancu
Bogdan și Nicolae, pentru devotamentul cu care l-a slujit, (şi) în acest poem dramatic, pe Domnul Tudor. Şi cu
toţii, autor şi personaje, se numără, ştiuţi ori anonimi,
printre cele „slugi” cărora Pandurul le-a lăsat banul recunoştinţei sale, mai strălucitor şi mai valoros ca aurul,
„fiindcă acestea m-au slujit”.

PRO

Vasile Pop-Negreştean, Ciclul Povestiri din cartea Dacilor, IV (detaliu)
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Vrancea literară

Paul Spirescu

BOCETUL ÎNFUNDAT AL ŢĂRII

Nici măcar nu ți se mai aude bocetul, țară:
poate-ai murit demult și trecem pe lângă tine
cu pașii repezi ai veșniciei, sacadați
noi, cei bolnavi de o epidemie supralunară
foștii tăi slujitori și soldați.
Țară săracă, țară bogată, țară ciudată
țară tristă, țară miraculoasă în care
până și morții tăi mor în mod repetat
încă o dată și încă odată

Copleșit, doborât de tristețe.
Până și zâmbetul lui
înfrânt
pare o efigie tristă
a înfrângerii
și a dezolării.

Doamne, unde există sculptorul acela
care să întruchipeze în piatră
statuia de aur
a Tristeții?

TESTAMENT

Presimt că în curând va trebui să ne despărțim:
e o lege a firii.
Cine vine prea târziu
pleacă mai devreme.
Vă las vouă toate îndoielile mele
toate căutările mele
toate întrebările mele
fără răspuns
toate răspunsurile mele
fără întrebare.

Vă las vouă bucuria fără de margini
a disperării
forfota începutului de lume
și liniștea supremă a sfârșitului
cauza și efectul
necesitatea și întâmplarea
râsul și plânsul
cântecul și descântecul...

Duceți-le mai departe...!
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SINgURĂTATEA ABSOLUTĂ

Nu poți, n-ai dreptul să scrii despre singurătate
dacă n-ai experimentat-o pe propria ta piele
de atâtea și atâtea ori;
dacă încă n-ai ajuns să urăști toate geamantanele
care se pregătesc de o altă și o altă plecare,
dacă întinzi mâna prin somn și simți, năucitor,
cum se lărgește golul peste tine...
Și nici atunci, nici măcar atunci
n-ai dreptul să scrii despre singurătate.
Gândiți-vă numai la bunul Dumnezeu
și la singurătatea Lui
Absolută!

RĂNILE POETULUI

lui Ion Panait, acolo în Cer

El îşi umplea numai cu visuri celeste
toate buzunarele mantalei sale de ploaie:
ca să aibă ce ronţăi, când i se dă liber, câteodată,
între două supreme războaie.

El nu se uita la prostii, el ştia că adevărul e Adevăr
şi minciuna este Minciună.
Visurile lui tumultuoase îi zburau din buzunare,
imponderabil,
cum trupurile cosmonauţilor
care zboară spre Lună.
El avea renunţările lui, fraţii lui, caii lui
cu ochi blânzi şi curaţi, ruşinând chiar şi cerul,
chiar şi marea.
Rănile lui îi erau singura certitudine
înghiţind nemilos întrebarea...

PRO

SChIŢĂ PENTRU O IMPOSIBILĂ STATUIE

triști, bolnavi și dezamăgiți
chiar de aromele primordiale ale Amăgirii
de a fi fericiți...
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Fevronia Spirescu

Vrancea literară

SĂ NU MAI PLECI, LILI!

PRO

Iar a venit Anul Nou? Iar petarde și pocnitori? Ufff!
Repede, sub pat! N-are decât să mă caute Lili cât o
putea. O fi ea stăpâna mea, o avea ea cinci ani, dar mie
mi-e o frică grozavă de pocnitori! De Anul Nou am tremurat o săptămână. La orice zgomot, zdup, eram sub
pat! Buff! Se aud și cioburi căzute. S-o fi spart vaza de
dincolo! De ce țipă toți? Hei! ce-i nebunia asta? Și Cici,
perușul galben, strigă îngrozit.
– Mamăăă!
– Lili!!!
Bine că m-am ascuns. Dar e praf și... Trosc! Sirene,
țipete, tropăituri! Aproape că mi-a sărit inima de la locul
ei.
În sfârșit... liniștește! Miroase a fum și curge apă undeva. Iar a uitat cineva robinetul deschis. Îmi acopăr
urechile cu labele, să nu mai aud nimic. Mâine, Lili o să
mă ia în brațe și o să mă alinte, să-mi treacă spaima, o
să mă... Mi-e somn și mi-e frig. Mă fac covrig și adorm.
Simt că e mâine. Nu se mai aude nimic. Am dormit
buștean, de frică. Unde o fi Lili? De ce nu m-a căutat,
doar știe că trebuie să ies afară.
Oooo! Ce-i distrugerea asta? Pereții sunt negri de
fum, ferestrele sparte, perdelele atârnă în vânt... Ham!
Ham! Lili! Unde ești? Uite-l pe Bobo, iepurașul de pluș.
E pe jos! Ce-o fi cu Lili, doar știe că și lui Bobo îi este
frică să doarmă singur. Fetița doarme cu el în brațe. Eu
la picioarele lor, dar astă noapte am adormit sub pat, de
frică. Ce-am făcut? De ce i-am lăsat singuri, de ce
m-am ascuns? Unde e Lili?
Vai! Și bucătăria! Dulapurile-s vraiște, pe jos totul e
amestecat. Holul... holul nu mai e. E o gaură și nu-i cea
de lift, e o gaură.
Se vede până la... da, până la etajul doi, la Alla, prietena mea, o Spanieluță, ondulată și timidă. Nici nu prea
vorbește, pardon latră, decât dacă e necesar.
– Ham, ham, Alla, unde sunt cu toții?
Alla scâncește. E singură acolo jos și parcă cere ajutor. Ce naiba, sunt aproape un Beagle. Mama era o
Beagle, tata, un Maidaneaz îndrăzneț și plin de viață.
Eu sunt Urechiușă sau Chișu cum mă strigă Lili. Am o
SAECULUM 3-4/2022

pată albă pe urechea stângă. Și ce? Ce dacă am o
pată, sunt băiat, trebuie s-o salvez pe Alla. Pe unde să...
pe unde să cobor? Ce nebunie, scările de lângă lift sunt
acum pe la baie. Bine că sunt. Și la Alla este la fel. Dezastru!
– Ce s-o fi întâmplat cu ai noștri? Unde or fi?
– Au ieșit aseară în grabă. Ziceau ceva de adăpost,
de bombe. Am crezut că este vorba de baloane. M-am
speriat și eu. Am rămas toată noaptea sub pat. Nu m-a
căutat nimeni.
– Da, și la mine la fel! De la tine se poate ajunge
afară, hai să ieșim, poate aflăm ceva.
Afară, prăpăd! Nu mai este parc, nici chioșcul de
ziare, nici gogoșeria, nici blocul de vizavi...
– Ce s-o fi întâmplat, Alla? (Alla ridică din sprâncene
mirată și dă să plângă.) Să nu plângi, te rog! Pustiu pe
toată strada! Mergem fiecare la copacul lui și îl
îmbrățișăm. Peste tot gropi și dărâmături! Ce-o fi fost?
Facem plimbarea obișnuită și... înapoi acasă. Poate au
venit între timp.
– Vezi ceva în parcare? Nu mai sunt mașini. Așa
dimineață au plecat la lucru toți? Bine!
– Or mai fi boabe? Mi-e cam foame.
– Eu aveam aseară în castron, dar s-a răsturnat și
boabele s-au împrăştiat până unde au văzut cu ochii.
– Lasă boabele, hai repede, că l-am uitat pe Bobo,
iepurașul de pluș al lui Lili. E singur și el. Precis moare
de frică!
Urcăm la trei. Intru pe la baie, pe restul de scară. Nimeni. Unde sunteți? M-ați uitat aici și pe mine și pe
Bobo și pe... Cici! Unde o fi Cici?
– Aici, sub abajurul de la veioză. A căzut pe colivie
și nu mai văd nimic. Nu mai am bobițe de mei, nu mai
am apă și mă sufoc aici, se aude un ciripit răgușit de
peruș.
Am tras cât am putut de abajurul de pe colivia lui
Cici. Era cam turtită, dar ușa e deschisă, Cici e speriat
nevoie mare.
– Hai că poți ieși! Mergi la bucătărie! Pe jos sunt o
mulțime de boabe de tot felul. Alege ce vrei. Nu prea
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mă pricep la hrana perușilor. Să văd cum ne-om descurca noi, eu și cu Alla. Bine că Bobo n-are nevoie
decât de îmbrățișări. Ia să vedem, ce face dumnealui?
– Bobo! Ooo! Ți-ai rupt o lăbuță și ai un ochi spart.
Mai vezi ceva? Te doare? Dragul de tine!
– Bu-bu-bu-iturile, po-po-pocniturile, țipetele, pe
toate le-am auzit și Lili nu m-a luat în brațe!
– Cum să te ia în brațe, că nici nu-i acasă. Unde or
fi plecat cu toții? Nimeni nu mai este prin bloc. Au
dispărut cu toții! Așteptăm! Poate se-ntorc. Îmi vine să
plâng. Nu plâng! Trebuie să fiu tare.
Și am tot așteptat vreo câteva zile. Am rămas de
pază. Alla nu prea latră, dar eu am destul glas. Au trecut
pe aici niște oameni în uniforme și cu niște bocanci
uriași. Am lătrat cât am putut.
– Ham, ham! Ce căutați? Asta este casa mea, a lui
Lili, a lui Bobo, a lui Cici și a Allei. Este casa studentului
de la patru. E casa doamnei profesoare de la parter și
a pictoriței de la trei, de lângă mine! Ham! Ham! N-aveți
voie! M-am trezit cu un bocanc în codiță. M-a durut vreo
trei zile. Ei au luat ce le-a trebuit și li s-a părut frumos.
Am învățat să tac. Mai bine mă ascund.
După o săptămână, a venit pictorița. A început să
plângă. Și-a adunat culorile, pensulele și... Tablourile
nu mai erau întregi. Nu le-au plăcut oamenilor răi, cu
uniforme, și le-au tăiat cu briceagul. A stat și s-a uitat la
ele o dimineață întreagă.
Când m-a văzut, a vrut să mă ia în brațe. M-am ferit.
Am primit bucuros un biscuit uscat din buzunarul ei.
– Vrei să mergi cu mine?
– Nu! O aștept pe Lili! M-am ferit. Și sunt și prea
murdar.
Mi-a mai dat un biscuit. L-am luat și am coborât, să
i-l duc Allei. A venit după mine. Alla era sub pat și scâncea de vreo trei zile. Nu mai voia să iasă nici la plimbare. Pictorița a luat-o în brațe și Alla s-a dus cu ea. Nu
știu unde. Se uita trist la mine. Am înțeles. Fetele sunt
mai gingașe.
– Pa, Alla!
Am rămas doar cu Cici și cu Bobo. Nici eu nu am
mai ieșit afară vreo două zile, de tristețe. Foamea m-a
împins până la urmă. Nu puteam să plec departe. Bobo
nu putea dormi singur și casa trebuia păzită. Ne
cuibăream amândoi în patul lui Lili, ne luam în brațe și
adormeam suspinând. Făceam doar câte o plimbare
afară după vreun os ori vreo bucată de pâine. Apă era
destulă. Curgea pe toate conductele sparte.
Cici își purta singur de grijă. Era vară. Seara venea
înapoi. Se culca și el pe abajurul răsturnat cu căpșorul
sub aripă. Ne mai povestea ce mai vedea prin oraș. Eu
la fel, le spuneam cum mă strecuram să nu mă
zărească câinii maidanezi, mulți tare și flămânzi și ei.
Pe la blocul nostru nu prea veneau. Nu găseau nimic
de mâncare. Norocul nostru. Eram aproape singuri.
Eram singuri, dar vara a trecut, a venit toamna și
ploile au început să caute printre dărâmături loc de
adăpost și ele. Ne-am ascuns cum am putut. Eram așa
de murdari și eu și Bobo. Ne-ar fi trebuit o baie.
Într-o zi a venit și iarna. Frigul ne dovedea. Cici se
ghemuia și el lângă noi acum. Eu mă străduiam să ne
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învelim cât mai bine. Trăgeam toate păturile pe noi.
Vântul le voia pentru el. Le țineam uneori cu dinții. Să
nu te-mbolnăvești, Cici! Îl rugam mereu! Te rog să nu
te-îmbolnăvești! Ce-o să zică Lili când o veni? Trebuie
să fim puternici. Nu prea găseam de mâncare. Ajunsesem piele și os. Pâinea o împărțeam cu Cici.
Era totuși bine când dădea soarele și mă tăvăleam
în zăpadă. Mă simțeam mai curat. Pe Bobo nu puteam
să-l spăl cu zăpadă. Era rănit. Mi-era milă de el. Îl durea
lăbuța ruptă. Lungă a mai fost iarna aia. Am crezut că o
să-l pierd pe Cici. A fost bolnav mult timp. De frig.
Când a dat soarele și a înmugurit liliacul din fața blocului (era liliacul lui Lili așa-i spuneau toți, se născuse
odată cu fetița) s-a auzit un huruit de motoare și claxoane. Ne-am speriat din nou. Ne-am ascuns cât de repede am putut. Motoarele și camioanele s-au oprit fix
în fața blocului. Să vezi că ne strică locuința, mi-am
spus. Unde ne vom duce? Am început să scâncesc de
teamă și de durere.
Un om cu o cască pe cap și cu niște unelte în mână
m-a auzit.
– Hei, unde ești? m-a întrebat. Se aude un câine pe
aici, a strigat la alți oameni care erau afară.
– Ce câine? am auzit un glas de fetiță, pe care nu-l
uitasem deloc.
– Liiiliiiiii! Ham! Ham! Ham! Am zbughit-o pe scări și
m-am năpustit asupra fetiței. Am uitat că sunt murdar.
Am păzit casa, l-am păzit pe Bobo, l-am păzit pe Cici!!
Îmi pare rău că m-am ascuns și te-am pierdut!
– Uite-l și pe Cici! Doamne, cum ați rezistat? Noi am
fugit de război într-o țară cu un nume rotund. Ne-am
gândit mereu la voi.
Am tras-o de pantaloni.
– Hai sus! Uite-l și pe Bobo! Ham! Ham! Am avut
grijă de ei, de toți!
Lili mă ia în brațe. Ce bine e și ce cald în brațele ei
mici! Și mâine, Lili o să mă ia în brațe și o să mă alinte,
să-mi treacă spaima, să-mi treacă toată durerea, să-mi
treacă tot frigul și toată foamea! Și poimâine... la fel! Și...
o să... o să fie... bine!
Să nu mai pleci, Lili! Să nu mai pleci!

Vasile Pop-Negreşteanu, Porunca divină
PRO

Vrancea literară
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Manuela Dinescu

cărțile Vrancei

CINE ESTE BIȚI-CODIȚE?*

Așa cum spune titlul cărții îți dai seama de la început
că este o fetiță cu codițe. Iar dacă îi privești portretul
pictat cu dragoste și talent de autoarea cărții, gândul te
duce de îndată la o altă fetiță celebră care a încântat (și
mai încântă) generații de copii de pretutindeni. Este
Pippi Șosețica, creația suedezei Astrid Lindgren.
Același păr de culoarea morcovului prins în două codițe
care stau țepene în sus, sugerând că zvârluga este în
continuă mișcare, același năsuc ușor cârn exprimând
curiozitate, după cum ne vom putea convinge citind cartea.
Ținuta lui Biți este îngrijită, dar are o hăinuță „buzunăroasă”, cumpărată special de la mall ,în buzunarele
căreia adună nenumărate lucruri, pe care le
întrebuințează la momentul potrivit. Încălțările ei preferate sunt „Scârțâiosele”, niște cizmulițe în care poți găsi
uneori firimituri. Din când în când este nevoită să
schimbe „Scârțâioasele” și să încalțe „Nodofleții”, niște
adidași nesuferiți cu multe șireturi, sau „Ciufuliții cu
scai”, alți adidași potriviți pentru un meci de fotbal. Pentru a desface șireturile buclucașe, Biți va cumpăra o
„cheiță de șireturi” de la un meșter pitic aflat în TÂRGUL
FLECUȘTEȚELOR DEȘTEPTE.
Biți-Codițe, asemenea predecesoarei sale PippiȘosețica, este un personaj necanonic al zilelor noastre.
Nu are, precum Șosețica, un cal pe care să-l ridice cu
brațele și să-l mute de colo-colo, dar are o TROTI, adică
o trotinetă minune, echipată cu tot ce trebuie, primită în
dar, de ziua ei, de la tati. Aceasta, deoarece Biți a crescut, a terminat clasa pregătitoare, și nu mai încape în
coșulețul de pe bicicleta bunicului. TROTI este nelipsită
în călătoriile ei, doldora de năzdrăvănii, întâlniri și evenimente pline de farmec și neprevăzut. Biți-Codițe nu
are puterile fizice herculeene întâlnite la Pippi Șosețica,
dar are o imaginație rar întâlnită.
Acțiunea cărții, care aduce puțin cu un jurnal de

PRO

* Fevronia Spirescu, Biți-Codițe, Editura Eikon, București,
2019.
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vacanță, se petrece în timpul verii, la bunici, pe un
tărâm fermecat numit Santa Iluzia.
Dacă Pippi Șosețica are un animăluț al ei, de care
nu se desparte, maimuţica Nillson, Biți va primi, într-un
mod miraculos, într-un plic trimis prin poștă, o pisicuță
de culoare mov, pe care o va numi Pisi Vinețica și care,
de asemenea, îi va sta mereu alături, în buzunarul
hăinuței mai precis.
Nu știu secretul uluitoarei fantezii a fetiței, posibil să
fie un praf magic ascuns prin cotloanele Buzunăroasei,
dar pe parcursul celor aproape 60 de întâmplări prin
care trece în carte, care ar putea fi grupate pe episoade,
facem cunoștință cu multe personaje de poveste, majoritatea inedite, create de imaginația ei. Copiii, până la
o anumită vârstă, au această capacitate de a vedea, de
a descoperi ceea ce adulții nu mai reușesc, deoarece
își pierd inocența, magia lumii înconjurătoare, „corola
de minuni a lumii”, căci oamenii mari consideră lucrurile
din jur banale și chiar plictisitoare.
Meritul rămâne al autoarei, care savurează, înțeleg,
încurajează și consemnează rezultatele imaginației
fetiței ca un adevărat detectiv. O mulțime de personaje,
„descoperite”, de fapt născocite de Biți, apar peste tot
în carte, prin puterea minții ei de a le însufleți, asemenea lui Robin, băiețelul din Winie-Pooh-ursulețul-autor
A. Milne,
Amintesc: veverițele gemene,Tușița-Bufnița, vecine
de trunchi în Teiul Regal, familia șoriceilor, care locuiesc
în pod și a zânițelor din ceșcuțele de ceai cu tortițe aurite, Vrăjitorica-Albăstrica, din pata de cerneală,
Peștișorul de Roșu și Meduza Guralivă, Crabul Morocănos, fantomele de interior, verișoare cu stafiile de
afară, Zmeoaica Zurmila cu odrasla ei, zmeuțul Zmuți,
care se teme de șoricei, Urieșeful, Papagalul-Roșu și
Ariciul-detectiv care rezolvă niște cazuri „în Tainic-Land”
sunt numai o parte dintre ele.
La spectacolul organizat de Biți participă jucăriile,
devenite personaje: girafa Yafa oferă la intrare bilete și
fursecuri, Muți-Maimuți face giumbușlucuri, Elefănțelul
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Relu execută un număr de jonglerie cu Mingea Ciupercă, Regele Alb dansează cu cele două regine – provenite dintre piesele unui joc de șah descompletat – un
menuet, nebunii de la șah fac, normal!, nebunii și încurcă lumea, piticii saltă în polcă, de-și pierd saboții,
zânițele, transformate în fluturi transparenți, se rotesc
în jurul felinarului, cioplit de Bucu dintr-un harbuz.
Într-o dimineață de luni, ploioasă, care se anunță a
fi „o baltă de plictis”, fiindcă Scârțâioasele, care s-ar fi
bălăcit de minune prin băltoace, sunt încuiate în debara,
de prevăzătoarea Buni, Biți descoperă în sertarul neîncuiat și, prin urmare, „deschis publicului”, o ascuțitoare
de idei:
„– Sunt o ascuțitoare de idei.
– De ce? Ideile trebuie ascuțite? își ridică sprâncenele aproape de frunte Biți.
– Evident, uneori se tocesc, ca să nu mai spun că li
se rup și vârfurile, dacă nu le folosești cum trebuie. De
exemplu: azi ai nevoie de o idee foarte ascuțită, având
în vedere că ploaia asta năbădăioasă te ține în casă.”
Chiar și o carte ultrabanală precum MERSUL TRENURILOR îi trezește fetiței cheful de călătorii și aventuri.
Însoțită de prietenii săi, va avea prima escală în
Peștera Coșmarurilor, apoi, după ce vor trăi senzațiile
tari de aici, vor poposi în „Serele cu fericire”. Paginile
care descriu acest loc fără seamăn sunt de o poezie și
o sensibilitate rar întâlnite. Acolo, plantele cultivate în
straturi frumos ordonate sau în ghivece aveau câte un
muguraș de bucurie, câte două-trei frunzulițe de
frumusețe și chiar câte o tulpiniță de fericire mai răsărită. Toate plăntuțele erau îngrijite de câte o armată de
pitici grădinari care le luau în grijă până erau livrate la
centrele de distribuție „sau la bursa de fericire, exact ca
la o bursă de flori.”
La fel de surprinzător și interesant este și drumul prin
„Tunelul Negru-Țepos și timpului pe dos”, unde „timpul
și-a pierdut direcția și vă puteți trezi înapoi sau înainte”.
Amintesc numai zilele „cu teme de vacanță”, un adevărat deliciu și model pentru felul în care temele școlare
pot deveni atractive.
Am prezentat numai o parte din ceea ce ne poate
oferi această carte de excepție, care reprezintă o
apariție valoroasă în categoria cărților pentru copii, la
rândul ei din ce în ce mai bogată. Din păcate, mulți le
consideră un domeniu facil, ignorând faptul că se adresează unor generații de copii inteligenți și bine informați
care resping din start ceea ce nu respectă nivelul lor intelectual și afectiv. Uitând că baza formării unui om este
copilăria.
Nu este cazul scriitoarei Fevronia Spirescu, deoarece autoarea respectă și ia cât se poate de în serios
misiunea de „condeier” și rolul cărții în societate.
Cartea de față este plină de idei, de semnificații și
sensuri asupra cărora simți nevoia să revii pentru a le
înțelege și tâlcui fără să te plictisești. Umorul subtil și
inteligent este presărat, asemenea unui „condiment intelectual”, cu multă dexteritate. În ceea ce privește limbajul, pare o limbă specială, aproape secretă, care se
vorbește în Santa Iluzia și pe care vizitatorii-cititori și-o
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însușesc fără să vrea, fiind pătrunși de subtilități literare,
expresii ingenioase, jucăușe, sugestive.
Se poate spune despre carte că are strat și substrat,
text și subtext, că se adresează tuturor generațiilor, începând cu bunicii și ajungând la nepoți, că trebuie citită
și recitită. Fiecăreia dintre aceste generații i se va solicita imaginația, îi va ține mintea trează, va oferi întrebări
și prilej de reflecție, va descreți frunțile, va provoca zâmbete pline de duioșie. Cu alte cuvinte, indiferent de vârstă, fiecare cititor va face o incursiune în copilărie!
Iar Biți-Codițe, eroina cuceritoare, reprezentanta de
seamă a copiilor din zilele noastre, sunt sigură că va reveni cu alte noi aventuri care ne vor fermeca iar și iar.
O așteptăm cu interes și nerăbdare.

Vasile Pop-Negreşteanu, Făgăduință copacului
PRO

cărțile Vrancei
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Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR

PRO

La 5 aprilie s-au împlinit 90 de ani de la naşterea lui
Fănuş Neagu, prilej pentru Flacăra lui Adrian Păunescu, săptămânalul condus de fiica poetului, de a-l
omagia pe cel care susţinea într-un interviu că „s-a tutuit
cu sfinţii”. Să se fi socotit înflăcăratul evocator unul dintre sfinţii care l-au înnobilat cu atingerea aripii lor pe „frumosul nebun”, de vreme ce, sub un titlu puţin derutant
(„O aniversare care n-a mai avut loc: Fănuş Neagu –
90”), ultima pagină a revistei (nr. 25/24-30 iunie 2022),
pagină cu „va urma”, conţine o uluitoare „tutuială” peste
eternităţi, din care pare a ieşi bine lustruit semnatarul
Florentin Popescu?!
Concret, într-un efort de memorie (unii ar zice şi de
imaginaţie, cât timp relatările sunt greu de verificat, martorii invocaţi colindând şi ei câmpiile elizee) şi în război
total cu virgulele şi cu alte „bagatele” gramaticale, autorul îşi propune să răspundă dublei întrebări din subtitlu: „Cine a fost Fănuş Neagu şi ce a rămas după el?”.
„Cine a fost” ne lămureşte repede (mai bine zis ne bagă
repede-n bolboroseala vulcanilor noroioşi buzoieni): „un
scriitor de neconfundat cu niciun altul din literatura
noastră şi – cine ştie? – poate nici din alte literaturi”. (E
scris adânc, mon cher!, ar fi exclamat, pe bună dreptate, Nenea Iancu...)
„Ce a rămas după el”? Ce să rămână?! Fix „puţinele
mele amintiri” ce ar putea deveni „o fereastră prin care
omul şi scriitorul să poată fi privit încă o dată şi altfel
decât au făcut/o fac criticii şi istoricii literari”, convins că
„«tolba» amintirilor mele cu acest scriitor” „conţine secvenţe şi momente” ce „ar putea avea oarece semnificaţie şi importanţă”. Bănuiesc că „momentele” or fi fiind
importante exclusiv pentru biografia evocatorului, de
vreme ce textul, în regim cică mnezic, pe principiul „s-a
întâmplat să trec şi eu pe strada aia”, oferă cititorului o
serie de informaţii referitoare strict la bio-bibliografia popesciană ce au legătură cu marele Fănuş precum halta
din Mizil cu Orient Express-ul.
Şi ca să fie evocarea cât mai „ştiinţifică”, susţinută
de „dovadă” (după vorba celebrei academiciene!), nu
doar de martori acum tăcuţi, după vreo câteva rânduri,
SAECULUM 3-4/2022

se deschid semnele citării, care se vor închide ăhă,
aproape de sfârşit, ghilimele între care este reprodus
un amplu citat dintr-o „carte mai veche a mea” (cum altfel!), din 2007, unde, ca să vezi noutate!, „descopăr
aceste rânduri”! Halal noutate, halal dovadă…
Întâmplarea („aniversarea”, de!), continuată în
aceeaşi manieră în numărul 26, îmi aminteşte remarca
lui Fănuş Neagu (şi romancier, başca academician – nu
doar nuvelist şi povestitor, cum îl tot cataloghează memorialistul), pe care l-a ajuns, pesemne, blestemul lui
Zaharia Stancu: „«Lasă, lasă, o să-mbătrâneşti şi-ai să
dai şi tu peste proşti care se cred plini de haz». I-a fost
gura aurită. Am dat peste ei, dar, Dumnezeule!, pe vremea aia nu erau atât de mulţi şi nu lucrau toţi în presă.”

Vasile Pop-Negreşteanu, Tata
173

info cultural

Alexandru Jurcan

LOZNIȚA ȘI ARMONIA COȘMARULUI
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porului, plus evenimentul anunțat: „azi poporul se
unește cu închisoarea”. Iar finalul propriu-zis e somnul
celor din sala de așteptare. Metaforă stranie și semnal
de alarmă. Certitudine dureroasă. „Și noi dormim, domnule!” – ar suspina Caragiale, la fel ca Loznița.
Revăd filmul său din 2009 – My Joy / Fericirea mea,
în care joacă și Vlad Ivanov, în rolul maiorului bruscat,
umilit, bătut. O umanitate în derivă, o violență atroce
pentru supraviețuire. Ospitalitatea și generozitatea sunt
răsplătite cu ură și crimă. Camionagiul, veteranul, prostituata, hoții, plus piața – adică o sumedenie de portrete
fruste, amenințătoare, ca într-un documentar. Un road
movie, un roman picaresc al mizeriei și suferinței.
Loznița s-a născut la Kiev în 1964, fiind de formație matematician. A realizat zeci de documentare importante.
Da, el trăiește în Germania acum. Nu ne mirăm, văzându-i filmele. Titlu ironic (fericirea…), desigur, deoarece omul bun e pervertit de brutalitate și de corupție.
Pentru a supraviețui, începe să ucidă. Regizorului îi
convine amestecul de cronică socială, farsă, aluzie politică, tradiție populară. Rezultatul? Rămâi captivat, revoltat, emoționat, siderat.

Serghei Lozniţa
PRO

Printre filmele de la Cannes se număra și A gentle
creature, pe care francezii l-au botezat Une femme
douce, iar în traducere la noi – Blânda creatură. Regizorul Serghei Loznița (În ceață, Austerlitz) s-a inspirat
liber din Smerita de Dostoievski și a descoperit într-un
teatru din Urali o actriță demnă de rolul principal, soră
bună cu Vitoria Lipan a noastră: îndârjire, încruntare,
putere, speranță, stoicism, resemnare (Vasilina Makovtseva). Joacă în film și Valeriu Andriuță (După dealuri),
iar imaginea e semnată de inconfundabilul Oleg Mutu.
Loznița declară și ilustrează din plin ideea că Rusia
nu face progrese, că Marx și Lenin au „mătrășit”
această minunată țară. Exact așa se exprimă un personaj al filmului. Soțul unei femei simple e la închisoare.
Ea îi trimite un pachet, care e returnat în mod dubios.
Femeia se duce într-o călătorie de coșmar perfect, să
ducă personal coletul, dar mereu actualul Kafka îi închide porțile, deschizându-i o cutie a Pandorei cu
mafioți, polițiști, proxeneți, gardieni, activiști sociali ş.a.
Filmul creează o tensiune insuportabilă: vrei și nu
vrei să evadezi din ea. Din absurd, din impenetrabila
fortăreață, din ipocrizie, minciună, violență, din codul
măsluit al tăcerii. Regizorul declara că „noi existăm în
același infern”. Că a filmat în Letonia, unde închisorile
au aspect de mănăstiri. Că i-a reușit în film „armonia
coșmarului” și dezumanizarea acută.
Toți povestesc grozăvenii, crime, accidente. Șoferul
de taxi care o duce pe femeie spre fortăreață știe că
„avem noroc cu închisoarea”, e o sursă de venituri, e o
binefacere. Agenta socială, senilă și dezabuzată, e direct descinsă din subsolurile kafkiene, cu dosare în dezordine, cu incertitudini minate de un labirint perfid și
violent.
Spre final, regizorul preferă oniricul, îmbrăcat într-o
grotescă alegorie. Personajele călătoriei se reunesc
într-un vis la fel de absurd, zgomotos, periculos. O demagogie murdară, ce preaslăvește declarativ rolul po-
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Elena Stoiciu

CARNET PLASTIC

FLORI PENTRU FLORII

În perioada 14-30 aprilie, Filiala Vrancea a Uniunii
Artiștilor Plastici din România, împreună cu Ateneul Popular Mr. Gh. Pastia și sub egida Primăriei Municipiului
Focșani, a organizat la Galeria Trepte de istorie, din
Focșani, Expoziția de grup dedicată sărbătorii de Florii, curatoriată de Liviu Nedelcu, preşedintele Filialei.
Pe simeze au fost prezenți cu lucrări de pictură și fotografie artiştii Gabriela Arghirescu Popa, Elena Bîrhală,
Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumitru, Gheorghiță
Galan, Rodica Gherghinoiu Croitoru, Viorica Oana Kalany, Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Laurenţiu Păun,
Matei Roncea, Elena Stoiciu, Monica Turcu, Monica
Voicu.

***

PRO

CU LIVIU NEDELCU…
…ÎN „CAMERA TIMPULUI MEU” LA DEVA
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La invitația Consiliului Județean Hunedoara,
expoziția personală a artistului vrâncean Liviu Nedelcu,
intitulată „Camera timpului meu”, s-a deschis luni, 18
aprilie 2022, la Galeria Națională de Artă din Deva.
Preşedintele Filialei Vrancea, conferenţiarul universitar Liviu Nedelcu, a expus lucrări în medii care variază
de la pictură la obiect cotidian, realizate în perioada
2017-2022.

***
… ŞI „ÎNAPOI ÎN VIITOR” LA TÂRGOVIȘTE

La invitația Primăriei Târgoviște și a Teatrului „Tony
Bulandra” din Târgoviște, expoziția personală a artistului vrâncean Liviu Nedelcu, „Înapoi în viitor”, găzduită
de Galeria Cinematografului „Independența”, a fost vernisată pe 9 mai 2022 şi a rămas deschisă publicului
până în luna iunie.
Lucrările lui Liviu Nedelcu derulează coregrafii exuberante de gesturi uneori histrionice, alteori eluzive, mizând pe discontinuitate şi neprevăzut.Granița dintre
figurativ și abstract este destabilizată de acumulări de
vopsea, de jocuri de transparențe, de gesturi care construiesc patternuri incerte de navigare. În aceste traseelimită se insinuează diverse dispoziții afective care
comprimă distanța dintre sine și celălalt.
Liniile energice, viguroase, se decupează într-o caligrafie ininteligibilă pe suprafața abrazivă. Calitățile
evocative ale suprafeței sunt mixate cu posibilitățile
imaginative ale inserturilor textuale. Referințele ambigue la corpul uman fuzionează cu forme geometrice
fluide. Liviu se angajează într-un joc al formelor de reprezentare în care destabiliează rutina vizuală. Imaginea provocatoare, clară, succintă este înlocuită de o
reprezentare care mizează pe ambiguitate, pe o alcătuire stratificată, nefocalizată, intuitivă.
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VASILE POP-NEGREȘTEANU –
ARTISTUL CU OAȘUL ÎN SUFLET

(până in 1992), municipale, republicane, omagiale, organizate în Bucureşti, precum şi expoziţii de grup organizate în Bucureşti şi în ţară.

• Studii: Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, Bucureşti (1976-1980); Specializare în artă
monumentală şi restaurare (1980-1981)

• Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din
anul 1984

• Activitate profesională
-Expoziţii colective
Din 1978 participă la toate expoziţiile tineretului
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• Data şi locul naşterii: 28 decembrie 1955,
Negreşti-Oaş

-Expoziţii personale (selectiv)
1975 – Casa de Cultură din Negreşti-Oaş
1994 – Galeria Orizont, Bucureşti
1995 – Muzeul de Artă, Baia Mare
1995 – Galeria de Artă a Muzeului Ţării Oaşului, Negreşti-Oaş
1997 – Sala de expoziţii a Palatului Parlamentului şi Camera Deputaţilor
1997 – Desen, Acuarelă, Tempera, Pastel – Galeria
AR’TEI, Bucureşti
1999 – Muzeul de Istorie şi Arheologie, Baia Mare
2000 – Muzeul Judeţean Satu Mare
2000 – Muzeul Naţional de Artă, Cluj Napoca
2000 – Muzeul de Arheologie şi Istorie Zalău
2000 – Muzeul de Artă Satu Mare, Expoziţia Taberei Internaţionale de Creaţie „Carei 2000”
2000 – Muzeul Maramureşului, Sighetul Marmaţiei
2002 – Galeria Apollo, Bucureşti
2003-ian. 2004 – Casa Vernescu, Bucureşti
2004 – Centrul Cultural al Ministerului de Interne
2005 – Galeria Fundaţiei „Baku Art Galery”, Bucureşti
2009 – Galerie La Pardalera-Elne, Galerie de l’ancienne
mairie, Franţa
-Lucrări
de
artă
monumentală
(selectiv)
1982 -1989 – lucrări de restaurare şi pictură monumental-decorativă la Palatul Prezidențial Cotroceni din Bucureşti; zece lucrări pictură la Muzeul Național
Cotroceni.
1989 – Muzeul Mânăstirii Brâncoveni – „Sacrificiul Brâncovenilor”, frescă (400/1200 cm);
1997 – patru lucrări de pictură („Cina cea de Taină”, ulei
pe pânză, 180x600 cm; 2005 – „Bunavestire”, ulei pe
pânză şi lemn aurit; 240x 130cm; 2006 – „Naşterea
Domnului”, ulei şi foiţă aurie pe pânză, 120x160cm; „ÎnSAECULUM 3-4/2022

vierea”, ulei şi foiţă aurie pe pânză, 120x160cm) la Biserica „Bunavestire” (Spitalul din Negreşti-Oaş)
2001 – Biserica Greco-Catolică „Sf. Maria”, Baia Mare
(„Ȋncununarea Fecioarei în prezenţa Apostolilor”, ulei pe
pânză, 640x 300cm)
2002-2009 – Catedrala Ortodoxă „Duminica Tuturor
Sfinţilor” din Negreşti-Oaş (iconostasul, tempera cu
emulsie de ou pe lemn și altarul, frescă

-Lucrări în muzee (Muzeul de Istorie Galaţi, Muzeul de
Artă Satu Mare, Muzeul de Artă Baia Mare, Palatul Prezidenţial Cotroceni, Muzeul Naţional Cotroceni, Colecţia
Ministerului Culturii, Arhivele Statului Român, Casa
Centrală a Armatei Bucureşti, Muzeul Ștefan Luchian
din Ștefăneşti, Muzeul Ţării Oaşului din Negreşti-Oaş,
Muzeul de Artă Ploieşti, Institutul Politehnic București,
Colecţia Parlamentului României – Camera Deputaţilor,
Primăria Oraşului Negreşti-Oaş) şi colecţii particulare
din România şi din Argentina, Anglia, Belgia, Canada,
Elveţia, Franţa, Germania, Italia, Japonia, Rusia,
Olanda, Suedia, Spania, Grecia, SUA, Israel, Turcia şi
Cipru.
-Premii (selectiv)
1984 – premiul I, Expoziţia Naţională de Artă Plastică a
Tineretului
1985 – premiul Uniunii Artiştilor Plastici pentru Artă Monumentală
1987 – premiul I la Expoziţia Republicană a Festivalului
„Cântarea României”
1994 – premiul I Ex Libris José Martí, Casa Americii Latine, Bucureşti
1999 – premiul „Corneliu Baba” pentru pictură la Concursul Naţional de Artă Contemporană „Nicolae Tonitza”, Bârlad
2000 – Premio Roma, artistul anului 2000, Roma, Italia;
2002 – La tellacia d’oro, premiul 5 la Expoziţia Internaţională de Artă, Torino, Italia
2002 – Nominalizat pentru Premio Della Cultura Della
Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, Palazzo Valentini,
Roma, Italia
2006 – Cetăţean de onoare al oraşului Negreşti-Oaş.
•

Autoportret

PRO

„S-a scris despre mine, şi nu o singură dată, că mă
inspir din peisajele, folclorul, tradiţiile şi spiritualitatea
Oaşului. Cu tot respectul pentru autorii respectivi, trebuie să spun că aşa ceva nu este posibil, întrucât Oaşul
se află în mine însumi şi nu înseamnă nicidecum o realitate exterioară la care să mă uit şi pe care să o reproduc apoi în lucrările mele. Oricât de metaforic, sofisticat
sau filosofic ar suna o astfel de afirmaţie, lucrurile sunt,
din punctul meu de vedere, mai mult decât simple: energia locului natal îţi este înscrisă în gene, te urmăreşte
oriunde te-ar duce paşii, iar dacă eşti scriitor, muzician
ori pictor, orice încercare de ignorare sau de împiedicare a manifestării ei nu reprezintă altceva decât o faSAECULUM 3-4/2022
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vorizare certă a eşecului artistic.”
„Unele dintre subiectele favorite ale picturii mele au
fost şi cred că vor rămâne şi în viitor manifestările prilejuite de obiceiurile de iarnă din locurile natale. Nu le-am
abordat atât pentru autenticitatea şi pitorescul lor, cât
mai ales pentru unicitatea cadrului natural, ca să spun
aşa, în care se petrec ele.
De pildă, zăpada scârţâind sub picioare, aerul îngheţat, cerul negru, coborât de jur-împrejur, pe care stelele
par atât de mari încât ai impresia că mergi direct printre
ele sunt componente ale unei atmosfere de mister şi
sărbătoare cu adevărat fără pereche. Am pictat câteva
tablouri exact cu acest conţinut, iar cineva a scris despre ele că ar avea tangenţă cu fantasticul. Nici vorbă de
aşa ceva! Sunt lucrări în care am redat cu fidelitate o
realitate senzorială complexă şi copleşitoare trăită cât
se poate de aievea.
Asta înseamnă să percepi energia primordială a propriei obârşii şi să o transmiţi celorlalţi îmbogăţită şi nealterată, în pofida a nenumăraţi factori care te-ar putea
izola de ea, unii necesari, alţii inevitabili: cunoaşterea
acumulată în ritm exponenţial, experienţa de viaţă, dubiile care ţi se strecoară în suflet pe măsură ce timpul
inocenţei devine tot mai îndepărtat.”
•

Aprecieri critice

Umblă mereu cu un fluier în buzunarul interior al hainei şi îl scoate tacticos ca să-ţi cânte în cele mai neaşteptate momente şi împrejurări, chiar şi pe stradă, dacă
se întâmplă să-l întâlneşti şi el simte nevoia să te salute
într-un alt mod decât folosind cuvintele. În plus de asta,
dacă mai ai şi ocazia să-i treci pragul atelierului, vei constata că primul lucru de care se ocupă după ce-ţi deschide uşa nu este buchetul de flori sau sticla cu vin pe
care i le întinzi, ci o ceteră, la care îţi intonează musai
câteva acorduri vesele în semn de bun venit. Unii ar
putea crede că joacă teatru, iar alţii ar taxa aceste manifestări ca pe nişte excentricităţi. Nimic mai fals, însă.
Procedând astfel, Vasile Pop-Negreşteanu nu face
altceva decât să se comporte după cum îi dictează propria condiţie de om şi de artist care, pentru că nu poate
concepe să se rupă de spaţiul în care a văzut lumina
zilei, este condamnat să-şi poarte locul de baştină peste
tot, fie şi sub forma dematerializată a amintirilor, visurilor, aspiraţiilor şi simbolurilor.
*
Vasile Pop-Negreşteanu crede că „dacă vrei să dovedeşti că eşti artist plastic, trebuie să arăţi că poţi să
construieşti un imperiu de imagini diferite pe spinarea
aceluiaşi subiect”, iar tenacitatea cu care îşi urmează
acest crez mă scuteşte de obligaţia de a-l apăra în faţa
celor care se tem că a pornit pe prea multe drumuri în
acelaşi timp şi că, din această cauză, s-ar putea să nu
ajungă nicăieri.
Corneliu Ostahie
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Diana Dobriţa Bîlea
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nitorul Neagoe-Basarab, este văzut de hermeneut
drept un monah, renunțător la lume, negru nu după culoarea pielii ori după caracterul său (rău), ci în virtutea
ideii de trecere de la nemanifestat (întunericul primordial) la manifestat. O legendă privind alegerea locului
pentru ridicarea Mănăstirii Argeșului spune că Neagoe
Basarab, „cel cucernic, cel religios ca un călugăr”,
ajunge, luând urma unui mistreț la vânătoare, în Valea
Dracilor. Neluând în seamă pericolele mistice, merge
mai departe și găsește ruinele unui templu păgân. Aici,
petrece o noapte în rugăciune și, scăpând cu viață,
pleacă, dar se întoarce cu niște zidari pentru a ridica o
mănăstire chiar pe locul vechiului templu păgân. Gheorghe Șeitan interpretează legenda ca o demonstrație a
triumfului creștinismului asupra cultelor precreștine, pe
de o parte, și ca stabilirea unei ordini necesare în haosul inițial, pe de altă parte.
Pe parcursul a 34 de capitole-eseuri interesante și
incitante, autorul pornește de la „Lumina începutului de
lume” dintr-un colind ardelean: „Colo-n jos pe râturele/
Arde-și patru lumninele./ D-acelea nu-s lumninele,/ Că
sunt patru zâdurele”. Ultimele două versuri au rolul „de
a atrage atenția că avem de-a face cu un limbaj figurativ, un simbol – zidirea ca o creație universală”, prezentă
și în Vechiul Testament. Se insistă asupra sensului figurat al verbului „a zidi”, care înseamnă și a crea, de
unde și relația Dumnezeu-Ziditor-Creatorul lumii. Crearea cosmosului este văzută, în unele variante ale
„Meșterului Manole, ca un joc divin; Dumnezeu din Biblie creează lumea în șase zile și în a șaptea se
odihnește, iar cel din religiile străvechi indo-europene,
ca și cel al protoromânilor se distrează creând: „Lila
este jocul divin al formelor care se desfășoară creând
iluziile (Măya) lumii fenomenale. De aceea Negru-Vodă
dă semnalul începerii zidirii mănăstirii printr-un cântec”
(„Negru-Vodă ce-mi făcea?/ D-un căpuț scotea,/ D-un
căpuț de os,/ Răsună frumos/ Și el când cânta,/ Lunca
răsuna/ Zidarii auzea/ Și la el venea” – variantă). Pentru
a înțelege mai bine textele rituale despre femeia zidită,
este adus exemplul muceniței Teodora din PeloponezVasta, care, înainte de a muri pe câmpul de luptă, a rosPRO

Chei de re-citire a baladei „Meșterului Manole”
După studiile Zamolxis în cântecul bătrânesc și
Miorița vine din cer, cu subtitlul Ritualul părăsitorului și
Zalmoxis, bărbat străin, în care autorul interpretează
balada Miorița ca fiind de sorginte divină, tulceanul
Gheorghe Șeitan, jurnalist și vajnic cercetător prin spiritualitatea românească bine conectată la cea balcanică
în special și la cea a lumii în general, revine cu un nou
studiu, de aceeași factură: „Meșterul Manole” – o
creație criptată, cu subtitlul Sensul figurat al jertfei
zidirii și Zalmoxis, ctitor al unei case de cult (Ed. Ex
Ponto, Constanța, 2022). Demersul literar al exegetului
– de altfel un erudit care nu se sfiește să contrazică, cu
argumente pertinente, bazate pe documente și concluzii
rezultate din căutări profunde în religie, filosofie, mitologie, literatura populară sau cultă de la noi și universală, predecesori de renume precum Iorga, Eliade,
Blaga, Coșbuc ș.a. – are în vedere faptul că „Meșterul
Manole”, ca și alte balade românești, conține un mesaj
criptat, accesibil doar unor inițiați.
Decriptarea se face din două perspective, așa cum
observă și prefațatoarea cărții, dr. Anastasia Dumitru:
orfică și zalmoxiană. Revelația cărții constă în faptul că
Gheorghe Șeitan pune semnul egal între mănăstire și
om (cu trup și suflet). E vorba despre ridicarea unei mănăstiri interioare, sufletești, de esență divină, care nu
poate dăinui decât în urma unei purificări constante, prin
sacrificarea oricărei plăceri (aici, reprezentată de soție)
și, în final, ca urmare a sacrificiului de sine – moartea
survenită în urma aruncării de pe acoperișul mănăstirii,
în varianta românească, sau rămânerea în propria
creație prin zidirea meșterului mare, a curbanului, în
construcție, în varianta bulgărească. Metafora zidului
care se construiește ziua și se dărâmă noaptea ascunde ciclul samsaric al reîncarnărilor, ispășirea karmei,
drumul lung al purificării în vederea mântuirii, „salvarea
salvatorului” etc. Dar jertfa zidirii, arată autorul, „trebuie
să fie o creație precreștină, întrucât creștinismul nu admite concepția transmigrației sufletului”.
Negru-Vodă, ctitorul baladesc, neidentificat istoric
până acum, deși se crede că ar putea fi vorba de dom-
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tit „o imprecație care rezumă moartea creatoare: «Fie
ca trupul meu să devină biserică!»”, locuitorii din Vasta
ridicând pe locul morții sale sălașul de cult creștin. Se
vorbește despre „Scroafa augurală”, prezentă atât într-o
variantă a „Meșterului Manole” („Locul că-l găsea,/ O
purcea râma”), cât și în „Eneida” lui Virgiliu („Îți voi da
semne: o uriașă scroafă albă”) pentru găsirea de către
Enea a locului unde să-și fondeze orașul ori în legenda
Bisericii Scroafei din satul Dipșa (jud. Bistrița-Năsăud).
De asemenea, aflăm că există și Scroafa astrală,
Scroafa fiind sinonimă cu constelația Hyade. Gheorghe
Șeitan trece în revistă textele jertfei zidirii, cu un caracter ritual, „recunoscute de specialiști”: „colindele de Crăciun din Transilvania și Bulgaria, cântecele de Paște și
Ispas, de Sânziene, seceriș, la șezătoare și nuntă și
cele pentru ploaie din Bulgaria, textul pe care se joacă
dansul clisto în Grecia”. Punându-se pe același plan femeia zidită cu Pământul și meșterul ziditor cu TatălCreator, implicit zidirea Mănăstirii Argeșului cu zidirea
Universului, se arată că zidul/creația lui Dumnezeu nu
poate dura/dăinui dacă în temelia sa nu este așezat(ă)
femeia/pământul (Maica-Pământ) care s-o susțină.
„Străinia metafizică” constituie, aflăm, „un atributiv pentru renunțătorii la lume, cei care s-au însingurat pentru
a se dedica numai căutării absolutului”, iar Manole este
un astfel de căutător.
Exegetul crede că adevăratul sens al baladei
„Meșterul Manole” se află în spatele unor alegorii care,
de-a lungul timpului, nu au fost suficient analizate din
punct de vedere religios-filosofic ori au fost greșit interpretate: alegoria zidului părăsit și neisprăvit; rădăcinile
orfice ale temei zidirii, alegoria mănăstirii cu nouă altare,
alegoria meșterilor zidari, Manole sau mintea, alegoria
visului, alegoria soției zidite, alegoria copilului abandonat, alegoria uciderii meșterilor, alegoria transformării
lui Manole în fântână, alegoria sălașului construit – casă
de învățătură religioasă și trupul ca un sălaș al eliberării
(concept prezent în budism), subliniindu-se legătura
dintre Zalmoxis și Negru-Vodă, ambii fiind ctitori ai unor
zidiri religioase.
Problematica sacrificiului întemeietor sau a jertfei ziditoare, cu toate implicațiile aferente (filosofice, religioase, etnografice, mitologice, folclorice), este tratată
într-un mod inedit, curajos, erudit și captivant de Gheorghe Șeitan, care pune la dispoziția cititorilor diverse chei
de re-citire a baladei „Meșterul Manole”. Cartea
„«Meșterul Manole» – o creație criptată” este o
revelație atât pentru neinițiați, cât și pentru cărturarii
care nu au la îndemână toate datele pe care exegetul
le-a căutat și găsit pe mai multe meridiane ale lumii,
date aparținând unor timpuri străvechi, ceea ce i-a permis forme proprii de raționament și, ca urmare, puncte
de vedere personale, ce pot intra sau nu în contradicție
cu opinii ale altor cercetători. Iată o carte pe care o recomand călduros tuturor românilor, fie și doar pentru
bogăția de informații ori pentru frumusețea/ineditul
temei.

PRO

Eflorescențe delicate de lirism
Cea de a doua carte a Elenei Papadopol poartă un
titlu care surprinde: Poeme rupte din soare (Editura
SAECULUM 3-4/2022
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Vasile Pop-Negreşteanu, Dialog despre pictură
Fides, Iași, 2021). Cititorul se poate întreba, pe bună
dreptate, cunoscând semnificația expresiei „rupt din
soare”, dacă e vorba de narcisismul autoarei
constănțene, încrezătoare în magia textelor sale literare, sau dacă nu cumva titlul trimite de fapt la relația
dintre poezie (care ține de frumusețea interioară a omului) și spațiul însorit al țărmului dintre Dunăre și mare.
Discursul liric al cărții pledează pentru „înfrumusețare”,
ceea ce aici nu înseamnă deloc trucarea stărilor de fapt
ale realității noastre, ci filtrarea lumii printr-un ochi/suflet
solar pentru a o reașeza luminată, trează, vindecată în
matca ei. Soarele este o sursă de inspirație și o miză
pentru o poezie care să umple goluri sufletești, să sensibilizeze, să conducă spre o nouă ordine interioară,
una elevată spiritual.
Cartea este împărțită în trei secvențe: Poeme rupte
din soare (prozopoeme), Cea mai dulce primăvară
(versuri) și Adevăr înfrumusețat (aforisme). Oriunde
am deschide acest volum, acustica pledoariilor este
constant suavă, cu ecouri din care continuă să răzbată
dorul, melancolia, visul de iubire, nădejdea în mai bine
sau deznădejdea, revigorarea curajului ori pierderea lui.
Tonalitățile mai înalte, rare de altfel, nu fac notă discordantă, pentru că și acestea însoțesc un discurs prin
care nu se urmărește să se impună anumite puncte de
vedere, ci să invite la meditație asupra unei posibile dimensiuni spirituale și estetice a lumii noastre în stare
să corespundă celor mai multe exigențe și, de asemenea, să producă un declic acolo unde educația pentru
bine/frumos a rămas deficitară.
Prozopoemele Elenei Papadopol se remarcă
printr-un baroc confesiv, ivit din dorința de a da neapărat
un alt chip lumii contemporane. Se pare că nu la un chip
179

Vasile Pop-Negreşteanu, Resemnare
nou se referă autoarea, ci mai degrabă la acela al copilăriei, basmic, „înflorit cu iubirea buni[ci]lor”, peste care
„a nins cu pace”. Idealizarea trecutului, a copilăriei în
speță, este firească după ce anii din viața de adult au
adus nu doar încercări grele inerente, ci și o viziune realistă asupra condiției umane. Prozopoemul care deschide volumul este o pledoarie pentru ca fiecare om
să-și caute povestea sinelui – „Nu este greșit să mai
avem în suflet povești nespuse” –, echivalentă cu „un
miracol al trăirii”, pe care s-o exprime, după o reală
experiență a iubirii, întru „împăcarea cu tonul grav al
înălțării către soare”. Este o sublimare aici, prin care se
evidențiază imperiozitatea ca omul să-și accepte latura
divină, cu tot ce implică aceasta (drepturi și
responsabilități pe măsură), având drept consecință reconcilierea lui deplină cu sine și cu Dumnezeu.
Călătoriile interioare, făcute prin mintea și sufletul
năpădite, cu voie sau fără voie, de amintiri, sunt mai
dese și mai consistente decât cele exterioare. Mai mult
decât atât, cele interioare aleg direcția de mers și pentru
călătoriile viitoare: „Sunt multe aleile din această lume
a amintirilor, cu zile, fericire, durere, duioșie, întâmplări,
oameni și fiecare voce mă întreabă, cu dragoste, pe
care drum mergem mai departe” (Un drum).
Temele acestei cărți – timpul, iubirea, marea,
instanța divină etc. – se intersectează adesea, în planul
senzorial acutizându-se o suită de percepții: „Timpul îmi
atinge clipele, ca o mătase, mișcată de vânt, care mângâie fără să aibă vină, la fel cum vântul vibrează marea,
la fel cum valul dansează la țărm, la fel cum gândul tău
îngăduie tăcerii să dezmierde” (Tăcere blândă); „Timpul
dragostei nu apune, ca și cum ani la rând nu ne-ar fi urmărit îndeajuns peste tot” (În noaptea dinspre răsărit…);
„În povestea lui, timpul nu cunoaște îngrădiri. Se re180

trage, se întoarce, ca o proslăvire a ceea ce simți, între
dragoste și necunoscut” (Vibrația timpului).
Poemele din partea a doua a cărții sunt eflorescențe
delicate și limpezi de lirism și, din când în când, efuziuni
la fel de clare și de lipsite de brutalitate. Trăirile sunt redate într-un limbaj simplu, cu tropi necomplicați, imaginile construite descriind înălțimi ori abisalități ale
sufletului în ton cu adevărul mărturisirilor. Iată un vis de
iubire în care atât trăirea, cât și portretul unui tu prezent,
dar fără sentimente declarate/manifestate, sunt hiperbolizate astfel: „dacă m-ai lua de mână/ când vii cu soarele sub braț/ m-aș odihni pe stelele/ care-ți ajung la
umăr/ ca să descopăr viața/ nedescoperită/ și să trăim
povestea/ care ne-a rămas// iar dacă nu sunt stele/ ne
vom vărsa mânia/ pe tăcere” (Nopți în poezie).
Partea a treia, alcătuită din aforisme, susține atmosfera din secvențele anterioare. Reflecțiile nu au
pretenția să epateze, să expună marile adevăruri ale
lumii, să tulbure conștiințe și inimi. Sintetizând mesajele
însumate, ideea rezultată nu este deloc o surpriză și
poate fi redată de unul dintre adagii, care solicită reconfigurarea lumii în afara oricăror rigori cunoscute, scopul
fiind de la sine înțeles: „Să continui să vezi lumea nu
așa cum este, ci cum ar fi. Cu puțină magie”.
Poetizarea vieții, a existenței omului în peisajul
realității are la Elena Papadopol valoarea eliberării ființei
umane de principiile severe după care funcționează
lumea. Puterea cuvântului este pusă în slujba refacerii
adevărului din materia fină a poeziei sufletului. Un astfel
de discurs nu poate face rău nimănui, dimpotrivă. Tocmai de aceea așteptăm cu interes viitoarele manifestări
poetice ale sensibilei creatoare care invocă primăvara
și-i face „loc să treacă” spre o Arcadie a tuturor, „între
hotare adânci”.

Un martor subiectiv al realității noastre
9 povești (Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022) se
intitulează cartea de doar 57 de pagini scrisă de Iulian
Dămăcuș. E vorba de niște poeme din care nu lipsesc
umorul, satira, ironia și nici tușele apăsate de nostalgie,
tristețe, reflecție pe tema timpului care, trecând, aduce
cu sine schimbări de cele mai multe ori neprietenoase
cu omul. De ce nouă povești și nu mai multe ori mai
puține? Să fi ținut cont scriitorul clujean de încărcătura
energetică, spirituală, magică… a cifrei 9? Adică: nouă
luni petrecute de făt în pântecul mamei până la venirea
pe lume; nouă ceruri – despre care scrie și Dante în Divina Commedia, de exemplu; cele nouă trepte cerești
de care se pomenește în creștinism, pe care sunt
așezate triadele ființelor spirituale; cele nouă muze, militante pentru artă și pace în lume ș.a.m.d. Este posibil,
pentru că urzeala unei tânguiri-descântec pare să
susțină cele nouă povești-poeme.
Iulian Dămăcuș prezintă realitatea lumii noastre ca
un martor subiectiv, apăsat de ceea ce vede, simte și
aude. Discursul este narativ, dialogat pe alocuri, într-un
limbaj obișnuit, presărat cu ziceri populare, adesea
frust. Este evidentă empatia autorului. Sentimentul de
neputință privind oprirea tăvălugului timpului ori oprirea
primejdiilor de orice fel se ascunde în spatele umorului
și al unei scrieri aparent fără subtilități. Ironia și hazul
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de necaz constituie o formă de protest în fața agresiunii
naturale sau umane la care este supus omul.
Povestea liuchii Márie este în fond o meditație pe
tema timpului și a naturii care, prin ciclicitatea sa, rămâne și după moartea omului. Începe cu o amintire a
personajului Mária și binedispune: „Vezi, leliucă, cum
ești tu/ Cum aseară, și-acum nu?” Continuarea abordează miezul problemei: „Așa cânta mocanul acela, în
ciudă…/ Au trecut de-atunci o mulțime de secerișuri”.
Expozițiunea stabilește și locul narațiunii: „Și stă un pic
liuca Márie și se uită peste/ Pădurea Aluașului, peste
casa lui Filimon,/ până la Chorâș, spre sat”. Ne este
prezentată lumea de altădată, mai bună sau mai rea,
așa cum era ea în „tinerețele mele”, cu război, povești
adevărate de viață, munca la „ceape” și altele. Prezentul o îndeamnă pe protagonista bătrână la reflecție. Își
face griji pentru ce va fi după moartea sa: „Când mă uit
cum trec în liniște norii/ spre deal și peste deal, îmi
aduc/ aminte de moarte… de/ neamurile și prietenii pe
care/ cum să-i găsesc în iarba cimitirului?.../ Ce va fi
casa fără mine?/ […]/ Palma asta de pământ/ de la
umbra pădurii va sta întinsă așteptând/ pe cineva,/ un
suflet de om/ care să-i spună o vorbă/ cu care să se
mângâie/ cu care să mai treacă/ prin ploile prăpăstioase
de vară”. Povestea crucii vechi nu vorbește despre
războiul clasic, ci despre „războiul cel dintre noi mai grozav decât celălalt”. Blestemul mamei care merge la cimitir să pună cruce la mormântul fiului ucis de „tâlhari
de viață” relevă suferința ei indescriptibilă: „-Să nu muriți
până nu-ți simți în/ sufletele voastre durerea mea!” Întrebarea lui J. L. Borges, „Ce va fi fiind Buenos Aires?”,
îi dă „ghes” lui Iulian Dămăcuș să scrie Povestea
Orașului său, a Gherlei, care „a devenit substantiv
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comun/ atât de comun, că izbindu-se de toți pereții, rănindu-se în/ sârma ghimpată, privind cu jind/ printre gratii și epoleți [cu referire la „gherlă”, închisoare, loc de
prigoană comunistă, n.n.], s-a hotărât/ să devină pentru
totdeauna/ substantiv propriu!” Un tur al orașului scoate
la iveală prezentul citadin, credința („Iisus coboară de
pe cruce și iese în burg/ Nici Rubens, nici aureola nu-l
însoțesc”; „Sfântul Grigorie Luminătorul care bate la
porțile grele…” – conform Wikipedia, al doilea hram al
catedralei armene din Gherla e Sfântul Grigore Luminătorul.), istoria, inclusiv cea literară: „Ce va fi văzut aici
mereu pribeagul Mihai în drumul său spre Blaj? Nu
l-a-ntâlnit pe Șincai, dar stă împreună cu Coșbuc/ în
parcul străvechi al orașului…” Urmează Povestea lui
B., poet trecut în lumea drepților, Povestea unui Vals,
unde protagonistul valsează cu moartea, Povestea
unei vizite anunțate – despre bolile și neajunsurile
bătrâneții, Povestea Omului de ghips – despre nedăinuirea oamenilor „făr’ de suflet” grație materiei perisabile din care sunt făcuți, Povestea Bătrânei, Povestea
„eroului” (a motanului Mau), text tragi-comic în care
este satirizată și perioada pandemiei – iată versurile din
final: „Era în toi Pandemia și-și scriau poezia poeții/ astfel că cei intrați în război ca orbeții/ și scăpați mai poeți
ca poeții/ erau pe veci consacrați,/ ăilalți, doar
autoimunizați…// Boby alene pășea c-un virus pe
mască/ noi – eu și Mau – pe pervaz de fereastră/ inspiram aerul ce se răcea/ nezărind Virusul care/ «duios
precum Anastasia trecea»./ Dar în momentul în care
m-a atacat/ Mau c-un salt l-a anihilat.// Aici a căzut fiecare pentru un ideal/ Mau, prietenul meu,/ și Virusul artificial”.
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Mihai Antonescu, Memoria trestiei, Editura Antim
Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, 2015
Mihai Antonescu, Ugu, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2021
Teofil Răchiţeanu, În zigzagul gândului, Noi-vechinoi efulguraţii, Editura Napoca Star, Cluj-Napoca, 2022
Constantin Trandafir, Mişcarea prozei la români,
Grinta, Cluj-Napoca, 2021
Ştefan Iovan, A doua cădere din Paradis, Editura
MAD Linotype, Buzău, 2021
Mircea Popa, Aproapele de departe, Editura Limes,
Floreşti, 2021
*** Cele mai plăcute strofe şi grupaje de versuri din
literatura română, Culegere gândită şi întocmită de Cornel Basarabescu, Editura Semne, Bucureşti, 2021
Cornel Basarabescu Cărţile au ferestre deschise,
Editura Aius, Craiova, 2021
Cornel Simion Galben, Lecturi aleatorii, vol. 5, Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2021
Cornel Galben, Scriitori băcăuani, vol. II, Editura
Corgal Press, Bacău, 2021
Ionuţ Caragea, Ceasornicarul fără mâini, Editura
ASLRO, 2022
Mihai Soare, Frizerul, cu viaţa şi morţile lui, Hoffman, Caracal, 2022
Nicolae Oprea, Dialoguri convergente, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2021
Ratcu Golesîn, Poetică cotidiană VII, ediţie de
autor, Rîcobara, Serbia, 2021
Oana Mihaela Savin, Milionarul şi alte povestiri,
Editura Ateneul Scriitorilor, Bacău, 2022
Valeriu Birlan, O cas, departe, Editura Vasiliana ’98,
Iaşi, 2022
Consiliul Judeţean Ialomiţa, Castele şi conace din
Ialomiţa. Istorie, memorie, poveste, Editura Metamorfodi, Slobozia, 2020
Alexandru Cazacu, Ora H, Editura Neuma, Cluj,
2021
Menuţ Maximinian, Frontiere ethologice, Editura
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Adrian Dinu Rachieru, Politică şi canon literar (I),
Eikon, Bucureşti, 2021
Şerban Codrin, Marea Tăcere, Editura Cartea Inspirată, Bucureşti, 2021
Şerban Codrin, Casandrierul, Editura Timpul, Iaşi,
2022
Victoria Milescu, Planeta stă acasă, Editura
Neuma, Cluj-Napoca, 2022
Cristian Gabriel Moraru, Genuri nobile,
eCreator,Baia Mare, 2021
Cristian Gabriel Moraru, Fotopoeme şi alte trăiri,
Editura Castrum de Thymes, Giroc, 2021
Zece poeţi teleormăneni, Antologie de Cristian Gabriel Moraru, Aius, Craiova, 2021
*** De vorbă cu academicianul Alexandru Surdu, Antologie şi Prefaţă de Marian Nencescu, Editura Pim,
Iaşi, 2021
Passionaria Stoicescu, De-a cerul, de-a pământul,
de-a viaţa, Editura CRLR, Bucureşti, 2021
Passionaria Stoicescu, Mămici, tătici şi puii lor cei
mici, Ed. Carminis, Piteşti, 2022
Vasile Macoviciuc, Arhiva ploilor de toamnă, Eikon,
Bucureşti, 2021
Vladimir Udrescu, Ultimele zile din viaţa canonului,
Tipo Moldova, Iaşi, 2021
Gheorghe Păun (editor), Seniori ai culturii (vol. III),
Tiparg, Piteşti, 2022
Mircea Braga, În căutarea sensului, Ideea Europeană, Bucureşti, 2021
Titus Vîjeu, Japonia Arhipelagul de fosfor, Rawex
Coms, Bucureşti, 2021
Rodica Braga, Şoaptele toamnei, Imago, Sibiu,
2021
Rodica Braga, Poeme în mi bemol, Limes, Floreşti,
2021
Costel Nedelcu. Violetta de Sadova, Editura Antim
Ivireanul, Râmnicu-Vâlcea, 2021
Emilia Dănescu, Mărul insomniei, Editura Neuma,
2021
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Charmides, Bistrița, 2021
Menuţ Maximinian, Literatura/cultura, dincolo de
pandemie, Editura Caiete silvane, Zalău, 2022
Ion N. Oprea, Istorii, comentarii, miscelanea
(vol. 43), Editura Armonii Culturale, Adjud, 2021
Vasile V. Filip, Cronici, povestiri, mărturisiri, Editura
Charmides, Bistrița, 2021
Miron Ţic, Cu mâinile sub cap privesc cerul senin şi
fără nori, Editura Emia, Deva, 2022
Dumitru Constantin, Cocoşul, ştreangul şi cerul,
Editura Niculescu, Bucureşti, 2019
Serghie Bucur, Apter, Editura Minerva, București,
2022
Dumitru Ion Dincă, Mai mult decât dragostea, Editura Hoffman, Caracal, 2021
Dumitru Ion Dincă, Colţii literei, Editura Omega,
Buzău, 2020
Iorgu Gălăţeanu, Pe-o alee a suferinţei…, CronEdit,
Iaşi, 2022
Adrian Dinu Rachieru, Voci din exil, Ideea Europeană, Bucureşti, 2022
Viorel Savin, Deşi Sfântul Petru era necăjit…,
Ed. Eikon, Bucureşti, 2022
Ticu Leontescu, Poeme în clarobscur, Ed. Mirton,
Timişoara, 2021

Teofil Răchiţeanu, Improvizaţii, Ed. Scriptor, ClujNapoca, 2021
***, Lui Ioan Alexandru cum îi răspundem? Omagiu
la 80 de ani de la naştere, O iniţiativă Liviu Petrina,
Ed. Maritain, Bucureşti, 2021
Costel Nedelcu, Până la cer te mănâncă pământul,
Editura Neuma, Cluj-Napoca, 2022
Ana Calina Garaş, Dacii nemuritori, RAO, Bucureşti, 2021
George Vulturescu, Lecturi. „Pe rouă, pe ceaţă…”.
21 de scriitoare în eseuri critice, Junimea, Iaşi, 2022
Gheorghe Şeitan, „Meşterul Manole” – o creaţie
criptată, Ex Ponto, Constanţa, 2022
Andrei Moldovan, Romanele poeţilor, Editura
Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca. 2022
Stan V. Cristea, Marin Preda. Anii formării intelectuale, Editura Aius, Craiova, 2022
Zenovie Cârlugea, Triada de aur Eminescu-Arghezi-Blaga, Tipo Moldova, Iaşi, 2022
Mihai Nadin, Cumpăna ştiinţei – Viitorul contează,
Ed. Spandugino, Bucureşti, 2022
Ovidiu Moceanu, Suflete pereche, Ed. Limes, Floreşti, 2022
Miruna Mureşanu, Aproapele meu Dumnezeu,
Ed. Brumar, Timişoara, 2022
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