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MANUSCRISELE LUI EMINESCU

Eugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen Simion

Începem sã publicãm (facsimilãm), iatã, CaieteleCaieteleCaieteleCaieteleCaietele lui
Eminescu*, dupã ce, timp de un secol, ele au fost citite,
descifrate, reproduse în ediþii succesive de câteva ge-
neraþii de eminescologi… Istoria lor începe la 25 ianuarie
1902, atunci când Maiorescu anunþa într-o ºedinþã a Aca-
demiei Române (þinutã sub preºedinþia lui P. S. Aurelian)
cã s-a decis sã doneze Bibliotecii Academiei manuscri-
sele primite de la marele poet. Moment esenþial în istoria
ediþiei integrale Eminescu ºi, în genere, a eminescianis-
mului. „De la Mihail Eminescu – spune el – posed, dãruite
mie de dânsul în diverse ocaziuni, multe manuscripte,
parte poezii publicate, parte încercãri, fragmente ºi
variante de poezii nepublicate, parte studii, traduceri ºi
articole în prozã. Toate aceste manuscrise, aºa cum se
aflã: în cãrþi cartonate, în caiete cusute ºi în foi volante,
vi le trimit alãturat ºi le dãruiesc, la rândul meu, Acade-
miei Române, pentru a servi celor ce se vor ocupa în
viitor cu cercetãri mai amãnunþite asupra vieþii ºi activitãþii
marelui nostru poet”.

Cei care au urmãrit mai îndeaproape aceastã problemã
(de la Perpessicius la Gabriel ªtrempel ºi Dimitrie
Vatamaniuc) ne atrag atenþia cã, încã înainte de dispariþia
poetului, Maiorescu s-a grãbit sã strângã manuscrisele
lui Eminescu risipite peste tot ºi sã le punã la adãpost.
Dovadã, între altele, faptul cã, în toamna anului 1887,
poetul, aflat atunci la Botoºani, îi cere criticului sã-i trimitã
lada cu cãrþi ºi manuscrise, depusã la Chibici Râvneanu.
Înainte de a ajunge în casa din strada Mercur (casa lui
Maiorescu), lada respectivã fusese în posesia lui Slavici,
trecuse, apoi, la Simþion ºi, de aici, se refugiase la devo-
tatul Chibici. Ce a urmat se cunoaºte. Ajunsã, în fine,
acolo unde trebuia sã fie (Academia Românã), lada a
fost deschisã ºi manuscrisele au fost legate în 45 de
cartoane (caiete) fãrã o cronologie strictã ºi fãrã o ordine
tematicã. Au rãmas ºi azi aºa cum au fost fixate atunci
ºi, desigur, aºa vor rãmâne cât timp hârtia va rezista.
Gradul lor de uzurã este, azi, destul de înaintat, încât nu
mai pot fi consultate de marele public.

Este unul dintre motivele pentru care, încã în anii ’30,
a apãrut ideea de a le conserva cu stricteþe, dupã ce, în
prealabil, vor putea fi reproduse cu fidelitate. Printre cei
dintâi care se agitã în aceastã direcþie este istoricul
Nicolae Iorga. „Nici un rând din Eminescu nu trebuie sã
rãmânã nepublicat” – scrie el. Aceastã propoziþie devine
deviza ediþiei integrale începute, în 1933, de Perpessicius
ºi dusã pânã la volumul al VI-lea (1966). G. Cãlinescu,
dupã ce consultã cu atenþie ºi transcrie în Opera luiOpera luiOpera luiOpera luiOpera lui
EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu o bunã parte din aceste caiete, ajunge ºi el la

* Articolul de faþã are ca punct de plecare introducerea la
primul tom din Caietele lui EminescuCaietele lui EminescuCaietele lui EminescuCaietele lui EminescuCaietele lui Eminescu, editat recent de Aca-
demia Românã.

concluzia cã „nu e nimic de fãcut decât sã fie reproduse
în întregime”.

Nu ºtiu la ce mijloace se gândea criticul, dar un fapt
este sigur: reproducerea manuscriselor în anii ’30 sau
’40 era, tehniceºte vorbind, aproape imposibilã, iar co-
pierea lor cu mijloacele tradiþionale ale scribului profesio-
nist nu constituia o soluþie încurajatoare pentru cei care
voiau sã aibã sub ochi foile scrise de mâna poetului.
Când, mai târziu, au apãrut elemente mai performante în
materie de reproducere a textelor, spiritele s-au aprins
din nou. Cel care reagitã aceastã temã ºi face din ea o
problemã de interes naþional este, cum bine se ºtie, filo-
soful Constantin Noica. Acþiunea lui începe pe la sfârºitul
anilor ’60 ºi se încheie, fãrã victorie, pe la mijlocul anilor
’80. Întocmeºte, întâi, un fel de manifest (FacsimilaþiFacsimilaþiFacsimilaþiFacsimilaþiFacsimilaþi
„Caietele lui Eminescu”„Caietele lui Eminescu”„Caietele lui Eminescu”„Caietele lui Eminescu”„Caietele lui Eminescu”), datat martie 1968, care, dacã
înþeleg bine lucrurile, rãmâne printre hârtiile sale. Publicã,
apoi, în acelaºi an, în Scânteia TineretuluiScânteia TineretuluiScânteia TineretuluiScânteia TineretuluiScânteia Tineretului, un articol
imperativ (O imagine a pietãþii faþã de culturãO imagine a pietãþii faþã de culturãO imagine a pietãþii faþã de culturãO imagine a pietãþii faþã de culturãO imagine a pietãþii faþã de culturã), parte –
ne spun editorii lui Noica – dintr-un text mai amplu, rãmas
ºi acesta în manuscris, intitulat Despre necesitatea ºiDespre necesitatea ºiDespre necesitatea ºiDespre necesitatea ºiDespre necesitatea ºi
posibilitatea facsimilãrii „Caietelor” lui Eminescuposibilitatea facsimilãrii „Caietelor” lui Eminescuposibilitatea facsimilãrii „Caietelor” lui Eminescuposibilitatea facsimilãrii „Caietelor” lui Eminescuposibilitatea facsimilãrii „Caietelor” lui Eminescu.
Filosoful trimite, în acest timp, scrisori editorilor ºi intelec-
tualilor implicaþi în editarea ºi studiul operei lui Eminescu,
adreseazã, în paralel, memorii cãtre Uniunea Scriitorilor
ºi alte foruri culturale, þine conferinþe, redacteazã note
explicative, face scenarii, se duce la Iaºi ºi þine la CasaCasaCasaCasaCasa
PogorPogorPogorPogorPogor o cuvântare incendiarã, voind sã trezeascã senti-
mentul patriotic al moldovenilor ºi orgoliul lor de a fi dat
pe cel mai mare poet al românilor, stã de vorbã cu cei
care puteau sã treacã de la vorbe la fapte (cu tipografii),
în fine, filosoful vrea sã-i trezeascã pe daco-romani din
inerþia lor proverbialã. Trebuie sã spunem cã nu prea
reuºeºte, cel puþin nu imediat.

Mi-a cãzut în mânã, dupã moartea lui Preda, o scri-
soare pe care Noica i-o adresase mai înainte în legãturã
cu tema pe care o discutãm. Ea mai existã, cred, printre
hârtiile mele. Îmi amintesc de stilul ardent ºi mesianic al
filosofului. Noica vrea, e limpede, sã punã intelighenþia
româneascã la treabã, dar, pentru a o pune, trebuie, întâi,
s-o trezeascã din reveriile ei leneºe, materne. Regãsesc
acelaºi stil ºi cam aceleaºi fantasme în textele pe care
le-au strâns într-o carte, Introducerea la Miracolul emi-Introducerea la Miracolul emi-Introducerea la Miracolul emi-Introducerea la Miracolul emi-Introducerea la Miracolul emi-
nesciannesciannesciannesciannescian, Marin Diaconu ºi Gabriel Liiceanu. Va trebui
s-o recitim ºi s-o comentãm într-o zi cu mai mare atenþie,
pentru a defini mai corect „unghiul Noica” în interpretarea
lui Eminescu ºi sensul real, complex, al agitaþiei sale în
problema manuscriselor. Sã desprindem, deocamdatã,
argumentele lui în favoarea facsimilãrii. Sunt multe, solide
ºi însoþite totdeauna de un numãr de fantasme culturale
care universalizeazã, am putea spune, subiectul ºi face
din el o problemã de viaþã ºi de moarte pentru spiritul
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românesc. Încã o datã, este modul lui C. Noica de a se
apropia de o idee ºi de a o ridica, în cele din urmã, la
etajul superior al speculaþiei intelectuale, acolo unde ideea
reproducerii manuscriselor, de pildã, stã în vecinãtatea
marilor concepte.

Care sunt, în fond, punctele forte ale acestui mesaj
neobiºnuit în lumea noastrã? Sunt multe ºi, puse la un
loc ºi traduse în limbajul inimitabil al lui Noica, constituie
un discurs în care sfatul practic (numãrul de exemplare,
durata execuþiei, costurile, difuzarea, structura volumului
etc.) se însoþeºte cu reflecþii morale ºi speculaþii filosofice
despre „umilinþa omului de culturã”, despre „învrednicirea”
poetului sau despre „haosul creator”. Noica vorbeºte de
„un miracol” (existenþa caietelor) ºi de miracolul nou care
ar trebui sã se producã: întâlnirea celor 14.000 de pagini
cu spiritul generaþiilor tinere.

El crede cã este o obligaþie naþionalã de a provoca
aceastã întâlnire ºi aºteaptã mult de la ea. Are un
exemplu: publicarea celor 29 de caiete ale lui Valéry.
Consultã câteva volume ºi, dacã mai avea vreo urmã de
scepticism îl el, se vindecã: facsimilarea se poate face.
Trimite din nou un memoriu celor în drept, ºi memoriul se
încheie cu aceste vorbe: „Memoriul de faþã este fãcut de
cineva care nu are nici un titlu deosebit de a vorbi despre
astfel de lucruri, decât cã probabil e ultimul cãrturar în
timp care a avut privilegiul sã mai poatã rãsfoi în întregime
manuscrisele lui Eminescu. El a redactat memoriul din
îngrijorarea cã ar putea rãmâne cu adevãrat printre ultimii
ºi în convingerea sincerã ºi emoþionantã cã în România
socialistã ceea ce pare imposibilitate altora devine, dacã
trebuie, realitate”.

La început, Noica este de pãrere cã facsimilarea va
putea fi realizatã în doi ani, apoi, dupã ce stã de vorbã cu
tipografii, experþii, editorii, propune rãstimpul de 15 ani.
În 15 ani, dacã vom învinge în noi îndãrãtnicia, vom putea
avea sub ochi cele 44 de Caiete, socoteºte el. Publicarea
lor ar putea dovedi faptul cã românii ºi-au înfrânt spaimele
ºi au învãþat lecþia desãvârºirii. Desãvârºirea pe etape,
pas cu pas, uneori prin salturi, fãrã amânãri iluzorii. Mo-
delul desãvârºirii absolute nu trebuie sã încurajeze lenea
din noi ºi sã justifice scepticismul care flateazã inerþiile
spiritului.

Cãci – avertizeazã filosoful – „desãvârºirea înãbuºe
câteodatã sãvârºirea”. O propoziþie memorabilã ºi o jude-
catã dreaptã! Este limpede: Noica s-a îmbolnãvit de
„eminescianã” (mãrturiseºte chiar el), cerceteazã încã o
datã manuscrisele, descoperã câte un vers care-i stimu-
leazã spiritul reflexiv ºi pune, atunci, versul în relaþie cu
un concept, în fine, revine la partea practicã a lucrurilor,
face din nou memorii, petiþii, devize, ceartã pe câte un
„întârzietor” ºi, de aici, ajunge la zicala cunoscutã cã
„mai binele este duºmanul binelui”. De la zicalã trece la
sociologia ºi morala contemporanã: „va sã zicã, compa-
rativul a nenorocit într-un fel o lume; tehnica a venit cu
tot felul de lucruri mai bune care loveau lucrurile bune;
ºi-au venit ºi americanii cu lucrurile lor foarte bune, nu?
[…] Cam acesta e stilul de care suferim cu toþii: compara-
tivul ºi superlativul au desfiinþat binele”... În mânia lui
biblicã, filosoful „rostirii româneºti” are timp pentru a
construi paradoxuri strãlucitoare!

Lupta lui cu spiritele „întârzietoare”, ºovãielnice, re-
fractare, blazate ºi, mai ales, lupta lui cu „zeflemitorii” de
periferie este, trebuie sã recunoaºtem, dreaptã ºi teribilã.
O luptã pe care, retoric, o duce într-un discurs (îl putem
numi) al parantezelor… Parantezele se deschid la tot
pasul în demonstraþia lui Noica ºi ele nuanþeazã inspirat
mesajul sãu poruncitor. Cum de ajunge Noica, în pledoaria
sa, de la facsimilarea manuscrisului 2254 la Le RomanLe RomanLe RomanLe RomanLe Roman
de la Rosede la Rosede la Rosede la Rosede la Rose ºi, de aici, la cei trei mari bastarzi din Renaº-
tere (Leonardo da Vinci, Leonbattista, Erasmus)? Nu este
atât de important sã aflãm rãspunsul, mai important este
sã vedem ce urmeazã: urmeazã o uluitoare clasificare a
evoluþiei spiritului european în funcþie de gramaticã ºi de
instrumentele ei: lumea adjectivului, lumea adverbului,
lumea conjuncþiei etc. Formidabil ºi paradoxal. Nu ºtiu
dacå îl putem crede, dar, în mod sigur, putem sã-l admirãm
pe Noica, filosoful care – vorba lui – aruncã ancora spiri-
tului în cer când te aºtepþi mai puþin. Dupã împãrþirea
lumii în categorii gramaticale, el se întoarce, rapid, la
Eminescu ºi lanseazã din nou înfricoºãtorul þipãt: „Dom-
nilor […] facsimilaþi pe Eminescu! Facsimilaþi pe
Eminescu!”… Revine, apoi, mai potolit, la poetul în care
vede un „uomo universalis”, adicã un om care „trãieºte
ruºinea de a nu ºti tot; cãci e o ruºine de a nu ºti tot”.tot; cãci e o ruºine de a nu ºti tot”.tot; cãci e o ruºine de a nu ºti tot”.tot; cãci e o ruºine de a nu ºti tot”.tot; cãci e o ruºine de a nu ºti tot”.

Nu este locul într-o introducere la Caietele Caietele Caietele Caietele Caietele lui
Eminescu sã comentãm toate ideile ºi sã reconstituim
întreaga demonstraþie pe care o face filosoful în sprijinul
ideii de facsimilare a manuscriselor. Sã reþinem doar faptul
cã Noica sperã ca, în contact cu miracolul eminescian,
lumea româneascã sã devinã mai bunã, mai frumoasã ºi
mai aptã pentru cultura de performanþã. Tinerii poeþi, zice
el, se vor întoarce la versul cantabil ºi vor înþelege, în
fine, cã fãrã culturã înaltã versul se târãºte prea aproape
de pãmânt (adicã de efemeritate, inesenþial, derizoriu).
Mai mult: comentând caietele, românii vor descoperi nu
un alt Eminescu, ci pe Eminescu total: „ªi dacã nu ne
vom hrãni cu Eminescu – nu cu un Eminescu idealizat,
nu cu un Eminescu trimis în genialitatea lui, ci cu
Eminescu acesta, cu Eminescu acesta al haosului
germinativ – dacã nu ne vom hrãni cu Eminescu acestaacestaacestaacestaacesta,
atunci vom rãmâne în culturã mai departe înfometaþi”. ªi
tot el, cu alt prilej: „Astãzi a devenit încã mai mult: a
sfârºit prin a fi o parte în subiectivitatea oricãrui om de
culturã sau intelectual român, în aºa fel încât nici o pro-
iectare obiectivã a lui nu mai e cu putinþã, nici mãcar
exterior, orice judecatã asuprã-i ne apare drept un simplu
punct de vedere ºi orice reprezentare statutarã nemulþu-
meºte. Dacã s-ar gândi cineva sã-i tãgãduiascã opera ºi
sã-i atace memoria, nu ar fi nici mãcar revoltã: ar fi mirare.
E ca ºi cum ai lupta împotriva izvoarelor sau a cãmãrilor
vântului. Dar aºa fiind, devoþiunea pentru Eminescu nu
sfârºeºte într-o obnubilare? Marele critic ºi eminescolog
Cãlinescu a proiectat împotriva cultului excesiv al poetului.
Ceea ce este însã mai rãu în devoþiunea aceasta este
cã ea devine un fel de odihnã a spiritului românesc întru
Eminescu. Asigurarea cã el a simþit ºi rostit unele lucruri
esenþiale ne liniºteºte ºi satisface. Credem, datoritã lui,
a ºti ce suntem ºi care e vibraþia noastrã în adânc. Cu
numele lui magic deschidem toate porþile spiritului.
Eminescu ne-a devenit atât de mult încât poate câteodatã
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sã nu mai însemne nimic determinant pentru unii dintre
noi, dar în acelaºi timp sã poleiascã neînsemnãtatea lor.
Ceva ca o divinitate leneºã a stãpânit simþirea ºi gândirea
unora dintre intelectualii români. Din aceastã împãcare
cu noi înºine, prin Eminescu, sau din veneraþia care nu
obligã la nimic, ne pot scoate tocmai caietele lui. De pe
acum, în timp ce poeþii tineri se închinã lui Eminescu, un
instinct bun face ca poezia de astãzi sã fie în linii mari
neinfluenþatã, poate chiar strãinã de el. Dacã i-ar cunoaºte
caietele, unii intelectuali români s-ar «libera» de Eminescu
ºi mai mult. E adevãrat, ar pierde o zeitate; dar s-ar putea
sã punã în loc mai mult, un om deplin, educator”.

***
Câteva precizãri:
a) Tomul reproduce manuscrisele în ordinea (mai

corect spus – dezordinea) în care ele au fost înregistrate
de bibliotecara Academiei Române în 1902. Nu încercãm
sã stabilim o ordine cronologicã, nici sã îndreptãm ceva
ce ar putea fi socotit de prisos sau „neliterar” în manuscri-
sele eminesciene. Aºa se face cã variantele poemelor
sale stau alãturi de notele de platã ºi de lista rufelor date
la spãlat.

b) CaieteleCaieteleCaieteleCaieteleCaietele     nu constituie un jurnal de creaþie, ci un
numãr de documente de laborator risipite în haosul unei
existenþe boeme…

c) N-am publicat, separat, textele descifrate, pentru
cã ele au fost deja descifrate ºi tipãrite, în ediþii diferite,
timp de o sutã de ani. Cine vrea sã aibã în faþã un frag-
ment sau altul sub o formã lizibilã, accesibilã, poate con-
sulta seria de Opere fundamentaleOpere fundamentaleOpere fundamentaleOpere fundamentaleOpere fundamentale începutã de Per-
pessicius ºi încheiatã în anii din urmã în cadrul Academiei
Române (ediþia a fost reluatã, recent, de prof. D. Vata-
maniuc ºi tipãritã în ºapte volume în seria PléiadePléiadePléiadePléiadePléiade a
Fundaþiei Naþionale pentru ªtiinþã ºi Artã ºi a editurii Uni-Uni-Uni-Uni-Uni-
vers Enciclopedicvers Enciclopedicvers Enciclopedicvers Enciclopedicvers Enciclopedic). N-am fãcut adnotãri în marginea
textului eminescian, nici nu ne-am propus sã întocmim o
descripþie amãnunþitã a fiecãrei pagini. Ar fi trebuit sã
dublãm numãrul foilor ºi sã complicãm enorm procesul
de reproducere. Cititorul are libertatea, cu o fotografie
bunã a textului, sã mediteze singur la ceea ce descifreazã.
Pentru informaþiile generale poate consulta, cu folos,
studiile deja apãrute, începând cu G. Cãlinescu care, încã
în anii ’30, a fãcut o descripþie amplã a operei…

d) Fiecare volum este însoþit de un CD care repro-
duce cu maximã fidelitate structura unei pagini emines-
ciene... O posibilitate de a verifica priceperea echipei care
a executat operaþia de facsimilare... O posibilitate, tot-
odatã, de a intra în chip mai direct în ceea ce se cheamã
atelierul de creaþie al poetului.

***
 Când porneºti un proiect în culturã, îþi pui, inevitabil,

întrebarea când vei putea sã-l închei. Constantin Noica
credea, la început, cã în doi ani caietele lui Eminescu
pot fi facsimilate, apoi, s-a vãzut, a împins termenul de
execuþie spre 15 ani. Cu mijloacele tehnice de azi, cele
aproximativ 14.000 de pagini ar putea fi scanate ºi tipãrite,
cu aproximaþie, nu în doi, nici în 15 ani, ci doar în cinci
ani. Este posibil. Avem forþele intelectuale ºi existã tehni-
cienii (experþii) care pot duce la capãt miracolul pe care îl
anunþa, cu atâta ardoare ºi deznãdejde, filosoful împãtimit

de Eminescu. Pentru aceasta e nevoie, trebuie sã adaug
numaidecât, de fonduri. Statul român trebuie ºi poate,
cred, sã le asigure. Este o datorie de onoare pentru noi,
românii, sã punem în faþa celor care cred în geniul em-
blematic al lui Eminescu, semnele „haosului [sãu] ger-
minativ”, ceea ce vrea sã spunã, într-un limbaj mai simplu:
dovezile trecerii sale scurte, prea scurte pe pãmânt (din
cei 39 de ani, cât a trãit, doar 15 au fost apþi pentru creaþie)
ºi, totodatã, urmele lãsate în laboratorul lui de creaþie
care, lucru nemaiîntâlnit pânã atunci în lumea româneas-
cã, voia sã cuprindã totul în culturã. De la gramatica
sanscritã la filosofia lui Kant ºi Schopenhauer…

Ce ar putea spune toate acestea lumii postmoderne?
Cât de exemplarã poate fi, în epoca internetului, lecþia
eminescianã?... Caietele Caietele Caietele Caietele Caietele ne pot spune mai mult decât
cât suntem în stare sã citim în care foi îngãlbenite de
timp, fragile ca niºte frunze uscate. Dar, atenþie!, pe ele
se aflã imprimatã caligrafia unui geniu poetic…

eseueseueseueseueseu
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Trandafiri (Ulcior cu trandafiri)Trandafiri (Ulcior cu trandafiri)Trandafiri (Ulcior cu trandafiri)Trandafiri (Ulcior cu trandafiri)Trandafiri (Ulcior cu trandafiri)

„IDIOTUL  EMINESCU”!

Mircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu IacobanMircea Radu Iacoban

„Eminescu este idiotul naþional”. Aplicând reþeta
vulgarã „ba pe-a mã-tii!”, desigur cã prima reacþie a
cititorului unei astfel de monstruoase infamii ar fi sã
exclame „idiot e cel care a scris!” Mi se pare ºi nemeritat,
ºi prea puþin. Idiotul are scuza tâmpeniei sale congeni-
tale, care, pânã ºi-n justiþie, îl fereºte de pedeapsã. E
idiot ºi-atât. Nu-ºi propune sã facã ordine în cultura naþio-
nalã, nu împarte certificate de geniu, nu se amestecã în
grave dispute literare, nu-l ia nimeni în seamã, deci nu
dã interviuri (ºi, mai ales, nu i se solicitã, decât, cel mult,
în publicaþiile de patologie psihiatricã). Aºa dar, idioþenia
citatã în deschiderea acestei tablete nu este opera unui
idiot sadea, nici a unui simulant care, vrând sã scape de
armatã, o face pe nebunul. A fost comisã cu premeditare,
având drept scop þâºnirea din anonimat cu orice chip,
cãlcând chiar pe cadavre, scuipând cãtre slãvi, bleftu-
rind-o ºi pe mã-sa, luându-se de brãcinari cu Dumnezeu
ºi urlând din rãrunchi „eu exist ºi gândesc!”. N-ar avea
prea mare trecere dacã ºi-ar propune drept target (obser-
vaþi cã încerc sã þin pasul cu scriitura veacului) contes-
tarea lui Panait Cerna ori, sã spunem, Cãrtãrescu: ca sã
fii vãzut de departe ºi cât de cât luat în seamã, trebuie
sã þinteºti sus. Cât mai sus. Dupã proferarea blasfemiei,
individul recãzând în acelaºi meritat anonimat – a se vedea
cazul celor care l-au tãvãlit pe „pãrosul” Eminescu în
DilemaDilemaDilemaDilemaDilema ºi care, dupã atâta vreme, n-au produs nimic
remarcabil în afara înjurãturii originare. Dar sã-l citim mai
departe pe „intelectualul” Cãlin Vlasie (?), cel care com-
bate în nr. 2 al revistei Feed backFeed backFeed backFeed backFeed back: „Eminescu era [...]
un fel de Tucã Show al timpului sãu”. Fac o pauzã de
respiraþie ºi nãucealã, încercând sã pricep de ce-o fi fost
Eminescu un... Tucå ºi-atât. Cea dintâi bãnuialã se
îndreaptã cãtre lecturile eminesciene ale hiper-exigentului
combatant: ori n-a citit nimic, ori n-a priceput nimic. Înclin
cãtre o doua ipotezã, ajutat chiar de Vlasie, care consi-
derã cã „Eminescu n-a avut nici un fel de intuiþie ºi simþ
politic. El este primul scriitor român care face compromisuri
politice greþoase. Este primul antisemit, primul anti-lib-
eral ºi primul antimodern vehement. N-a înþeles nimic
din istorie [...] Eminescu e-o capcanã uriaºã pentru po-
porul român”. Mecanismul contestãrii oarbe e simplu: se
ia fiecare diagnostic al eminescologilor în parte ºi i se
aplicã, automat, negaþia. N-a fost fãuritorul poeziei române
moderne, ci „primul antimodern”. N-a avut un copleºitor
simþ al istoriei, ci „n-a înþeles nimic din istorie”. N-a fost
un formidabil gazetar politic, el „n-a avut intuiþie ºi simþ
politic” – ºi tot aºa înainte. Mai dificil de înþeles rãmâne
acuza cu antiliberalismul, explicabilã, poate, prin niscaiva
simpatii liberale ale lui Vlasie. E, neîndoielnic, dreptul
lui. Dupã cum ºi Eminescu a avut dreptul sã facã parte
din tabãra conservatoare. A emite vehemente contestãri
culturale ºi literare în temeiul simpatiilor politice e-o gogo-

mãnie din care derivã ºi tot soiul de epistole contempo-
rane, concepute ºi semnate de câþiva neica-nimeni
(contrasemnate, probabil inerþial, de clientela onorabilã a
misivelor colective) prin care se face ordine în culturã în
virtutea unor unice ºi flagrante criterii... politice: poetul
cutare l-a susþinut electoral pe Nãstase, în consecinþã,
n-are valoare nici ca poet, nici ca manager, jos cu el! Dar
sã ne întoarcem la ipochimenul Vlasie, potrivit cãruia
Eminescu n-a fost un patriot român, ci „premerge politica
greþoasã, naþionalistã ºi pe Nae Ionescu”. Cu astfel de
argumente (care-s?) se poate conchide ºi cã Eminescu
e-un premergãtor al lui Nae Ionescu, dar ºi cã Bãsescu e
discipolul aceluiaºi Nae! Aferim! Terfelirea valorilor
naþionale tinde a deveni certã voluptate româneascã. A
dat cândva roade în planul orgoliilor personale (preºe-
dintele Constantinescu i-a decorat cu medalia Emi-
nescu... taman pe cei care afirmau cã poetul „nu le spune
nimic!”). Între „plasticienii” care, la Bucureºti, au re-
constituit spada lui ªtefan cel Mare din... rahat turcesc
ºi indivizii de soiul acestui Vlasie, autorul monumentalei
constatãri „Eminescu este idiotul naþional” funcþioneazã
o clarã trãsãturã de unire: dorinþa neostoitã de a ieºi în
evidenþã prin atitudini-ºoc. Chiar cu preþul unor oribile
atentate la însãºi fiinþa noastrã naþionalã. Iar în locul
statuilor propuse spre demolare, nu aºeazã nimic. Ab-
solut nimic. Românii n-au valori. Destinul lor este sã cadã
în eternã admiraþie în faþa valorilor altora. Triste vremi!

atitudiniatitudiniatitudiniatitudiniatitudini
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EMIL BRUMARU – UN ELEGIAC „GIOCOSO”

Constantin CiopragaConstantin CiopragaConstantin CiopragaConstantin CiopragaConstantin Ciopraga

Cu originalul Emil Brumaru intra în literaturã (în 1970) un
nonconformist structural. Nu primele lui Versuri Versuri Versuri Versuri Versuri în partiturã
neoromanticå îl reprezentau; practicant al rãsturnãrilor, tentat
de grotesc ºi fantastic, de substituiri ºi caricaturã, poetul ieºean
se lãsa condus de un demon interior care, stimulându-l, îl
îndrepta sistematic spre parodie. Iatã-l, aºadar, amuzându-se
cu clãtinarea formelor ºi silogismelor consacrate, ispitit de
îngroºarea liniilor ºi iniþiind în aria lucrurilor mãrunte – totdea-
una din perspectiva unui ironist sentimental. Excelând în
relaþionãri lexicale nemaiîntâlnite, propunând scenarii frapant-
novatoare, textualizând ºi muzicalizând, poemele lui specifice
produc o voie bunã continuã, un fel de joyeuseté de mare
fineþe intelectualã. Elegiile lui Emil Brumaru nu sunt neapãrat
elegii; la rândul lor, texte care se numesc BaladãBaladãBaladãBaladãBaladã, PastelPastelPastelPastelPastel, ImnImnImnImnImn,
Romanþã Romanþã Romanþã Romanþã Romanþã ori Idilã Idilã Idilã Idilã Idilã sunt niºte variaþiuni cu totul libere; un poem
e RugãciuneRugãciuneRugãciuneRugãciuneRugãciune, altul BagatelãBagatelãBagatelãBagatelãBagatelã, altul Epigramã Epigramã Epigramã Epigramã Epigramã (în sensul elin,
originar, de inscripþie). Cutare Baladã Baladã Baladã Baladã Baladã cu ecouri barbiene e, în
realitate, o „Vedenie” în sintaxã ermeticã, minuþios încifratã.
Balada poetului de duminicãBalada poetului de duminicãBalada poetului de duminicãBalada poetului de duminicãBalada poetului de duminicã, suitã de distihuri alerte, nu e
deloc baladã, ci confesiune ambiguã: „Eu sunt poet de dumi-
nicã, / La haina mea roz am o mânecã de duminicã // Albastrã,
cealaltã vernil. / Eu scriu doar în luna april // Çi-atunci nu mai
mult de un vers / Pe care deja l-am ºi ºters. // Îmi plac portocale
ºi sâni. / Iubita mea are trei sâni!!!”.

Actul de discreditare a formelor stabilizate coexistã cu pro-
cesul de violentare a logicii curente. Aceleaºi mecanisme a în
toate volumele – Detectivul Arthur Detectivul Arthur Detectivul Arthur Detectivul Arthur Detectivul Arthur (1970) ºi Julien Ospita-Julien Ospita-Julien Ospita-Julien Ospita-Julien Ospita-
lierul lierul lierul lierul lierul (1974), ori în Ruina unui samovar Ruina unui samovar Ruina unui samovar Ruina unui samovar Ruina unui samovar (1988); un alt volum,
Adio, Robinson CrusoeAdio, Robinson CrusoeAdio, Robinson CrusoeAdio, Robinson CrusoeAdio, Robinson Crusoe, include în mare parte texte anterioare.
Reprezentãri vizuale, micro-spectacole în registru paradoxal,
un animism al lucrurilor inerte – toate introduc într-o expoziþie
de imagini miºcate. Poetul, un performeur în materie de mutaþii
ºi permutaþii, jongleazã cu „bile de puf”, trãieºte în „bulion”
sau în „cãrãmidã” ºi „e bucuros ca un cristal”; o fatã îmbrã-
þiºeazã „un ºarpe adormit”, niºte cuþite „vorbesc de mãrul acru”,
dintr-un câine „curge-o limbã”; un cerb vine la garã „sã-çi ieie
un bilet de rouã moale”. Titlul ciclului Fluturi din pandiºpanFluturi din pandiºpanFluturi din pandiºpanFluturi din pandiºpanFluturi din pandiºpan
avea funcþie provocatoare.

IIIIIIIIII

Cliºeele sfãrâmate ºi formele reconstruite, jocul cu mãºti
sugerând carnavalescul, gestica ingenuå, toate converg într-un
ceremonial ingenios, adecvat aventurii intelectuale. Conexiu-
nile ºocante nu numai cã atrag atenþia, dar ºi creeazã o bunã
dispoziþie tipicã. Umorul în genere – gândea Freud – „poate fi
considerat drept manifestarea cea mai înaltã a proceselor defen-
sive ale psihicului”. La Emil Brumaru, etalarea derizoriului pânã
la a-i conferi o pseudo-demnitate, modulaþiile banalului inva-
dând spaþiul cosmic configureazã o simili-mitologie, nu ºi o
dramã. Edificii precum palatul ºi catedrala, creaþii peisagistice
precum parcul, locurile generatoare de mistere rãmân în seama
suspinãtorilor retardatari. Departe de a sillatiza la modul patri-
arhal cãmãrile, Brumaru se comportã ca agent „realist” al ime-
diatitãþii, aducând în prim-plan magazii de vechituri, vechi oro-

logii, butoaie de motorinã, robinete, lighene, ibrice, „cutii de
cremã neagrã de ghete”, pompe de flit, balamale, cratiþe, solniþe,
samovarul, „painjeni muraþi în lãmpi cu gaz”, „sticle de oþet în
care s-au înecat furnici”. Îl opresc, nu o datã, melci, fluturi,
dovleci, leuºteanul, mãrarul, „cepe dulci” ºi pãpãdii. O Elegie Elegie Elegie Elegie Elegie e
mostrã relevantã: „O, magazii de mãrfuri! / O, sfecle vechi de
zahãr! / Sunt ºtampilat de îngeri, / Nu pot sã mã mai apãr; / În
sãli de aºteptare / Cu miros de harbuz / Beau iar dulci decilitri /
De-amurg ºi fac abuz / Cu timbre dãruite / de factorul poºtal”...
Spaþiile închise (În dormitorÎn dormitorÎn dormitorÎn dormitorÎn dormitor, În bucãtãrieÎn bucãtãrieÎn bucãtãrieÎn bucãtãrieÎn bucãtãrie, InteriorInteriorInteriorInteriorInterior), nespecta-
culosul exercitã o facinaþie sui generis. Pânã ºi afarã, tenteazã
un „univers dens ºi mic”. Într-o altã ElegieElegieElegieElegieElegie, spaþiul casnic pare
centru de rezonanþe odorifere, tãrâm aproape magic:

„Bucãtãrii, bucãtãrii de varã,
Creme de zahãr ars strãlucitoare,
Mari ºervete de-azur, dulapuri-sfinxe,
Dulci utopii din linguri vechi prelinse [...]
Miresmele iau foc de la perdele,
Luminile s-aºeazã lin pe scaun,
Din cratiþe bea lapte prins un faun...”

Dacã aici tabloul de gen se înscrie (aparent) în cadrele
normalitãþii, un Emil Brumaru funambul continuã la modul
giocoso. Patetic ºi discret ironic, el îºi aratã – direct sau prin
intermediul mãºtilor – profilul interior grav; dedublarea îi dã
posibilitatea de a se proiecta în efigii memorabile. Dicþiunea
centratã pe contrasens, fabulaþia programatã pe aglutinãri
nãzdrãvane de basm, amestecul de gravitate ascunsã ºi
bonomie creeazã o stare de empatie transtemporalã. Poetul,
cititor perspicace, avea ºtiinþã de Lautréamont (pe care-l citeazã
într-un vers); îi erau cunoscute scrierile cinicului Jarry (expo-
nent al umorului negru); alte contacte livreºti l-au apropiat de
Urmuz ºi Tristan Tzara, de Geo Dumitrescu ºi Marin Sorescu;
lui Leonid Dimov îi ºi dedicã un poem. De avangarda inter-
belicã preferând hazardul îl desparte luciditatea, mereu în
acþiune. Inventatorul lui Arthur-detectivul vine cu propria-i regie
inconfundabilã. Repudiind monotonia care mortifica mica
provincie (locul unde nu se întâmpla nimiclocul unde nu se întâmpla nimiclocul unde nu se întâmpla nimiclocul unde nu se întâmpla nimiclocul unde nu se întâmpla nimic), deturnând spre
umor însemnele stereotipiei curente, dar lãsând loc ºi elegiei,
senzitivul Emil Brumaru adoptã masca unui dionisiac fantast.
Melancolia, câtã este, atribuitã bunãoarã ospitalierului, se
estompeazã printre zâmbete.

De detectivul Arthur, de Julien Ospitalierul (mãºtile lui), el e
ºi aproape ºi departe; formeazã cu ei un triptic legãnãtor,
balansând între exterior ºi interior. Detectivismul presupune
operaþii secrete, enigme de descifrat; poetul le multiplicã,
plasându-le în labirintic ºi oniric. Rugãciunea detectivuluiRugãciunea detectivuluiRugãciunea detectivuluiRugãciunea detectivuluiRugãciunea detectivului
Arthur Arthur Arthur Arthur Arthur (în fapt o declaraþie de independenþã) exprimã pe de o
parte personalismul, pe de alta, o viziune a poetului despre
miracolele existenþei.

„Nimeni ºi nimic nu mã poate opri, la ora cinci dupã masã,
Când lumina e albã ºi-n magazii toamna miroase a praf

adormit

eseueseueseueseueseu
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În iarbã sã pun un pantof cu ºireturi subþiri de mãtaså,
Aºteptând sã se umple cu flori, ºi sã fiu fericit [...]

Nimeni ºi nimic nu mã poate opri sã ascut pe o treaptã a
casei satârul tocit

Cu care tai carne suavã de fluturi ce-i visul motanilor mei,
Sã-ngenunchez pe podele în faþa sticlelor lungi de oþet ºi

ulei,
Fãrã sfialã plângând, ºi sã fiu fericit...”

Cele ºapte elegii ale Detectivului evolueazã în notã parodic-
romanþioasã, ironizând sentimentalismul desuet: „Þii minte
orãºelul acela de munte [...], / Fecioarele-aveau jartiere de pluº
cu nostalgice funte”. Sau: „Ieºisem din cinematograful acela
de periferie unde rulase un film mut, / Þinându-ne-atât de sfioºi
de mânã... Cânta un pian...” În context umil, Detectivul aºteaptã
vreun eveniment: „Poate într-o dimineaþã îmi va sosi prin poºtã
un colet uriaº / Cu albastre ºtampile ºi timbre subþiri de
mãtasã...” Îndãrãtul acestor relatãri lucreazã ficþiunea, care
suprapune realului meschin vedenii compensatorii cu serafi ºi
crini. În TTTTTestamentul detectivului Arthur estamentul detectivului Arthur estamentul detectivului Arthur estamentul detectivului Arthur estamentul detectivului Arthur (11 secvenþe în prozã),
un fantast ardent converteºte spaþiul concret într-un film ab-
surd.

Cã l-a cunoscut pe Jarry, celebrul autor al lui UburoiUburoiUburoiUburoiUburoi, e
sigur, – dovadã un Mic tratat despre plãcerea de a bea bostaniMic tratat despre plãcerea de a bea bostaniMic tratat despre plãcerea de a bea bostaniMic tratat despre plãcerea de a bea bostaniMic tratat despre plãcerea de a bea bostani
ca mierea ca mierea ca mierea ca mierea ca mierea (în Cântece naiveCântece naiveCântece naiveCântece naiveCântece naive). Respectivul „mic tratat” parodiazã
doar o reþetã gastronomicã: „La capãtul unui burlan / Se pune
cel mai dens bostan / ªi-n orele de dupã masã / Se suie rãvãºit
pe casã / Çi se suspunã prin burlan / Tot mai adânc, mai diafan,
/ ªi-atunci bostanul, din solid, / Devine luminos lichid / Eva-
porându-se prin tub / Într-un incub ºi un sucub...”. Termenii
incub ºi sucub, din arsenalul tipic al ocultismului, figureazã la
Jarry într-un poem din MemorialMemorialMemorialMemorialMemorial, referindu-se la demonii
masculini ºi feminini.

IIIIIIIIII

O mascã este ºi Julien Ospitalierul, prietenul detectivului
Arthur. Dar Sfântul Julien OspitalierulSfântul Julien OspitalierulSfântul Julien OspitalierulSfântul Julien OspitalierulSfântul Julien Ospitalierul, personaj de legendã
(evocat de Flaubert într-o faimoasã povestire), îºi ucisese
pãrinþii; absolvit dupã o expiere durã, el urcã în final spre sacru.
Ficþiune de grad secund, Ospitalierul lui Emil Brumaru trãieºte
(cum îl prezintã detectivul Arthur) „departe de lume c-o bilã în
mânã”, sãrutã îngenuncheat „ºifonierul” ºi îndoapã „ºerpiºori
sinilii cu smântânã”. Ca într-un curriculum vitae, iatã-l cre-
ionându-ºi singur identitatea: „Mã numesc Julien Ospitalierul.
Am treizeci de ani. / Duc o viaþã destul de retrasã la þarã [...]. / ªi
prieten nu-mi este decât detectivul Arthur”. Parcã vorbeºte
cuconul Vichentie – dintr-o povestire sadovenianã! Vara,
Ospitalierul cultivã „levãnþicã” ºi aºteaptã „diligenþa poºtalã o
datã la cinci sãptãmâni / s-aducã scrisori”. Urmeazã lunecarea
în paradox ºi derizoriu: în patul Ospitalierului „nu au dormit
decât struguri ºi boi diafani”; leneºilor melci, el le adreseazã o
invitaþie ciudatã: „Veniþi, / Putreziþi în fotolii, umblaþi pe oglinzi,
intraþi-mi în gurã”; toamna, iepuri de angora îi „ronþãie cãrþile-
n tufele adânci de mãrar”. Realul, sursã de observaþii, e totodatã
obiect de de-construcþie ºi irealism. Amorurile lui JulienAmorurile lui JulienAmorurile lui JulienAmorurile lui JulienAmorurile lui Julien
OspitalierulOspitalierulOspitalierulOspitalierulOspitalierul, orientate spre „o ceºcuþã de ceai chinezeascã”,
spre „un blând ºifonier”ori spre „o bilã de fildeº lucioasã”
deviazã, la modul ingenuu, în fabulos. Discursul cu aparenþe
logice din Secretul lui Julien Ospitalierul Secretul lui Julien Ospitalierul Secretul lui Julien Ospitalierul Secretul lui Julien Ospitalierul Secretul lui Julien Ospitalierul dã utilizare intensã
ludicului. Într-o dimineaþã tristã de toamnã, Ospitalierul scoate

din magazie un burghiu „suav”, prilej de „emoþie ºi fericire”.
Într-o scândurã „geluitã cu melci ºi îmbãtatã de ploi acriºoare”
va face gãuri, dupã care va strânge „rumeguºul curat în casete
de fildeº cu balamale de piele de cãprioarã”. Jocuri de
comediant, pastiºe inteligente mizând pe grotesc ºi gratuitate,
o scenerie de vãdit rafinament, deschisã ambivalenþelor ºi
asocierilor lexicale imprevizibile devin, în Primele tangouri alePrimele tangouri alePrimele tangouri alePrimele tangouri alePrimele tangouri ale
lui Julien Ospitalierullui Julien Ospitalierullui Julien Ospitalierullui Julien Ospitalierullui Julien Ospitalierul, în Fântâna lui Julien Ospitalierul Fântâna lui Julien Ospitalierul Fântâna lui Julien Ospitalierul Fântâna lui Julien Ospitalierul Fântâna lui Julien Ospitalierul ºi în
alte poeme, bijuterii de virtuozitate ficþionalã. În integralitatea
lor unele texte sugereazã impresia de macrometaforã. Poetul
intrã deliberat în labirint, dar nu se lasã prins; dincolo de melan-
coliile lui (trecãtoare), dincolo de aventura în medii rãscolite,
întoarse pe dos, persistã (la limita dintre luciditate ºi sub-
conºtient) o lume interioarã ca nostalgie ascunsã. Negurile
teatrului absurd nu-l confiscã.

IIIIIIIIIIIIIII

Glycera Glycera Glycera Glycera Glycera (în elinã: cea dulce) ºi ReparataReparataReparataReparataReparata, siluete de canþonier
jucãuº, intrã ele în categoria idilicului? Bizarele figuri par niºte
fantasme; imaginarul deformant dilateazã sau restricþioneazã;
efuziunile sunt gâtuite dintru început. Femeie cu trei sâni, Re-
parata, personaj liric focalizant (în Dulapul îndrãgostitDulapul îndrãgostitDulapul îndrãgostitDulapul îndrãgostitDulapul îndrãgostit), e obiect
de „elogiu”, dar ºi de „defãimare”. În ipostaza de „slugã blândã”,
contemplând-o, poetul (un senzual) roºeºte: „Priveºte farfuriile
cu borº, / Mi-e sufletul ca sfecla asta: roº”. Defãimarea urmeazã
simetric, sprijinitã pe: „Dovezi pecetluite în saramure fine / Cã
mi-ai iubit motanul mai mult decât pe mine!” O curatã apologie
e de gãsit într-un Cântec naivCântec naivCântec naivCântec naivCântec naiv: „Când trecea fecioara lui Brumaru
/ Se topea de ofticã mãrarul / ªi cãdea cojit de pe crini varul [...]
/ Liote de îngeri scurºi prin leicã / O încolãceau ca pe-o suveicã
/ Dornici sã le fie teleleicã...”

Neaºteptata lepãdare de sine a celui care într-un alt CântecCântecCântecCântecCântec
naiv naiv naiv naiv naiv îºi clama smerenia („Noi nu vrem sã fim geniali”) înduio-
ºeazã. A reculegere ambiguã seamãnã o Invitaþie la DolhascaInvitaþie la DolhascaInvitaþie la DolhascaInvitaþie la DolhascaInvitaþie la Dolhasca
(în AdioAdioAdioAdioAdio, Robinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson CrusoeRobinson Crusoe):

„Vino la mine sã jucãm popice!
Tu bila de cristal, eu cea de puf
Vom arunca-o spre Euridice,
Îmbujoraþi ºi puri, ca pãmãtuf

De rouã fragã la reverul umed
ªi-n cap cu pãlãrii de fin batist,
ªi cine-o va atinge moale-n suflet
Din magazii o s-o aducã trist

Când dup-amiaza face fleaºcã murei
ªi gramofonul cântã în neºtire
A veºnicie tandrã: «Luri-Luri»,
«Viaþa este vis de fericire...»”

Câteva inserþii dedicatorii din Ruina unui samovar Ruina unui samovar Ruina unui samovar Ruina unui samovar Ruina unui samovar adresate
trioului Miron Radu Paraschivescu-Nichita Stãnescu-Leonid
Dimov denotã nu atât afinitãþi estetice, cât solidaritate de grup.
Elegii, câte un cântec simplu, câte un bocet în linie folcloricã
subliniazã, încã o datã, consecvenþa de sistem, ideaticã ºi
afectivã, a unui poet autentic, efigie distinctã între atât de nu-
meroºii confraþi de astãzi. Fragmentele de prozã poematicã
(intercalate în volumele esenþiale) relevã virtuþi de comentator
estet; textele de aspect eseistic, frecvent apãrute în RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia
literarãliterarãliterarãliterarãliterarã, întregesc imaginea unui scriitor cu statut de consacrat.

eseueseueseueseueseu
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romanul Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie – ºi prin care ea intrã în zona
mitologicului – îºi are originea într-o întâmplare adevãratã
(se pare). Numit în 1765 inginer al fortului Dauphin,
Bernardin de Saint-Pierre îºi va petrece aici, în ïle de
France, doi ani din viaþã, în rãstimpul cãrora aflã despre
o întâmplare teribilã, care-i impresionase puternic pe
locuitorii insulei: naufragiul vasului francez Saint-GeranSaint-GeranSaint-GeranSaint-GeranSaint-Geran,
ce eºuase în apropierea portului. Un anume Longchamps
de Montendre încercase sã o salveze de la înec pe o
tânãrã femeie, Marie Caillon, pe care o vedea atunci
pentru prima oarã: gest fãcut în van, cãci cei doi au pierit
în valuri. „Gest fãcut în van” în ordinea utilitãþii imediate,
dar deloc zadarnic în ordinea eticului ºi, datoritã fericitei
întâmplãri a prezenþei lui Bernardin de Saint-Pierre pe
insulã, ºi în ordinea esteticului. (Iatã, încã o datã, ce rol
joacã hazardul în geneza operei de artã, – un hazard pe
care artistul îl asumã, transformându-l în necesitate prin
integrarea lui în operã).

În romanul lui Bernardin de Saint-Pierre, acest „fapt
divers”(sã nu uitãm cã asemenea „fapte diverse” au stat
la originea multor opere de seamã, dintre care amintim
capodopera lui Flaubert – Doamna BovaryDoamna BovaryDoamna BovaryDoamna BovaryDoamna Bovary) va cãpãta
dimensiunile unui mit ºi ale unei utopii. Iubirea celor doi
copii, deveniþi adolescenþi, se va desfãºura în cadrul
mirific al unei naturi sãlbatice, luxuriante, neatinse de
civilizaþie, de un exotism colorat ºi feeric ce rãspunde
gustului timpului, pregãtit ºi suscitat de numeroasele
însemnãri de cãlãtorie, – ºi ideilor rousseau-iste ale lui
Bernardin de Saint-Pierre însuºi. Prin natura lui, omul
este bun, dar civilizaþia îi altereazã aceastã fire bunã cu
care s-a nãscut. Frumoasele sentimente, marile virtuþi
nu-ºi pot gãsi un mediu propice decât într-o naturã nepro-
fanatã de civilizaþia coruptã ºi corupãtoare. Este evident
cã asemenea elemente favorizeazã „fabricarea” mitului
ºi a utopiei.

Descrierea acestei naturi mirifice, de început de lume,
a mãrii ca simbol al puritãþii depline (tema mãrii capãtã
abia acum asemenea amploare în literatura francezã, prin
acest roman), ne propune – dimpreunã cu abordarea
„sentimentalã” a temei iubirii – o nouã viziune, „romanticã”
avant la lettre, anunþând-o pe cea a lui Chateaubriand.
Aceastã nouã viziune o va modela pe cea a cititorilor de
la începutul secolului al XIX-lea. Dar ºi pe cea a celor ce
vor veni dupã ei.

Acum este rândul nostru sã ne lãsãm seduºi, modificaþi
de ea, ºi sã o modificãm la rândul nostru. Prin participare
simpateticã. E rândul nostru sã trãim în felul nostru mitul,
utopia din Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie de Bernardin de Saint-Pierre.

Irina MavrodinIrina MavrodinIrina MavrodinIrina MavrodinIrina Mavrodin

„FAPT DIVERS” ÇI MITOLOGIE

Iubirea ºi Adevãrul, iatã cele douã feþe ale nãlucii dupã
care va alerga prin întreaga-i operã – ºi prin întreaga-i
viaþã, atât de contradictorie ºi de controversatã – cel ce
va deveni un nume de legendã nu numai pentru literatura
francezã, ci ºi pentru literatura lumii: Bernardin de Saint-
Pierre (nãscut la Le Havre în 1737, mort la Éragny-sur-
Oise în 1814).

Aceste douã teme intolerabile genereazã, alcãtuiesc
substanþa celor douã romane – singurele opere de ficþiune
scrise de autorul Cãlãtoriei în ïle de France Cãlãtoriei în ïle de France Cãlãtoriei în ïle de France Cãlãtoriei în ïle de France Cãlãtoriei în ïle de France (1773),
Studiilor despre naturã Studiilor despre naturã Studiilor despre naturã Studiilor despre naturã Studiilor despre naturã (1784), Armoniilor naturii Armoniilor naturii Armoniilor naturii Armoniilor naturii Armoniilor naturii (1815)
– ce l-au fãcut pentru totdeauna celebru pe cel ce, cre-
zându-se om de ºtiinþã, se descoperise, ca printr-un mi-
racol, romancier ºi poet, poet în sensul cel mai profund
al termenului: Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie Paul ºi Virginie (1787) ºi Coliba indianãColiba indianãColiba indianãColiba indianãColiba indianã
(1790). (Bernardin de Saint-Pierre e încã unul dintre acele
cazuri exemplare care pot contribui la elaborarea unei
teorii cu privire la geneza dintr-o sursã unicã a ºtiinþei ºi
a artei.)

În fapt, marele succes al primului roman, Paul ºiPaul ºiPaul ºiPaul ºiPaul ºi
VirginieVirginieVirginieVirginieVirginie, a iradiat puternic asupra celui de al doilea, atât
de puternic încât în epocã, dar ºi pentru generaþiile care
au urmat, Bernardin de Saint-Pierre este autorul unei
singure cãrþi, iar numele lui se confundã, la limitã, cu
titlul acesteia, pentru cititorii sensibili la frumoasa, melo-
dramatica ºi etern omeneasca poveste de iubire, ºi
indiferenþi la orice termen de referinþã livresc.

Dar existã oare elogiu mai mare ce i se poate aduce
unui creator decât acela de a dispãrea, ca persoanã, ca
biografie personalã din conºtiinþa marelui public, înlocuit
fiind de propria-i operã, cu o prezenþã atât de intensã
încât tinde cãtre anonimatul capodoperelor folclorice? (ªi,
încã o datã, cazul lui Bernardin de Saint-Pierre e exem-
plar pentru construirea unei teorii care sã punã capãt
gâlcevii dintre criticii literari care vor cu orice preþ sã
explice opera prin biografia autorului ºi cei care cred cã
la originea operei stã un alt eu, un eu specific creator,
nonbiografic).

Paul ºi VirginiePaul ºi VirginiePaul ºi VirginiePaul ºi VirginiePaul ºi Virginie: aceste douã nume, legate pentru
totdeauna prin decizia demiurgicã a celui ce le-a dat viaþã
întru ficþiune, au intrat în realitatea noastrã – aº îndrãzni
sã spun: de fiecare zi –, alãturi de alte nume vestite ºi
atât de familiare oricãrui iubitor de literaturã, ale unor
perechi de mari îndrãgostiþi: Romeo ºi Julieta, Manon
Lescaut ºi cavalerul Des Grieux, Cezar ºi Cleopatra etc.,
inventate ºi ele, în aceastã ipostazã a lor literarã ce avea
sã devinã mitologicã, de cãtre mari artiºti.

Dar aceastã tragicã poveste de iubire istorisitã de

recitirirecitirirecitirirecitirirecitiri
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Umbra lungã a unui nenoroc postum acoperã viaþa ºi op-
era lui Nicolaus Olahus Nicolaus Olahus Nicolaus Olahus Nicolaus Olahus Nicolaus Olahus (n. 10 ian.1493 - m.17 ian. 1568). Om
între douã lumi ºi între douã etnii, a stârnit pe rând suspiciunile
amândurora. Românii, al cãror nume îl afiºa orgolios ºi impru-
dent, l-au descoperit abia în veacul trecut, în toiul luptelor
pentru supremaþia culturalã în Ardeal. O monografie inauguralã:
Nicolaus Olahus, priNicolaus Olahus, priNicolaus Olahus, priNicolaus Olahus, priNicolaus Olahus, primul umanist de origine românã,mul umanist de origine românã,mul umanist de origine românã,mul umanist de origine românã,mul umanist de origine românã, publicatã
în 1939 de clasicistul ªt. Bezdechi la Editura Ram, Aninoasa-
Gorj, a rãmas ºi ultima. Scrierea lui capitalã, Hungaria, sive deHungaria, sive deHungaria, sive deHungaria, sive deHungaria, sive de
originibus gentis, regionis, situ, divisione, habitu atqueoriginibus gentis, regionis, situ, divisione, habitu atqueoriginibus gentis, regionis, situ, divisione, habitu atqueoriginibus gentis, regionis, situ, divisione, habitu atqueoriginibus gentis, regionis, situ, divisione, habitu atque
opportunitatibusopportunitatibusopportunitatibusopportunitatibusopportunitatibus, n-a fost tãlmãcitã în româneºte decât
fragmentar, prima traducere integralã apãrând abia în 1999, la
Institutul European, ºi atunci sub o semnãturã maghiarã: Antal
Gyõngyvér. (O nouã versiune a Hungariei…Hungariei…Hungariei…Hungariei…Hungariei…, de astã datã op-
era unui nativ român, profesoara Maria Capoianu, a fost giratã
de Editura LibraLibraLibraLibraLibra la sfârºitul lui 2002, textul fiind însoþit ºi de
întâia transpunere la noi a ChroniconChroniconChroniconChroniconChronicon-ului.) Mai norocos –
fascinantul sãu epistolariu a vãzut lumina tiparului cu un sfert
de secol mai devreme, într-un tom masiv (350 de pagini!),
intitulat Nicolaus Olahus. Corespondenþã cu umaniºti bataviNicolaus Olahus. Corespondenþã cu umaniºti bataviNicolaus Olahus. Corespondenþã cu umaniºti bataviNicolaus Olahus. Corespondenþã cu umaniºti bataviNicolaus Olahus. Corespondenþã cu umaniºti batavi
ºi flamanzi.ºi flamanzi.ºi flamanzi.ºi flamanzi.ºi flamanzi. În exemplarul pãstrat la Biblioteca Academiei,
îngrijitorul ediþiei, Corneliu Albu, relevã pe ultima filã, cu o
tristeþe abia reprimatã, cã Editura MinerMinerMinerMinerMinervavavavava a omis din sumar
„din motive tehnice”(!?) nouã din cei douãzeci ºi unu de
corespondenþi ai umanistului român. Cine ºtie sã citeascã
arghezian, „pe dedesubt”, înþelege multe din aceastã sibilinicã
notificare. Era, probabil, ultima pedeapsã aplicatã post-mortem
„renegatului”. (Arzãtoarea etichetã îi aparþine lui Iorga.)

Ideea cã ungurii, cãrora le-a adus servicii eminente, ar fi
fost mai receptivi e însã nu mai puþin greºitã. Hungaria…,Hungaria…,Hungaria…,Hungaria…,Hungaria…,
terminatã în 1536 la Bruxelles, a circulat pânã în 1735 doar în
copii manuscrise. Epistolele,Epistolele,Epistolele,Epistolele,Epistolele, 611 la numãr, cel mai generos
document de epocã referitor la „republica universalã”, elino-
latinã, a umaniºtilor anilor 1527 - 1538, au fost tipãrite abia în
1875, la Budapesta, de cãtre episcopul romano-catolic Ipolyi
Arnold, din Oradea lui Iosif Vulcan. Poeziile, elegantissima
carmina, ridicate în slãvi de corespondenþii sãi occidentali, nu
s-au învrednicit de o ediþie restitutivã decât în 1906, când au
fost adunate ºi imprimate de Stephanus Hegedus într-un tom
care - durere, ar zice ardelenii! - era plin de erori (multis mendis).
O altã versiune editorialã - Nic. Olahi Carmina,Nic. Olahi Carmina,Nic. Olahi Carmina,Nic. Olahi Carmina,Nic. Olahi Carmina, de astã datã
publicatã la Leipzig, le îndreaptã pe primele, însã adaugã altele,
parcã pentru a confirma jocul perfid al nenorocului, cãruia îi
cade victimã primul cãrturar român celebru. Va fi avut el,
precum, mult mai târziu, Caragiale, sentimentul cã e o victimã
predestinatã a sorþii ce l-a menit ghinionului? Scrisorile, pline
de amare lamentaþii, nu exclud o atare ipotezã. Oricum,
sentimentul tragic al vieþii care-i marcheazã corespondenþa ºi
poemele nu l-a împiedicat sã lase o operã demnã azi, într-un
timp al interferenþelor, de o reparatoare atenþie.

Prima lui creaþie este însãºi viaþa sa, în care legenda ºi

tentaþia unui otium horaþian s-au conjugat cu o fidelitate de
excepþie ºi o voinþã de fier. A adunat în ea, ca într-un chivot
preþios, calitãþile ºi defectele ambelor etnii din care se trãgea,
adãugându-le, cu un spirit al fineþii rar în epocã, o amenitate, o
mãreþie liniºtitã, proprie occidentalului de rasã. A cãuta în acest
arbore genealogic originea sevelor care îl vivificã e o
întreprindere captivantã ca un roman poliþist în care pistele
sunt încurcate cu bunã ºtiinþã. Dupã tatã, era român. ªi încã
unul de stirpe princiarã, deconspiratã cu mândrie într-un epitaf
dedicat fratelui sãu Matei, mort de timpuriu, doar la patruzeci
de ani:

Maiorum genuit me Transalpinia tellus
Stemmate praeclaro, ast hic velut hospes eram
(Þara de peste Carpaþi a strãbunilor, dintr-o vestitã
Viþã, viaþa-mi dãdu; fost-am doar oaspe aici)

(Trad. ªt. Bezdechi)

Mãrturisirea, pusã în gura fratelui rãposat, e valabilã,
bineînþeles, ºi pentru sine. OaspeOaspeOaspeOaspeOaspe al Ungariei fusese ºi tatãl
sãu, un Stoian sau ªtefan, fiu al unui Mânzilã, boier de pe
Argeº din familia Drãculeºtilor (ex sanguine Dracula Voyvodae
Valachiae), cãsãtorit cu Marina, sora lui Iancu de Hunedoara.
Ca os de domn ºi velit cu protecþii maghiare înalte, copilul
ªtefan stârni temerile prepuelnicului Dragula (Vlad Þepeº), care-
i puse gând rãu. ªansa a fost însã de partea potenþialului
candidat la tron, care, precum ªtefan cel Mare, se refugie în
Ardeal, punându-se sub protecþia lui Matei Corvin. Dorind sã
instaleze pe tronul muntean oameni fideli, belicosul monarh ar
fi intenþionat (zice Olahus în HungariaHungariaHungariaHungariaHungaria) în dese rânduri „sã-l
ducã înapoi, cu oºtirea, la stãpânirea sa” (decreverat eum, saepe
numero, ad regnum, cum exercitu reducere). Ceea ce ªtefan,
ºtiind cã domniile în Þara Româneascã sunt primejdioase, iar
valahii gata de rãscoale „la cea mai micã injurie”, refuzã,
preferând sã ducã o „viaþã civilã”. Cãsãtorit cu o unguroaicã,
Varvara Hunszár (sau Huszár), avu patru copii (doi bãieþi ºi
douã fete), Nicolae, nãscut la 10 ianuarie 1493, fiind cel dintâi.
Înclinaþia spre viaþa paºnicã, tabieturi ºi lecturi se transmite
fiului, care-ºi începe studiile la Sibiu ºi le continuã la ªcoala
capitularã din Oradea, unde limba de predare era latina.

Instruit, manierat ºi, în plus, nepot de rege, e admis, la 17
ani, ca paj la curtea regelui Vladislav (1490 - 1516), unde nu se
amestecã printre zãngãnitorii de sabie. Temperamentul sãu
liniºtit îl împingea mai degrabã spre viaþa ecleziasticã, iar
consecinþa fireascã a acestei propensiuni fu tonsura monahalã,
pe care o primi la 21 de ani. Curând fu canonic la Pécs, apoi la
Strigoniu (azi Esztergom), în fine, protopop de Komárom.
Cineva priveghea, probabil, asupra lui, fiindcã Ludovic al II-
lea, rege rãzboinic ºi cu un hipertrofiat simþ al onoarei – trãsãturi
ce aveau sã-l ducã la un trist sfârºit – ºi-l ia alãturi, în martie
1526, numindu-l secretar ºi consilier al soþiei sale, regina Maria,

NICOLAUS OLAHUS:  OMUL  ÎNTRE DOUÃ LUMI

Ioan AdamIoan AdamIoan AdamIoan AdamIoan Adam
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sora lui Carol Quintul ºi a arhiducelui Ferdinand, care va ajunge
ºi el rege al Ungariei.

La dolce vita a durat, din pãcate, puþin. În august 1526,
Soliman Magnificul invadeazã Ungaria ºi Ludovic al II-lea îi
þine calea cu o armatã inferioarã numeric ºi condusã prost,
dupã vetustele reguli cavalereºti. Firea românuluiromânuluiromânuluiromânuluiromânului Olahus –
ostil, ca tot neamul sãu, aventurilor acefale – se trãdeazã inte-
gral în sfatul dat regelui de a se retrage, aºteptând întãririle
promise. Povaþa nu i-a fost luatã în seamã. „Consilierul” era
prea tânãr, fãrã experienþa militarã care i-ar fi întãrit autoritatea.
Apoi, regele va fi fost prevenit cã voievodul Transilvaniei, Ioan
Zápolya, nutrea împotriva lui puternice resentimente: ca peþitor
al Anei, sora lui Ludovic al II-lea, ajunsã acum soþia lui
Ferdinand de Habsburg, fusese de douã ori refuzat. Or, un
nobil ofensat, atins în orgoliul sãu cavaleresc, nu iartã ºi nu
uitã… Circulau apoi ºi zvonuri cã Ioan încheiase o înþelegere
secretã cu sultanul, preþul fiind chiar tronul maghiar. Prin ur-
mare, suveranul, ori bine informat asupra acestor dedesubturi,
ori pur ºi simplu un june ambiþios, cãzut victimã desuetei
„bravuri” occidentale, nu-ºi ascultã sfetnicul ºi se avântã, pe
un teren mlãºtinos, într-o hazardatã ºarjã de cavalerie, care n-a
ajuns la maºinile de rãzboi turceºti. Cãzut, în retragere, de pe
calul împiedicat de un obstacol neprevãzut ºi lãsat singur de ai
sãi, imprudentul rege „a pierit în mod groaznic” la 29 august
1526, în bãtãlia cãreia cronicile maghiare îi spun cu frisoane
dezastrul de la Mohács (Mohács ver).

De aici încolo, el, valahulvalahulvalahulvalahulvalahul, o va însoþi ca sfetnic credincios
pe Maria, regina vãduvã, în pribegiile ei nenorocoase prin Viena,
Linz (de unde îi scrie, la 15 februarie 1530, o dramaticã epistolã
Papei Clement al VII-lea, în care îi cere, aproape ultimativ, „sã
înceapã o expediþie generalã împotriva turcilor”), Innsbruck,
Augsburg, în fine la Bruxelles, unde sora lui Carol Quintul va fi
regenta Þãrilor de Jos.

Dacã nu se putuse ilustra pe câmpul de luptã, avu posibili-
tatea de a-ºi valorifica, la Augsburg, puterile elocinþei. O face
mai întâi într-un cadru restrâns, improvizând, la 1 octombrie
1530, o cuvântare cãtre Carol Quintul, în care, pe lângã obiºnu-
itele tirade flatante menite sã atragã bunãvoinþa „împãratului
invincibil” strecoarã iarãºi inflexiuni imperative care vor fi
displãcut. Catolicã, precum toþi Habsburgii, „maiestatea impe-
rialã” imploratã cu atâta demnitate avea alte planuri decât cru-
ciada antiotomanã la care îl îndemna Olahus. A doua zi, acesta
se adreseazã Dietei imperiale, sperând sã potoleascã vrajba
confesionalã ce rãvãºea imperiul ºi – odatã restabilitã „armonia
deplinã acasã” – sã-i încoloneze pe principi, electori ºi referenþi
într-o Reconquistã generalã antiotomanã. E mult patetism în
acest discurs politic, probabil cel dintâi rostit de un român în
faþa unui conclav european, dar ºi o mãsurã de resemnare
melancolicã, izvorâtã din convingerea cã vorbeºte în faþa unui
auditoriu cu urechile astupate, preocupat mai curând de
interese mãrunte, egoiste, decât de ideea unui front european
în faþa nimicitorului val islamic:

Fiindcã fruntaºii Ungariei ºi ai Sclavoniei i-au rugat pe prin-
cipii creºtinãtãþii în multe rânduri, când prin scrisori, când prin
trimiºii lor, sã le dea ajutoare împotriva unui duºman atât de
puternic, dar n-au putut sã le obþinã decât rar, sau mai degrabã
niciodatã, vor ca aici, în adunare, prin aceastã ultimã solie, sã
se noteze cã dacã maiestãþile voastre ºi voi, strãluciþi principi,
în numele celorlalþi creºtini, nu fãgãduiþi sã-i sprijiniþi ºi nu le
veþi acorda la timp ajutoare într-o situaþie atât de grea – ungurii
ºi sclavonii vor fi siliþi sã se împace cu stãpânirea turcilor prin

orice alt mijloc ºi-n orice condiþii vor putea. ªi nu vor face
acest lucru din invidie, din urã sau vreo altã rãutate, ci pentru
salvarea acestei vieþi trecãtoare ºi mai ales din disperare pentru
lipsa ajutorului extern ºi ca sã nu-ºi vadã iarãºi devastate
aºezãrile, care sunt deja distruse ºi pustiite în cea mai mare
parte.1  Ceea ce s-a ºi întâmplat!

Pentru canonicul ºi trezorierul de Alba Regalã (Székesfehér-
vár) viaþa de curtean exilat în Vest nu se înfãþiºa în culori prea
roze. Miluit cu vorbe goale, cu veniturile moºiilor din þarã
pierdute, nu-i plãceau nici locurile, nici oamenii ºi se simþea
nãier pe un fel de corabie a nebunilor. Aici – îi scria în decembrie
1531 unui prieten – toate drumurile sunt închise, încât nu ºtii
cu ce talente ºi cu ce virtuþi poþi s-o scoþi la cale ºi sã-þi asiguri
o viaþã liniºtitã. Nu ºtiu ce duh rãu m-a aruncat în aceastã þarã
strãinã?... Dacã mã va scãpa cumva Dumnezeu, nu voi mai
intra uºor într-o astfel de corabie.

ªi tot aici surprindea cu francheþea românului neobiºnuit
cu prefãcãtoria lustruitã, cu ipocrizia amabilã, în fond indife-
rentã, pragmatismul occidental disimulat cordial: Obiceiurile
oamenilor [din aceste locuri] sunt diferite de ale mele. Ai impre-
sia cã toate se simuleazã ºi se disimuleazã. Multe se fãgãduiesc
din gurã, puþine se împlinesc prin faptã. Se salutã cu bucurie,
dar în fundul sufletului nutresc cu totul alte sentimente. Toate
planurile lor urmãresc obþinerea profitului ºi a avantajului. Se
þine seama mai degrabã de folosul personal decât de prietenii
trainice ºi de milã faþã de aproapele tãu. Pe lângã aceasta, nici
ei nu mã înþeleg pe mine, nici eu pe ei, ºi astfel îþi poþi da seama
singur câtã nenorocire aduce omului dezordinea. Regenta, cu
simþul fastului în sânge, îl reþinea ºi ea pentru tot felul de
ceremonii insipide, mai mult, adevãrat Nemrod în rochie, îl târa
la nesfârºite vânãtori ale cãror plãceri nu le gusta deloc.

Visa – cum o vor face ºi Costin ºi Neculce – calmul, liniºtea,
aºezarea,aºezarea,aºezarea,aºezarea,aºezarea, „ordinea”, tihna cãrþilor, plãcuta zãbavã a scrisului ºi
pânã la urmã, cu grele sacrificii, le obþinu. Corespondenþa cu
umaniºtii flamanzi (scriu asta din necesitatea situãrii geografice,
cãci altminteri erau printre ei ºi danezi, belgieni, spanioli, unguri,
italieni) îi aduce curând noi prieteni. Unuia dintre ei, silezianul
Ursinus Velius, îi destãinuie genul de vânãtoare care-l tenteazã:
Zilele acestea Regina s-a dus pentru patru zile la vânat ca sã-ºi
mai recreeze spiritul copleºit de atâtea afaceri ºi osteneli pe
care i le dau aceste provincii. Eu, obþinând un concediu de la
ea, m-am dus la vestita universitate a celor trei limbi de la
Louvain, departe de patru mile de aici, ca sã-mi mai înviorez
sufletul, pentru cã, dupã cum regina vâneazã în codri mistreþi
ºi fiare, tot astfel sã vânez ºi eu la Louvain… pronunþia elenicãpronunþia elenicãpronunþia elenicãpronunþia elenicãpronunþia elenicã
ºi ca sã reînvieze prietenia cu profesorii cu care am fãcut
cunoºtinþã mai înainte.

Întâlnirile cu aceºtia aveau, desigur, alura unui symposion
platonician, dar nu excludeau nici degustarea (eufemism!) unui
pahar de vin bun, un Jacobus Danus (Danezul), fiind vestit
prin performanþele lui în slujba lui Bachus. Coresponda intens
cu Erasm, „prinþul umaniºtilor” cãruia îi plãcea de asemenea
licoarea de struguri burgundã. Îndatoritor, Olahus promitea
sã-i trimitã la Friburg, ºi „vin unguresc, nu mai rãu, nici mai
puþin gustos decât cel burgund”. Cine va vrea sã scrie o carte
despre „Viaþa cotidianã în Þãrile de Jos în anii 1530 - 1540” va
gãsi aici informaþii de tot soiul: intrigi regale ºi nobiliare, urzeli

1 Nicolaus Olahus, Filipica rostitã în dieta din Ausburg,Filipica rostitã în dieta din Ausburg,Filipica rostitã în dieta din Ausburg,Filipica rostitã în dieta din Ausburg,Filipica rostitã în dieta din Ausburg, trad.
de Corneliu Albu, în ManuscriptumManuscriptumManuscriptumManuscriptumManuscriptum, VI, 1(18), 1975, p. 159.
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clericale, amoruri burgheze, „reportaje” despre crime „îngrozi-
toare, dar memorabile”, nefericiri maritale, libaþii stilate între
umaniºti, planuri dibace pentru a dibui „sponsori” largi la pungã,
toate alternate policrom, în panoramãri largi.

Anii trec totuºi ºi dupã o pãrelnicã stagnare socialã care-l
exaspereazã, exilatul urcã iarãºi pe o treaptã mai înaltã. În au-
gust 1543 e numit episcop de Zagreb, dar menþinut la curte în
râvnita posturã de cancelar al Ungariei libere. Cinci ani mai
târziu e transferat la episcopia de Agria (Eger), a doua din þarã
în ordinea importanþei. În noiembrie acelaºi an e reînnobilat,
gest multiplu interpretabil. Nobleþea valahã, fãrã curs ridicat la
curtea Habsburgilor, se cerea întãritã de o alta, cu o trecere
superioarã. Asta ar fi trebuit sã închidã gura bârfitorilor, dar a
aprins cu pãlãlãi invidia maghiarilor „puri”. F. Forgács, episcopul
de Oradea, altminteri un istoric erudit pe care chiar Olahus l-a
trimis la studii în Italia, semnalându-l atenþiei lui Ferdinand,
explodeazã de indignare: Arhiepiscopul de origine foarte umilã
(ex sordido loco natus) ºi nãscut dintr-un tatã valah, ajuns la
cea mai înaltã slujbã spre ura altora, se cãznea sã reþie pentru
sine sigiliul de Locþiitor regal spre indignarea generalã, fiindcã
ocupa în chip nevrednic demnitãþile ºi posturile multora. În
corul bârfitorilor cântã pânã ºi fiul regelui, Maximilian, care
vitupereazã la adresa valahului catolic: ªtim noi sã aranjãm
lucrurile cum trebuie […] n-o sã-i meargã mereu Valahului,
dupã cum vrea el.

Lucrurile se vor „aranja” pânã la urmã altfel, valahul, acum
ajuns mitropolit primat al Ungariei ºi regent, fiind cel care-l va
înscãuna, în 1563, ca rege al Ungariei neocupate de turci.
Obosit de intrigi, de lupte cu magnaþii feudali ºi cãlugãrii igno-
ranþi, de aventuri ostãºeºti pentru care n-avea plecare, „regen-
tul” se stinge în 17 ianuarie 1568, la Bratislava, ºi e înmormântat
printre slovaci, la Tyrnavia, unde înfiinþase cel dintâi seminar
teologic din Ungaria. Pe piatra tombalã, arhiepiscopul e repre-
zentat cu cârja arhiereascã în dreapta ºi cu o carte în stânga.
Un distih latinesc îi destãinuie încã o datã originea:

Conditur hoc moriens tumulo Nicolaus Olahi
Qui praesul vivens Strigoniensis erat.
(Zace-n mormântul acesta-ngropat Nicolae Valahul
Care-n Strigoniu trãind, fost-a arhiepiscop.)

* * *
„Il nome di uno scrittóre, il titolo de un libro, possono a„Il nome di uno scrittóre, il titolo de un libro, possono a„Il nome di uno scrittóre, il titolo de un libro, possono a„Il nome di uno scrittóre, il titolo de un libro, possono a„Il nome di uno scrittóre, il titolo de un libro, possono a

volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria”volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria”volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria”volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria”volte, e per alcuni, suonare come quello di una patria” („Nu-
mele unui scriitor, titlul unei cãrþi, pot câteodatã, ºi pentru unii,
sã rãsune precum acela al patriei”) scria Leonardo Sciascia în
Porte apertePorte apertePorte apertePorte apertePorte aperte (Porþi deschise). La Nicolaus Olahus, ºi numele,
ºi titlul cãrþii lui fundamentale, Hungaria…, Hungaria…, Hungaria…, Hungaria…, Hungaria…, trimit la douã patrii
pe care le-a slujit simultan. Olahus n-a fost, fireºte, un nume
de familie, pe aceastã linie cobora din Drãculeºti, cum arãtam
mai înainte, ci o poreclã, pe care însã purtãtorul sãu a ºtiut s-o
schimbe în renume. N-a fost singurul… De la Nicolaus Olahus
la Mihail Valahus ºi Ion Cãianu-Valahul, cognomenul pãstrat
cu cerbicie e un blazon, un semn de fidelitate. Pe herbul lui
Olahus figura un inorog alb, în nãprasnic galop. (Sub semnul
inorogului (monocheros) se va aºeza ºi Cantemir, al doilea
mare umanist român care va ului Europa.) Deasupra inorogului
ºi dedesubt, e dispus câte un câmp auriu, marcat central de o
ramurã de laur verde cu boabe. Laurii – tâlcuieºte blazonul un
erudit, simbolizeazã recunoaºterea meritelor de istoricistoricistoricistoricistoric ºi poetpoetpoetpoetpoet
ale lui Olahus.

ªi într-un plan ºi în celãlalt, acest „renegat”, primul român

nimbat de o mare stimã occidentalã, reprezintã o figurã de
prim-plan. Marcat de un spirit critic fãrã leac, el ºi-a privit poe-
mele cu scepticism. Vâna liricã, exploatatã accidental, i se pãrea
subþire (exilis), rece, cu izvoare livreºti. Peste 350 de ani, un alt
„occidentalizat”, Duiliu Zamfirescu, îºi recunoºtea un pãcat
similar. Dar un maximum de modestie comprimã adesea un
exces de orgoliu. Cum altfel decât ca o euforie ºi o trufie de
cãrturar, zburând în Eter cu fragile aripi de hârtie, pot fi interpre-
tate aceste versuri prin care sunt refuzate influenþele topice:

Nu al Italiei sol mi-a îmbogãþit al meu suflet
Grecia nu-mi oferi prea învãþatele-i ºcoli
Nici a Germaniei þarã nu-mi cultivã caracterul,
Nici oraºul ce-ºi luã numele sãu de la Grah:
Belgia cea-nvãþatã nu-mi dete nici un magistru,
Graþiile ei nu mi-a dat Franþa bogatã în duh.
Dacã e-n mine ceva (recunosc doar cã e o scânteie)
Apoi aceasta-nvãþai de la tãcutele cãrþi.
Aceastã spovedanie liricã încredinþatã arhidiaconului

Emericus de Kalna sunã premonitoriu azi, într-un timp al armo-
nizãrilor ºi acomodãrilor, în care accentele particulare se estom-
peazã, fãcând loc desenului sintetic. Patria de cuvinte care se
încheagã din succesive tãgade e una pe deasupra statelor, pe
deasupra limbilor. Olahus scria în latinã – adicã-n engleza
Renaºterii – ºi viza un public nedivizat, europeaneuropeaneuropeaneuropeaneuropean. Totuºi, cum
orice operã e autobiografie (A. France), accentele memorabile
izvorãsc din durerea personalã. Literatura latinã, de care Olahus
era îmbibat de timpuriu (cum va fi ºi adolescentul Rimbaud!)
era una a deschiderii spre realrealrealrealreal, spre civilizaþie ºi naturã, spre
istorie. Un clasicist de excepþie, René Pichon, afirma cã reuºitele
poeþilor latini þin de „stilul lapidar, în care gãsesc dintr-o datã
formula ce se detaºeazã viguros, în relief puternic, neomiþând
nimic important ºi neadmiþând nimic superfluu”. Afirmaþie
valabilã ºi-n cazul lui Olahus!

Sigur, nu lipsesc din poemele lui figuraþia mitologicã,
cliºeele, abandonul în faþa convenþiei acum de nesuportat,
însã acest osuariu liric se însufleþeºte brusc, prinde carne,
contur, pe scurt viaþã, în clipa în care e acoperit de aripile largi
ale suferinþei. În 1536, moartea lui Erasmus, care spusese
rezolut cã numele de „Olahus” este identic cu însuºi numele
de prietenieprietenieprietenieprietenieprietenie, îi provoacã Eckermanului valah un adevãrat seism
sufletesc. Cadenþatã metronomic, jalea ireparabilei pierderi e
solemnã, contagioasã, învãluitoare ca un recviem ori un
zãbranic de doliu precum cel din eminesciana elegie LaLaLaLaLa
mormântul lui Aron Pumnul:mormântul lui Aron Pumnul:mormântul lui Aron Pumnul:mormântul lui Aron Pumnul:mormântul lui Aron Pumnul:

Fi-va notatã c-o piatrã cernitã deci ziua de astãzi,
Fiindcã a lumii întregi scumpã podoabã rãpi.

Scrieþi dar, ceatã sfinþitã a barzilor, triste distihuri,
Plângeþi, o Muze, iar voi, Graþii, bociþi pe cel dus,

Cãci rãposat-a Erasmus, de-a pãrinþilor noºtri
Gurã slãvit, a pierit gloria lumii întregi.

Când scria ultimul vers, în memoria lui va fi revenit inscripþia
de pe sarcofagul din Alba Iulia al lui Iancu de Hunedoara ce
amintea cã „s-a stins lumina lumii”. Dar „lumina lumii” se stinge
pentru Olahus ºi când cade pradã „cumplitei Lachesis” fratele
sãu Matei. În inima lui, nenorocirea familialã rãsunã împletitã
cu suferinþele þãrii mãcinate de rãzboaie, de „tâlhari”, persecuþii,
dezbinare, de soarta maºterã. Motivul morþii, ca mireasã a lumii
întregi, lamentaþia pe tema vieþii fugare, deºertãciune a deºertã-
ciunilor, se coloreazã grav, „într-un metru antic” ºi-n acorduri
de simfonie pateticã:

Nu e nimica statornic în vârstele noastre, ºi trainic
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N-are nimic în el traiul fragil ce ni-i dat.
Soartã hainã, ce nu poþi sã fii niciodatã-mblânzitã,
Spune: „De ce-mi împleteºti viaþa cu-atâtea restriºti?”

Un liman al statorniciei existã totuºi. Melancolia, luciditatea
sunt departe de a fi dizolvante. Înfrânt în clipã, Olahus vrea sã-
ºi ia revanºa în posteritate, iar acest ideal e tangibil prin (re)scri-
erea Istoriei. În pofida numeroaselor trimiteri „dacice” (8 din
cele 19 capitole ale HungarieiHungarieiHungarieiHungarieiHungariei se referã la români ºi la spaþiile
româneºti), Olahus se simte maghiarmaghiarmaghiarmaghiarmaghiar, un exilat ca ºi Ovidiu,
îmbarcat însã – prin voia destinului neprielnic - pe o „barcã
aflatã departe de malul getic”. Ceva din „fanteziile” istorice ale
lui Iordanes rãzbeºte ºi în scrisul sãu. Dacã „gotul” Iordanes
se revendica de la geþi, „panonul” Olahus nu ezitã a face la fel,
sperând sã regãseascã într-un târziu „porturile cele plãcute ºi
penaþii patriei”. Patria, în accepþia ei restrânsã de „loc natal”, n-
avea s-o mai revadã niciodatã, dar o va strãbate iar cu pasul
minþii ºi o va „rescrie” din memorie. Poezia depãrtãrii ºterge
asperitãþile, disonanþele, nefericirile, iar Ungaria devine un fel
de pays de cocagne, un tãrâm fabulos cu nesfârºite cirezi de
vite ca-n preeriile americane, însemnate ca ºi-acolo cu fierul
roºu, cu puste strãbãtute de „turme de trei-patru ºi mai multe
mii de cerbi, ciute ºi cerbi lopãtari”, vânaþi în devãlmãºie de
nobili ºi de cei de rând.

Iatã ºi „harta” liricã a Transilvaniei natale care chiar dacã nu
e însufleþitã de înflãcãrarea romanticã a lui Bãlcescu din IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
românilor supt Mihai-Voievod Viteazulromânilor supt Mihai-Voievod Viteazulromânilor supt Mihai-Voievod Viteazulromânilor supt Mihai-Voievod Viteazulromânilor supt Mihai-Voievod Viteazul o prefigureazã totuºi
prin cadenþa     imnicã: Þinutul întreg este format, în alternanþã,
când din ºesuri, când din pãduri, brãzdate cursuri ºi meandre
de apã, cum vom spune puþin mai târziu, pãmântul fiindu-i
roditor, bun pentru viþã de vie, bogat în aur, argint, fier ºi în alte
metale ºi – dincolo de acestea – ºi în sare, abundând în vite,
sãlbãticiuni, urºi ºi peºti, încât nu poþi condamna natura cã nu
ar fi dãruit acest meleag cu toate cele prielnice traiului.

În acest El Dorado aurul se oferã lesnicios în pepite, ca-n
Klondike-ul canadian de mai târziu, un sãtean norocos gãsind
una cam de mãrimea unei pâini þãrãneºti. „Sãlbãticia” e învio-
ratã de ape termale, „toate miraculos de tãmãduitoare”, iar
beneficiarii „curelor”, þãrani-podgoreni scufundaþi în apã pânã
la umeri, oferã privitorilor „perspectiva unui tablou al învierii
universale, pictat pe pereþii unui locaº sfânt”. Pentru un cleric,
fie ºi unul tolerant ºi blând ca Olahus, imaginea nu e tocmai
canonicã. Dar „profesia” se trãdeazã în alte detalii, în preferinþa
pentru vinvinvinvinvin ºi peºtepeºtepeºtepeºtepeºte (materiile primelor miracole cristice!), pentru

viþa de vieviþa de vieviþa de vieviþa de vieviþa de vie (alt simbol biblic), invocatã de vreo douãzeci de ori,
semn cã sub rasa ierarhului se lasã ghicit un partizan al bucu-
riilor simple ale vieþii, un bard cu înclinaþii spre poezia potatoricã.
(În poeziile lui, îndeobºte elegiace, nu uitã arsura „licorii lui
Bachus”.) Nu exactitatea referinþei istorice, nu precizia detaliului
geografic seduc cititorul acestei Descriptio HungariaeDescriptio HungariaeDescriptio HungariaeDescriptio HungariaeDescriptio Hungariae în care
întrezãrim gheara altui     leu (Dimitrie Cantemir), ci, ca ºi la
principele moldav, filonul fabulosului, fibra de moralist, ames-
tecul de amuzament ºi sarcasm.

Patria, ca ficþiune idealã, îi întreþine elanul vital. Umanitatea
ei o priveºte însã cu detaºare, cu ochiul curteanului iniþiat în
secrete, care ºtie sã distingã rãul chiar când se ascunde sub
aparenþe falnice. Pe unguri, care-l asimilaserã, îi admira, dar
mai curând pentru „slava strãmoºeascã”, cum ar fi spus Grigore
Alexandrescu, decât pentru prezentul „miºelit”. Cancelarul nu
se îmbatã cu iluzii, descoperã iute cauzele decãderii ungare:
luptele intestine, nepriceperea soldaþilor ºi a cãpitanilor,
aversiunea acestora faþã de consilierii strãini.

Nici mãsura de sânge valah nu-l împinge spre o pãrtinire
de alt fel. Despre munteni ºi moldoveni, a cãror unitate de grai
ºi sânge cu ardelenii o afirmã în premierã în istoriografia
româneascã, vorbeºte mai mereu rezervat ºi chiar ºi originea
lor romanã, revelatã de redutabili învãþaþi renascentiºti (unul
dintre ei, Enea Silvio Piccolomini, autorul EuropeiEuropeiEuropeiEuropeiEuropei ºi al Cosmo-Cosmo-Cosmo-Cosmo-Cosmo-
graphieigraphieigraphieigraphieigraphiei, fiind menþionat textual), e amintitã neutral, mai mult
sub beneficiu de inventar: Valachi,Valachi,Valachi,Valachi,Valachi, Romanorum coloniae esse
traduntur (Se zice cã valahii se trag dintr-o colonie a romanilor).
Amintirea „patriei pãrinteºti”, Valahia, identificabilã ºi într-o
scrisoare din 7 martie 1533 cãtre Cornelius Scepperus, e întu-
necatã. Aici, scrie cel care ca ºi geamãnul sãu de peste un veac,
Petru Movilã, a preferat tronului pãrintesc tihna cãrþilor ºi toia-
gul arhieresc oferit de strãini, domniile sunt vremelnice, nesi-
gure ºi primejdioase, ameninþate de mii de pericole (mille peri-
culis subiecto), la voia turcilor ºi, mai ales, a facþiunilor boiereºti
care se mãcelãresc reciproc, nescutindu-i de secure nici pe
propriii membri, dacã liderii acestora îi bãnuiesc de setea de
stãpânire (de imperio ambiendo suspectum). Uciderea la Sibiu
a tiranului Mihnea, de care-l lega o strânsã rudenie de sânge
(propinqua nobis iunctus sanguinis necessitudine), e naratã
nervos, filmic, în genul lui Odobescu, dar cu un vizibil puseu
de repulsie. ªt. Bezdechi identifica aici un simptom „proto-
cronic” al rezervei ardelenilor faþã de „regãþeni”. Mã îndoiesc
totuºi cã acesta e adevãrul. În fond, Cantemir, Caragiale, Cioran
ºi, mai nou, Horia-Roman Patapievici au semnalat cu acelaºi
criticism tarele naþionale. În culturile mature – a noastrã nu
face excepþie - asemenea „ieºiri” sunt frecvente, iar autorii lor
nu trebuie suspectaþi de lipsã de patriotism. Schimbând ceea
ce e de schimbat, Rimbaud etala în Mauvais sangMauvais sangMauvais sangMauvais sangMauvais sang (Sânge stricat)
o scârbã arzãtoare faþã de patria ºi neamul sãu, ceea ce nu l-a
împiedicat, ca omomomomom, sã se înroleze în garda naþionalã când Franþa
era în primejdie.

O observaþie de aceeaºi naturã ar putea fi fãcutã ºi în legã-
turã cu a doua operã importantã a lui Olahus, scrisã la Bruxelles
tot în 1536. În Atila, sive de rebus bello paceque ab suoAtila, sive de rebus bello paceque ab suoAtila, sive de rebus bello paceque ab suoAtila, sive de rebus bello paceque ab suoAtila, sive de rebus bello paceque ab suo
gestisgestisgestisgestisgestis, lucrare cu un comanditar sus-pus, istoriograful se
simþea coborâtor din huni ºi nu ezita sã jubileze când evoca
victoriile „alor noºtri” (nostri, nostris, nostrorum, nostros, in-
ter nostros, nobis revin des în pagini) asupra romanilor, în a
cãror limbã scria totuºi. E acesta un motiv pentru a-l socoti un
„renegat”? Resortul psihologic pare sã fie altul. Sunt clipe în
care acest om liniºtit avea nostalgia „sãlbãticiei” primordiale, a

PåstoriÆaPåstoriÆaPåstoriÆaPåstoriÆaPåstoriÆa
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pãgânismului, când auzea chemãrile stepei, ale grandioasei
pustietãþi asiatice. Mult mai târziu, Ion Pillat încerca aceleaºi
trãiri frenetice, simþindu-se „oigur” nãpustit în cavalcade
nãpraznice.

Dar tiparul (patern-ul) latin, interpretabil fie ca o moºtenire
de sânge, fie ca rezultatul unei profunde familiarizãri cu litera-
tura istoricã romanã, care, sublinia Jean Bayet, cultiva stilul
direct, eleganþa calculatã, imaginaþia dramaticã, se vede în
desele discursuri pe care le rostesc eroii sãi. Sub pana lui
Olahus, Atila vorbeºte în perioade ample, ca Vercingetorix, dupã
canoanele retoricii lui Caesar din De bello GallicoDe bello GallicoDe bello GallicoDe bello GallicoDe bello Gallico:

Aºadar, neîntrecuþi camarazi ºi tovarãºi de arme, deoarece
în aceastã bãtãlie aveþi de luptat întru cinstea, gloria, salvarea
ºi viaþa voastrã a tuturor, deoarece astãzi ne stã în putere sã
anexãm, fãrã greutate, imperiului nostru, un regat imens ºi
foarte ales, deoarece trebuie sã vã mãsuraþi cu acei inamici ai
cãror strãmoºi i-aþi alungat cu uºurinþã din aºezãrile lor ºi chiar
pentru cã veþi înfrunta popoare deprinse mai mult cu rãgazul
decât cu rãzboiul, al cãror comandant nu vã este mai puþin
cunoscut decât oricare din confraþii voºtri de arme, se cuvine
sã aveþi inima viteazã ºi statornicã ºi sã nãdãjduiþi toate cele
bune ºi fericite. Sã-i urmaþi, mai întâi, pe zeii nemuritori, prin al
cãror sprijin aþi ajuns nevãtãmaþi în acest loc, apoi pe mine,
atât comandantul, cât ºi tovarãºul vostru de luptã. Zeii vor
ocroti destinul vostru, [vã] vor spori puterile, gloria ºi stãpâ-
nirea. Iar eu nu vã voi pãrãsi nicãieri, voi întâmpina cu sufletul
neînfricat, împreunã cu voi, toate primejdiile – dacã soarta
astfel va voi, fie la victorie, fie la moarte. Fiþi, deci, cu ochii pe
mine.

Între istoria mitologizantã din AtilaAtilaAtilaAtilaAtila ºi criticismul din
HungariaHungariaHungariaHungariaHungaria, îl prefer pe cel din urmã. Scrisã din memorie, deci
pulsând în ritmurile amintirii, care are ºi ea sincopele ºi trãdãrile
ei, Hungaria…Hungaria…Hungaria…Hungaria…Hungaria… e opera de cãpãtâi a unui cãrturar ce ºi-a dominat
contemporanii. Cântându-ºi patria de adopþie, a fãcut dovada
perfectei naturalizãri. În cuta cea mai ascunsã a sufletului
pãstra însã amintirea alor sãi. Mesaj final al unei existenþe,
piatra tombalã din Tyrnavia o spune explicit:

ZACE-N MORMÂNTUL ACESTA-NGROPAT NICOLAE
VALAHUL.

P.S. La sfârºitul acestui eseu, dedicat unui autor pe care
„colbul vremii îl îngroapã mereu mai adânc” (Antal Gyöngyvér)
simt nevoia câtorva notaþii consacrate traducãtoarei ºi prefaþa-
toarei operelor olahiene esenþiale. Truda ei, presupun de duratã,
meritã un elogiu franc, dacã ne gândim cã un intelectual ma-
ghiar face în sfârºit ceea ce lentoarea noastrã levantinã ne-a
împiedicat câteva sute de ani. Un român aureolat de o glorie
continentalã încã de acum o jumãtate de mileniu nu-i puþin
lucru! Revendicatã ºi semnalatã la timp, opera lui Olahus ne-ar
fi crescut în ochii Europei. Însã, exceptând câteva studii, ultimul
e semnat de Aurel Rãu, românii au trecut-o cu vederea. IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
literaturii româneliteraturii româneliteraturii româneliteraturii româneliteraturii române, tratatul academic în trei volume iniþiat în
1964 de G. Cãlinescu, nici mãcar nu-l menþioneazã pe Olahus,
iar autoarea articolului din Dicþionarul scriitorilor româniDicþionarul scriitorilor româniDicþionarul scriitorilor româniDicþionarul scriitorilor româniDicþionarul scriitorilor români îl
socoteºte (în 2001!) „greu încadrabil culturii române”.

Din fericire, nu tot aºa a gândit doamna Antal Gyöngyvér.
Operã de cãrturar meticulos, tãlmãcirea sa austerã, cu patinã
livrescã, e creditabilã ºi pe alocuri, îndeosebi în sfera discursu-
rilor fictive ale eroilor olahieni, chiar performantã. Lipsesc din
pãcate frãgezimile, naturaleþea exprimãrii româneºti proprii altei
unguroaice, Jolán Benedek. Calcuri neinspirate dupã latinã

(„piatrã cuadratã”cuadratã”cuadratã”cuadratã”cuadratã”, p. 115, când adjectivul pãtratãpãtratãpãtratãpãtratãpãtratã era mai la
îndemânã; „oamenii de armãoamenii de armãoamenii de armãoamenii de armãoamenii de armã”, p. 137, ostaºii ostaºii ostaºii ostaºii ostaºii ar fi fost echiva-
lentul mai fericit al lui militibus; „puterea goþilor a fost destabili-destabili-destabili-destabili-destabili-
zatãzatãzatãzatãzatã”, p. 177, clãtinatãclãtinatãclãtinatãclãtinatãclãtinatã ar fi fost mai potrivit), cacofonii regreta-
bile („nu rabdã cacacacaca cinevacinevacinevacinevacineva dintre ei sã fie mai presus”, p. 271, se
putea spune cacacacaca vreunulvreunulvreunulvreunulvreunul) sunã ici ºi colo dizarmonic. Câteodatã
traducãtoarea alunecã în pudibonderie, aºezând cortina
eufemismului acolo unde pânã ºi delicatul Olahus se exprima
pe ºleau. Iatã un citat edificator din HungariaHungariaHungariaHungariaHungaria: Quae experrectus,
e virginis cuiusdam demonstratione, Telluris filiae, ad femur
usque mulieris, reliqua parte in viperam desinente, recepisse,
virginemque praemium a se indicati armenti, Herculis,
concubitumconcubitumconcubitumconcubitumconcubitum [s.n.] habuisse: ex quo, tres filios, Agathyrsum,
Gelonum, et Scytham esse natos. Pãþania lui Hercule, paznicul
somnoros al cirezilor lui Geryon, pe care-l salveazã totuºi fata
zeiþei Pãmântului, e tãlmãcitã astfel: „Cã, trezindu-se, cãlãuzit
de o fecioarã, fiicã a lui Tellus, femeie pânã la coapse, cu restul
corpului terminându-se ca viperã, le regãsi ºi cã fata avu
rãsplatã, pentru a-i fi arãtat cireada, îmbrãþiºareaîmbrãþiºareaîmbrãþiºareaîmbrãþiºareaîmbrãþiºarea (s.n.) lui
Hercule, prin care nãscu trei fii: pe Agathyrsus, pe Gelonus ºi
pe Scytha”. Eu aº fi tradus astfel: „Cã, dupã ce s-a trezit din
somn, ºi le-a adus înapoi, cãlãuzit de o fecioarã, fiicã a lui
Tellus, pânã la coapse femeie, în rest terminându-se în viperã,
ºi cã, drept rãsplatã pentru cã i-a arãtat cireada, fecioara a
împãrþit aºternutul cu Hercule: din aceastã împreunareîmpreunareîmpreunareîmpreunareîmpreunare (în textul
original concubitum – n.n.) s-au nãscut trei fii” etc…

Mai mult mã pun însã pe gânduri onomastica ºi toponimia
utilizate de traducãtoare. Nu e lucrul cel mai uºor, Olahus însuºi
a oscilat între diverse variante, dar în tãlmãcire se cuvenea
adoptat un procedeu unitar. Nume precum Georgius Podjebra-
tium ºi Kinizsi Pál le spun românilor prea puþin, însã Jiri Podìbrad
ºi Pavel Chinezu, dadadadada, mai ales cã ultimul, vestitul biruitor al
turcilor, în 13 octombrie 1479, la Câmpul Pâinii, era valah.

În privinþa numelui localitãþilor, inconsecvenþa e de-a
dreptul frapantã. Când e vorba de oraºele din Occident menþio-
nate de Olahus cu numele lor latinesc: Aurelia, Basilea, Brixia,
Besontion, Bergamum, Mantua, Ferraria, Lugdunum, Patavium,
Tergestinum, Tholosa, G.A. dã ºi echivalentul românesc ori pe
cel strãin din limbile de azi: Orléans, Basel, Brescia, Besançon,
Bergamo, Mantova, Ferrara, Lyon, Padova, Trieste, Toulouse.
Dar cu aºezãrile de pe teritoriul românesc nu se întâmplã acelaºi
lucru. Multe din localitãþile transilvãnene rãmân doar cu numele
maghiare: Németi, Alparet, Mihálytelke, Ciobór, Feketetó, Rev,
Tilegd, Körösbánya, Feltót, Gerend, Torockó, Borberek,
Kapronca, Váralja, Lippa, Nagylak, Décse, Bakay, Köbölkut,
Somkerek, Rehalom, Vikazna, procedeu admisibil dacã s-ar fi
tradus din latinã în maghiarã. În româneºte trebuiau utilizate
toponimicile familiare cititorilor cãrora li se adreseazã tãlmãci-
toarea: Sic, Mintiu, Olpret (azi Bobâlna), Mihãieºti, Ciobor,
Negreni, Vadul, Tileagd, Baia de Criº, Tãuþi, Grind, Trãscãu,
Vurpãr, Cãpruþa, Vãrãdia, Lipova, Nãdlac, Decea, Bãcâia,
Beregsãu, Chibulcut, Sintereag, Rupea, Ocna Sibiului. ªi, finis
coronat opus, „poarta Transilvaniei, pe unde se pãtrunde în
Muntenia”, e vegheatã, susþine traducãtoarea, de „foarte pu-
ternica cetate Thertz, situatã într-un loc inaccesibil” (p. 99).
Mai e nevoie sã spun cã e vorba de fapt de Cetatea Bran?

Aflarea toponimicelor româneºti n-ar fi cerut multã caznã.
Se gãsesc cu toatele în primul volum din Cãlãtori strãini despreCãlãtori strãini despreCãlãtori strãini despreCãlãtori strãini despreCãlãtori strãini despre
Þãrile RomâneÞãrile RomâneÞãrile RomâneÞãrile RomâneÞãrile Române, ediþie îngrijitã de Maria Holban, Editura ºtiinþi-
ficã, Bucureºti, 1968, p. 486 - 500, carte menþionatã în prefaþã
de Antal Gyöngyvér. Dar…
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PENTRU O POETICÃ A TRADUCERII
ÎN OPERA LUI CIORAN

Dumitra BaronDumitra BaronDumitra BaronDumitra BaronDumitra Baron

      „Orice limbã e un continent, un univers, cel care ºi-o apropie e un cuceritor.”  (Cioran)

Abordând un asemenea subiect, ne-am putea întreba
înainte de toate cât ar fi de pertinentã analiza raporturilor
lui Cioran cu domeniul traducerii, fiind cunoscut faptul cã
autorul nu a fost un traducãtor propriu-zis, a cãrui operã
sã fie constituitã din traduceri în sensul curent al
termenului („text sau lucrare care prezintã într-o altã limbã
echivalentul textului original care a fost tradus”). ªi totuºi,
Cioran reprezintã un caz aparte: decizia sa de a renunþa
la limba maternã ºi de a alege ca limbã de creaþie fran-
ceza, dupã ce publicase deja cinci cãrþi în românã, este
consecinþa unei încercãri de traducere; în plus, de-a lungul
întregii sale opere, se observã prezenþa nelipsitã a limbilor
strãine, cât ºi recurenþa numeroaselor consideraþii despre
activitatea de traducere. Ne propunem sã demonstrãm
ideea cã pentru Cioran traducerea constituie un adevãrat
procedeu de creaþie literarã; el se apropie de aceastã
activitate pentru a-ºi extrage elementele constitutive ale
scrierilor sale ºi pentru a avea astfel o viziune mai corectã
nu doar asupra semnificaþiei cuvintelor folosite, dar ºi
asupra propriului eu aflat în ipostaza de creator.

Pentru început, vom prezenta câteva reflecþii asupra
raportului dintre traducere ºi creaþie literarã, vom preciza
apoi condiþiile în care s-a produs ruptura lui Cioran cu
limba sa maternã ºi consecinþele unei astfel de decizii. A
treia parte a articolului nostru se referã la activitatea de
traducere, aºa cum este efectuatã de Cioran, activitate
care va constitui baza unei adevãrate poetici (în sensul
de teorie, normã, lege) a traducerii (aspect tratat în partea
a patra). În cele din urmã, ne vom limita la o discuþie
asupra raportului instaurat de traducere (termen folosit
de asemenea ºi în sensul de creaþie) între autor ºi celãlalt.

A traduce ºi a scrie
În calitate de creator, Cioran este ºi traducãtor ºi astfel

putem folosi noþiunea de traducere în sensul de „trans-
punere creatoare” (Roman Jakobson). De altfel, activitatea
unui traducãtor se aseamãnã cu cea a unui scriitor, com-
pletând-o adeseori. Efortul de a traduce este în strânsã
legãturã cu actul de creaþie, cu geneza literarã. De aceea,
termenul de poeticã (prezent în titlul articolului nostru)
cuprinde ºi acest sens, care trimite la etimologia cuvân-
tului, adicã la facerea artisticã, la creaþie (poïesis). Tra-
ducerea reprezintã un mod de a aborda literatura, de a
avea acces la spaþiul frecventat de alþi artiºti, un mod de
a citi ºi de a ne apropia de operele acestora. Astfel, tra-
ducerea este capabilã sã stabileascã legãturi ºi permite
celui care o practicã sã se situeze în vecinãtatea tradiþiei
culturale.

Actul de a traduce, ca ºi cel de a scrie, reprezintã o
muncã de aproximare ºi o modalitate de a gândi limba ºi
scriitura, de a „rescrie opera altuia”, de a se plasa aproape
de începuturile acesteia. În acest sens, Paul Valéry ob-
serva cã „activitatea de traducere, întreprinsã cu grija
unei anume aproximãri a formei, ne face întrucâtva sã
încercãm sã cãlcãm pe urmele paºilor autorului” (în
Antoine Berman, L’épreuve de l’étranger – Culture etL’épreuve de l’étranger – Culture etL’épreuve de l’étranger – Culture etL’épreuve de l’étranger – Culture etL’épreuve de l’étranger – Culture et
traduction dans l’Allemagne romantiquetraduction dans l’Allemagne romantiquetraduction dans l’Allemagne romantiquetraduction dans l’Allemagne romantiquetraduction dans l’Allemagne romantique, GallimardGallimardGallimardGallimardGallimard,
Paris, 1984, 2002, p. 272). Ideea cã traducerea este o
activitate creatoare ne trimite la August Wilhelm Schlegel,
care afirma, în 1796, cã este „uºor sã demonstrezi cã
traducerea poeticã obiectivã reprezintã adevãrata culturã,
o nouã creaþie”. În lucrarea L’épreuve de l’étrangerL’épreuve de l’étrangerL’épreuve de l’étrangerL’épreuve de l’étrangerL’épreuve de l’étranger (p.
294 - 295), Antoine Berman noteazã cã existenþa rapor-
tului „consubstanþial” între literaturã ºi traducere a fost
deja semnalatã de Novalis, A. W. Schlegel, Baudelaire,
Proust ºi Valéry. Acesta din urmã considera cã „AAAAA scrie scrie scrie scrie scrie
[…] este o activitate perfect comparabilã cu cea a per-
soanei care opereazã o transmutare a unui text dintr-o
limbã în alta” (VVVVVariations sur les Bucoliquesariations sur les Bucoliquesariations sur les Bucoliquesariations sur les Bucoliquesariations sur les Bucoliques, GallimardGallimardGallimardGallimardGallimard,
Paris, 1957, p. 24). Activitatea autorului ºi cea a tradu-
cãtorului sunt în primul rând activitãþi de scriere, tradu-
cãtorul fiind „un scriitor pentru acelaºi motiv ca ºi autorul,
problemele sale sunt aceleaºi: gãsirea cuvântului potrivit,
echilibrarea ritmului unei fraze, gãsirea unui mijloc de
provocare a unui anume efect printr-un anumit expedient
lingvistic.” (Françoise Wuilmart, La traduction littéraireLa traduction littéraireLa traduction littéraireLa traduction littéraireLa traduction littéraire
dans l’Europe actuelledans l’Europe actuelledans l’Europe actuelledans l’Europe actuelledans l’Europe actuelle, în Europe et traductionEurope et traductionEurope et traductionEurope et traductionEurope et traduction, textes
réunis par M. Ballard, Presses de l’Université d’Artois et
Presses de l’Université d’Ottawa, 1998, p. 388).

Schimbarea limbii ºi crearea
într-o limbã de împrumut

În Criticã ºi adevãrCriticã ºi adevãrCriticã ºi adevãrCriticã ºi adevãrCriticã ºi adevãr (1966) Roland Barthes aprecia
cã „este scriitor cel cãruia limbajul îi pune probleme, cel
care îi resimte profunzimea, ºi nu instrumentalitatea sau
frumuseþea”. În spiritul acestei remarci trebuie sã ne gân-
dim cã Cioran se doreºte scriitor ºi cã, prin hotãrârea sa
de a scrie în francezã ºi de a renunþa la limba maternã,
el alege un limbaj care îi „pune probleme”. Aceastã a
doua limbã, francezã, impusã ca nouã „limbã maternã”,
va deveni limbã de creaþie literarã. Însã Cioran nu rãmâne
închis între frontierele unei singure limbi. Scriitura sa este
traversatã de alte scrieri aparþinând nu doar unor spaþii
literare diferite; adesea, aceste alte scrieri apãrând în
forma lingvisticã „originalã”.

Referitor la condiþiile în care s-a efectuat ruptura cu
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limba maternã, trebuie sã menþionãm urmãtoarele as-
pecte: crescut într-un context multicultural, Cioran alege
Parisul (oraº cosmopolit) ca loc al „exilului” sãu. El îºi
schimbã limba, se exileazã într-o altã limbã pentru a se
elibera, pentru a se cunoaºte mai bine, pentru a crea.
Dacã þinem cont de regiunea în care s-a nãscut (Transil-
vania: zonã de interferenþã a culturilor germanã, maghiarã,
românã) ºi a formãrii sale intelectuale filosofice, Cioran
ar fi trebuit sã fie un bilingv român-german. El nu desco-
perã franceza decât dupã intrarea în mediul intelectual
bucureºtean al anilor ’30. Odatã intrat în spaþiul scriiturii
franceze, Cioran nu îl mai pãrãseºte (pentru a mai reveni
la limba românã); încercând sã traducã în românã un
poem de Mallarmé, Cioran înþelege „inutilitatea” unui astfel
de exerciþiu ºi se hotãrãºte sã aleagã definitiv franceza
ca limbã de exprimare cotidianã ºi literarã: „Este cel mai
mare accident care i se poate întâmpla unui scriitor, cel
mai dramatic. […] Am scris în românã pânã în 1947. În
acel an, mã aflam într-o cãsuþã aproape de Dieppe, ºi
traduceam în românã din Mallarmé. Dintr-odatã, mi-am
spus: «Ce absurditate! La ce bun sã traduc Mallarmé
într-o limbã pe care nu o cunoaºte nimeni?» ªi atunci am
renunþat la limba mea. Am început sã scriu în francezã,
ºi a fost foarte greu, deoarece, prin temperament, limba
francezã nu îmi convenea: îmi trebuie o limbã sãlbaticãsãlbaticãsãlbaticãsãlbaticãsãlbaticã,
o limbã de beþiv. Franceza a fost pentru mine o cãmaºã
de forþã. Sã scrii într-o altã limbã este o experienþã îngro-
zitoare. Reflectezi asupra cuvintelor, asupra scriiturii. […]
Schimbând limba, am anulat imediat trecutul: mi-am
schimbat complet viaþa. Chiar ºi acum, mi se pare cã
scriu într-o limbã care nu este legatã de nimic, fãrã rãdãcini,
[…]”. (Interviu cu Fernando Savater, 1977, EntretiensEntretiensEntretiensEntretiensEntretiens,
GallimardGallimardGallimardGallimardGallimard, Paris, 1995, p. 28 - 29). Acelaºi episod este
reluat de Cioran cu ocazia mai multor interviuri ºi de fie-
care datã apar nuanþe suplimentare, care trimit mai degra-
bã la dificultatea de a scrie în limba francezã. În 1984
Cioran afirmã: „sã scrii într-o limbã strãinã reprezintã o
emancipare. Înseamnã sã te eliberezi de propriul trecut
[…] am ajuns sã-mi dau seama cã a adopta o limbã strãinã
era poate o eliberare, dar ºi o încercare, chiar un supliciu,
un supliciu fascinant totuºi.” (Interviu cu Gerd Bergfleth,
1984, EntretiensEntretiensEntretiensEntretiensEntretiens, p. 143 - 144). La începutul cãrþii IstorieIstorieIstorieIstorieIstorie
ºi utopie ºi utopie ºi utopie ºi utopie ºi utopie (1960), în capitolul Despre douã tipuri deDespre douã tipuri deDespre douã tipuri deDespre douã tipuri deDespre douã tipuri de
societatesocietatesocietatesocietatesocietate (Scrisoare unui prieten de departeScrisoare unui prieten de departeScrisoare unui prieten de departeScrisoare unui prieten de departeScrisoare unui prieten de departe), Cioran
se referã la aceastã temã ºi exclamã: „Cât consum de
cafea, þigãri ºi dicþionare pentru a scrie o frazã câtuºi de
puþin corectã în aceastã limbã inabordabilã, prea nobilã
ºi prea distinsã pentru mine!” (ŒuvresŒuvresŒuvresŒuvresŒuvres, GallimardGallimardGallimardGallimardGallimard, Paris,
p. 980). Cioran îºi dã seama cã a scrie în francezã, „idio-
mul ideal pentru a traduce delicat sentimente univoce”,
constituie o modalitate de a conºtientiza valoarea fiecãrui
cuvânt, a fiecãrei sintagme folosite, de a reflecta asupra
„substanþei cuvintelor”, deoarece „actul de a scrie este
un act conºtientconºtientconºtientconºtientconºtient”. Spre sfârºitul cãrþii Mãrturisiri ºi ana-Mãrturisiri ºi ana-Mãrturisiri ºi ana-Mãrturisiri ºi ana-Mãrturisiri ºi ana-
temetemetemetemeteme, Cioran pare sã ne punã în faþa unei ultime reflecþii
în care scriitura se asociazã traducerii: „Într-o limbã de
împrumut eºti conºtient de cuvinte, ele nu existã în tine,
ci în afara ta. Acest interval între tine ºi mijlocul tãu de
exprimare explicã de ce este dificil, chiar imposibil, sã fii
poet într-o altã limbã decât a ta. Cum sã extragi substanþa

cuvintelor care nu sunt înrãdãcinate în tine? Noul venit
trãieºte la suprafaþa cuvântului, nu poate sã traducã într-
o limbã târziu învãþatã aceastã agonie subteranã din care
emanã poezia.” (ŒuvresŒuvresŒuvresŒuvresŒuvres, p. 1723).

Observãm cã Cioran se strãduieºte sã stãpâneascã
limba francezã, îºi propune sã scrie mai bine decât un
scriitor francez ºi acest lucru chiar îi reuºeºte. Prin aceas-
tã alegere, Cioran se desparte de afectivitatea, exuberan-
þa, abundenþa verbalã, metaforicã ºi de lirismul limbii ro-
mâne (o limbã mult mai apropiatã de temperamentul sãu)
ºi se gãseºte în rigoarea ºi sobrietatea limbii franceze
care, deºi i se pãrea „o cãmaºã de forþã, datoritã
disciplinei, impuse din afarã”, a fost în acelaºi timp un
mijloc de salvare, o experienþã „întemeietoare de
identitate”.

Cioran este pasionat de studiul limbilor strãine (france-
za, germana, engleza, spaniola). Toate aceste limbi devin,
rând pe rând, o posibilã „a doua” limbã de creaþie ºi, schim-
bându-ºi rolul ºi locul, cuvintele aparþinând unor spaþii
lingvistice diferite se combinã cu elemente textuale fran-
ceze. Situându-se la frontiera lingvisticã a mai multor
limbi ºi folosindu-le în procesul de creaþie, Cioran se
„transformã”; asistãm astfel nu doar la o singurã „a doua
naºtere” (datoratã, în opinia lui P. Bollon ºi a S. Stolojan,
trecerii de la limba românã la limba francezã), ci la o
perpetuã a „doua” naºtere. Pentru Cioran, aceastã atitu-
dine reprezintã unicul mod de a ajunge la profunzimile
propriului eu ºi de a se obiºnui cu existenþa deoarece,
dupã cum afirma G. Steiner, „la un nivel mai mult sau
mai puþin pronunþat, fiecare limbã prezintã propria sa lec-
turã a vieþii. A se miºca între diferite limbi, a traduce,
chiar între limitele totalitãþii, revine la a descoperi gustul
aproape derutant al spiritului omenesc pentru libertate.
Dacã am locui într-o singurã «epidermã lingvisticã», dacã
am evolua într-un numãr mic de limbi, caracterul inevitabil
al supunerii noastre în faþa morþii s-ar arãta poate ºi mai
asfixiant.” (în Les Larmes du traducteurLes Larmes du traducteurLes Larmes du traducteurLes Larmes du traducteurLes Larmes du traducteur, GrassetGrassetGrassetGrassetGrasset,
Paris, 2001).

Consideraþiile lui Cioran
despre practica traducerii

Dacã analizãm menþiunile înscrise în paginile scrierilor
(ŒuvresŒuvresŒuvresŒuvresŒuvres) ºi caietelor sale (adevãrat document de creaþie)
constatãm existenþa mai multor aspecte revelatoare
pentru studiul nostru. Existã multe cazuri în care Cioran
face referiri la traducerea unui singur cuvânt sau a unei
fraze scrise într-o limbã strãinã, urmatã imediat de
traducerea sa în francezã: „Le Démiurge s’appelle en
hébreu IaldabaôthIaldabaôthIaldabaôthIaldabaôthIaldabaôth, c’est-à-dire «fils du chaos»” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers,,,,,
1957 - 19721957 - 19721957 - 19721957 - 19721957 - 1972, GallimardGallimardGallimardGallimardGallimard, Paris, 1997, p. 345), „César
Vallejo: «decha tan desgraciada de durar» (bonheur
tellement malheureux de durer)” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 786), „Bore-Bore-Bore-Bore-Bore-
dom, Langeweile, aburrimiento, plictisealãdom, Langeweile, aburrimiento, plictisealãdom, Langeweile, aburrimiento, plictisealãdom, Langeweile, aburrimiento, plictisealãdom, Langeweile, aburrimiento, plictisealã, – n’ont pas
de valeur poétique; seul l’ennuil’ennuil’ennuil’ennuil’ennui a réussi à conserver ses
multiples fonctions” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 853), „Ce n’est pas Eliot,
c’est Proust qui est le prophète des «hollow men», des
hommes vides” (La tentation d’existerLa tentation d’existerLa tentation d’existerLa tentation d’existerLa tentation d’exister, ŒuvresŒuvresŒuvresŒuvresŒuvres, p. 904).
Uneori existã adevãrate argumentãri în vederea celei mai
bune alegeri a unui anume echivalent: „Ce matin, à l’église
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roumaine, le service funèbre pour Basile Munteanu… «În
deçert se turburã tot pãmânteanul» (En vain s’agite (se
trouble) l’être pétri de terre… de limon ou simplement: le
terrestre… ?) […]” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 988).

La acestea se adaugã efortul de transformare a textului
strãin, prin intermediul traducerii, în vederea pregãtirii
acestuia pentru a deveni element al scriiturii. Într-adevãr,
de multe ori, efortul de traducere este urmat de efortul de
creaþie: „«Who has not found the heaven below / Will fail
of it above» (E. Dickinson) Le ciel est la récompense de
ceux qui l’ont trouvé déjà ici-bas.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 174).
Uneori, întâlnim variante ale traducerii iniþiale. Este cazul
unui citat în limba englezã din William Blake, care este
reluat ºi retradus de Cioran la distanþã de un an „«Sooner
murder an infant in its cradle than nurse unacted desires.»
(Plutôt étrangler un enfant au berceau que couver un désir
inassouvi). (Blake)” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 574). „Blake: «Il vaut
mieux étrangler un enfant dans son berceau que de garder
au cœur un désir non satisfait.» Toute la psychanalyse
est déjà là.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 768). Cioran reflecteazã ºi
asupra problemei intraductibilitãþii unor cuvinte (în spe-
cial a conceptelor filosofice germane) ºi a unor expresii
„«Weltlosigkeit» – un autre mot selon mon cœur, intra-
duisible comme tous les mots étrangers qui me séduisent
et me comblent” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 30), „N’a fost sã fie – It
wasn’t to be. Impossible d’en trouver une traduction
française satisfaisante” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 518) sau „M-amM-amM-amM-amM-am
zbãtutzbãtutzbãtutzbãtutzbãtut – comment traduire cette expression? L’indigence
du français me fait peur.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 986). În alte cazuri,
este vorba chiar de o comparare a mai multor cuvinte
aparþinând unor zone lingvistice diferite, comparaþie
însoþitã de o analizã a capacitãþii sau incapacitãþii acestora
de a reda ideea, sensul: „Combien de fois, dans nos
pérégrinations en dehors de l’intellect, n’avons-nous pas
reposé nos troubles à l’ombre de ces Sehnsucht, yearn-Sehnsucht, yearn-Sehnsucht, yearn-Sehnsucht, yearn-Sehnsucht, yearn-
ing, saudadeing, saudadeing, saudadeing, saudadeing, saudade, de ces fruits sonores éclos pour des cœurs
trop mûrs! Soulevons le voile de ces mots: cachent-ils
un même contenu? Est-il possible que la même signifi-
cation vive et meure dans les ramifications verbales d’une
souche d’indéfini? Peut-on concevoir que des peuples si
divers éprouvent la nostalgie de la même manière? Celui
qui s’évertuerait à trouver la formule du mal du lointain
deviendrait victime d’une architecture mal construite. Pour
remonter à l’origine de ces expressions du vague il faut
pratiquer une régression affective vers leur essence, se
noyer dans l’ineffable et en sortir avec les concepts en
lambeaux.” (Précis de décompositionPrécis de décompositionPrécis de décompositionPrécis de décompositionPrécis de décomposition, ŒuvresŒuvresŒuvresŒuvresŒuvres, p. 607).

Cioran face referiri ºi la modul în care o anumitã operã
a fost tradusã, el face observaþii privitoare la echivalentul
ales de un alt traducãtor („Dans un des livres les mieux
traduits que je connaisse, je pense aux VVVVVariétés deariétés deariétés deariétés deariétés de
l’expérience religieusel’expérience religieusel’expérience religieusel’expérience religieusel’expérience religieuse de James, je n’ai trouvé qu’une
seule chose douteuse: «les abîmes du scepticisme»…
Il fallait dire du doute, car scepticisme en français com-
porte une nuance de dilettantisme et de légèreté qui exclut
toute association avec «abîmes».” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 122),
„Dans le TTTTTen o’clock de Whistleren o’clock de Whistleren o’clock de Whistleren o’clock de Whistleren o’clock de Whistler, Mallarmé traduit «glo-
rious day» – par «journée glorieuse»” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 540),
„Tudor Vianu traduit «Schwermut» par «inimã grea». C’est
tellement mieux que «mélancolie»!”  (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 929).

De la o paginã la alta a CaietelorCaietelorCaietelorCaietelorCaietelor putem urmãri itinerariul
acestor texte, menþionate iniþial în limba originalã, apoi
traduse, modificate, completate de alte texte care au
parcurs acelaºi traseu. Citind operele lui Cioran regãsim
aceste elemente, foste traduceri, folosite la nivelul creaþiei
propriilor sale texte. De exemplu, putem citi în CaieteCaieteCaieteCaieteCaiete:
„Alles ist einerlei! All is of no avail!Alles ist einerlei! All is of no avail!Alles ist einerlei! All is of no avail!Alles ist einerlei! All is of no avail!Alles ist einerlei! All is of no avail! j’aurai vécu en
m’accrochant à toutes les tournures qui traduisent la
Vanité de tout” (p. 350), în timp ce în ultima sa carte
regãsim o parte din acest fragment, însoþit de data
aceasta de traducerea sa francezã: „Tout à coup, foudroyé
par une réminiscence de vocabulaire: All is of no availAll is of no availAll is of no availAll is of no availAll is of no avail
(rien ne sert à rien)” (Aveux et anathèmesAveux et anathèmesAveux et anathèmesAveux et anathèmesAveux et anathèmes, ŒuvresŒuvresŒuvresŒuvresŒuvres, p.
1696). Sunt numeroase exemplele de acest gen ºi ele ne
întãresc convingerea cã practica traducerii dobândeºte
un statut creator în ansamblul creaþiei cioraniene. Aceastã
practicã lucreazã ºi în profitul creatorului deoarece acesta,
homo faber, conºtientizeazã aceastã activitate, devenind
faber sapiens (René Passeron).

Pentru o teorie a traducerii
Un alt aspect care ar merita atenþia noastrã vizeazã

structurarea, pe mãsurã ce opera este creatã, a unei
adevãrate poetici a traducerii, chiar dacã aceasta nu a
constituit niciodatã scopul explicit al lui Cioran (însã aºa
cum observa ºi Henri Meschonnic nu existã „traducere
care nu gândeºte ºi nu practicã o poeticã”). Aceastã
reflectare teoreticã rezultã, pe de o parte, din experienþa
lui Cioran în domeniul traducerii, din preocuparea sa
constantã asupra limbajului, a artei de a se exprima co-
rect, a dorinþei de a înþelege dedesubturile fiecãrei voca-
bule, ºi, pe de altã parte, aceastã poeticã este consecinþa
modului în care autorul critica ºi se interesa de calitatea
traducerilor operelor sale ºi ale altor scriitori. A se citi
într-o altã limbã, pe care o cunoºtea mai mult sau mai
puþin, îl obliga astfel sã se reciteascã, scriitorul devenind
în consecinþã propriul sãu cititor care efectua o lecturã
minuþioasã: „Sã-mi corectez textele traduse în englezã
sau germanã, sã fiu obligat sã mã citesc cu lupacu lupacu lupacu lupacu lupa, ce
chin! Dificultatea pe care am avut-o când le scriam, sã o
perpetuez acum, sã o regãsesc încercând sã le descifrez
într-o altã limbã! Sã scrii într-o limbã de împrumut pentru

Car cu boiCar cu boiCar cu boiCar cu boiCar cu boi
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a te corecta apoi într-o altã limbã de împrumut, este prea
mult.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 386). Ca cititor al propriei opere, Cioran
pare a nu-ºi mai recunoaºte cuvintele, ideile, ºi îºi neagã
statutul de creator. În acelaºi sens, Paul Valéry resimþea
senzaþia de a fi „transformat în umbrã pânã a nu mai ºti
cine este ºi despre cine se vorbeºte.” Aceastã nouã
experienþã de lecturã îl determinã pe scriitor sã se opreas-
cã ºi, mai mult, sã reflecteze asupra modalitãþilor de a
scrie ºi de a traduce.

Am putea cita sub forma unui breviar de traducere
unele constatãri ale lui Cioran, care se referã la noþiuni ºi
probleme specifice domeniului traductologiei: traducerea
de poezie ºi raportul dintre traducere ºi limbaj („De câte
ori îmi citesc textele în traducere, depreciate pânã la
inteligibil, degradate de întrebuinþarea curentã, mã apucã
jalea ºi îndoiala. Chiar tot ceea ce scriu nu þine decât de
cuvinte? «Le brillant» nu trece într-o altã limbã; trece ºi
mai puþin decât în cazul poeziei. Ce lecþie de modestie
ºi de descurajare mai bunã decât sã te citeºti într-un stil
de proces-verbal, dupã ce ai trudit ore întregi pentru
fiecare cuvânt! Nu mai vreau sã fiu tradus, sã mai fiu
dezonorat în faþa ochilor mei.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 67), „Trebuie
lãsatã poeziei propria-i libertate, îndepãrtând-o de prozã.”
(CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 676), limitele traducerii, chiar intraductibili-
tatea („Nu poezia, ci ironia este intraductibilã. ªi asta,
pentru cã ironia þine încã mai mult de cuvinte, de nuanþa
lor imperceptibilã ºi de încãrcãtura afectivã, decât poezia
însãºi.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 160), „Nu-i putem traduce decât pe
scriitorii fãrã stilfãrã stilfãrã stilfãrã stilfãrã stil. De unde succesul mediocrilor, ei trec
uºor în orice limbã!” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 525), fidelitatea ºi aba-
terea de la spiritul textului în traducere cât ºi responsabili-
tatea ºi statutul traducãtorului („În aproape fiecare domeniu
nu întâlnesc decât oameni care credcredcredcredcred cã ºtiu ºi care de
fapt, nu ºtiu. Nimic nu-i mai rãu decât sã-þi imagineziimagineziimagineziimagineziimaginezi cã
ºtii. Mã gândesc în special la traducãtorii care se mulþu-
mesc cu iluzia cã înþeleg. Un autor nu e obligat sã fie
riguros; un traducãtor este, el este chiar responsabilresponsabilresponsabilresponsabilresponsabil de
insuficienþele autorului. Consider cã un bun traducãtor
este superior unui bun autor.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 387), raportul
între traducãtor ºi autor („O carte de-a voastrã care a
fost tradusã nu vã mai aparþine: este în principal cea a
traducãtorului, deoarece acesta v-a impus propriul stil.
Ar trebui deci sã semnaþi împreunã cu el, ºi sã o prezen-
taþi ca pe o lucrare scrisã în colaborare.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p.
489 - 490), traducerea ca lecturã pluralã ºi constrângerile
impuse traducãtorului (a alege, a se decide pentru o anume
variantã: „O traducere este proastã când este mai clarã,
mai inteligibilã decât originalul. Aceasta dovedeºte cã
nu a ºtiut sã pãstreze ambiguitãþile, ºi cã traducãtorul a
tranºattranºattranºattranºattranºat: ceea ce este o crimã” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 676), „Cuvân-
tul luciditate pe care îl folosesc adesea, se traduce în
englezã cu «lucidity» – cuvânt rar atât în Anglia, cât ºi în
America, – în timp ce în Franþa oricine îl foloseºte. De
exemplu, acum câteva zile, l-am auzit la radio pe un ºofer
de camion folosind acest cuvânt într-un mod cu totul natu-
ral, vorbind despre un accident. ªtiu sigur cã nu se gân-
dea la sensul filosofic al cuvântului, însã puþin conteazã
asta. Ceea ce conteazã este cã acest cuvânt este fami-
liar ºi banal. În þãrile în care se vorbeºte engleza, cuvântul
este aproape tehnictehnictehnictehnictehnic. Acest exemplu aratã cã în primul

rând frecvenþafrecvenþafrecvenþafrecvenþafrecvenþa cu care un cuvânt este folosit ar trebui
sã-l orienteze pe traducãtor în alegerea echivalenþilor.”
(CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 703), statutul ºi rolul traducerii („O traducere
este o judecatã, un comentariu, este o oglindã în care
autorul îºi poate contempla în voie cusururile spiritului.
O traducere nenenenene trãdeazã mai degrabã pe noi decât pe
textul nostru.” (CahiersCahiersCahiersCahiersCahiers, p. 899). Traducerea implicã dis-
tanþã, abatere, pierdere, absenþã, fiind în acelaºi timp „o
formã specialã de dialog”. Este unul dintre motivele pentru
care Cioran a continuat aproape întreaga sa viaþã sã o
practice sub o formã sau alta (fie ca simplu exerciþiu
lingvistic sau ca etapã necesarã creaþiei).

Traducere ºi alteritate
Ultima parte a acestui articol se referã la raportul pe

care traducerea (în sensul de creaþie) îl genereazã între
autorul sãu ºi celãlalt. Ni se pare interesant sã observãm
cã pe parcursul acestui du-te-vino constant între diversele
limbi, între scrierile celorlalþi ºi propriile sale creaþii, Cioran
îºi exprimã dorinþa de a deveni altul, deoarece în spaþiul
literar Je est un autre. De altfel, Paul Valéry  enunþa deja
aceastã idee: „A avea conºtiinþa de sine nu înseamnã
oare sã simþi cã ai putea fi un altul?” Astfel, scrierea ºi
traducerea presupun o „mobilizare totalã ºi poeticã a eului.
[…] Privirea asupra celorlalþi (a traduce) completeazã aici
privirea celorlalþi (a fi tradus); acest joc al alteritãþii ºi al
identitãþii se îndreaptã spre universal fãrã a pierde indivi-
dualitatea de la început. Orice traducere este în acest
sens o ºcoalã a umanismului; ea este descoperirea celui-
lalt din fiecare ºi a asemãnãtorului în celãlalt.” (Charles
Coutel, L’Europe comme traductionL’Europe comme traductionL’Europe comme traductionL’Europe comme traductionL’Europe comme traduction, în Europe etEurope etEurope etEurope etEurope et
traductiontraductiontraductiontraductiontraduction, textes réunis par M. Ballard, Presses de
l’Université d’Artois et Presses de l’Université d’Ottawa,
1998, p. 401 - 402). Traducerea deschide calea spre celã-
lalt, îi propune ºi îl incitã sã accepte alteritatea, diferen-
þa, pluralitatea: „Aussi longtemps que l’on sent l’étranger,
mais non l’étrangeté, la traduction a atteint ses buts
suprêmes; mais là où apparaît l’étrangeté comme telle,
obscurcissant peut-être l’étranger, le traducteur trahit qu’il
n’est pas à la hauteur de son original.” (Humbold, citat de
Antoine Berman în LLLLL’épreuve de l’étranger’épreuve de l’étranger’épreuve de l’étranger’épreuve de l’étranger’épreuve de l’étranger, p. 246).
Traducerea presupune o permanentã repunere în cauzã
a întrebãrilor legate de relaþia dintre Acelaºi (le Même) ºi
Celãlalt (l’Autre). Eul lui Cioran devine altul în special
prin folosirea diferitelor limbi, metodã ce îi oferã cea mai
bunã cale de cãutare a sinelui.

Concluzie
Aspectele pe care le-am prezentat (raporturile între

traducere ºi creaþie literarã, importanþa schimbãrii limbii
ºi a creaþiei într-o limbã de împrumut, reflecþiile lui Cioran
asupra artei ºi activitãþii de traducere, reflecþii care survin
în urma unei practici constante de traducere) sunt în
mãsurã sã susþinã ideea cã de-a lungul întregii sale vieþi
Cioran a fost profund atras de activitatea de traducere,
noþiune înþeleasã în sensul cel mai larg ºi în acelaºi timp
cel mai restrâns cu putinþã, în scopul definirii propriului
eu ºi a propriei opere în raport cu ceilalþi creatori ºi cu
celelalte opere artistice.
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GRIGORE VIERU – 70
Înainte de a fi mare poet, Grigore Vieru e un om

extraordinar. Un prieten adevãrat cu toatã lumea,
indiferent cã este vorba de nu ºtiu care mare politi-
cian sau de mãturãtoarea dintr-o redacþie. ªtie ºi
poate sã se bucure de întâlnirea cu un confrate, fie
el din Chiºinãu sau de la Bucureºti. Dacã e la
Chiºinãu, le duce veºti bune celor de-acolo de câte
se mai întâmplã prin oraºul de pe Dâmboviþa. Dacã,
dimpotrivã, e în oraºul Crailor de Curtea Veche, îºi
varsã amarul confraþilor de peste Prut în faþa co-
legului bucureºtean. E un interiorizat, dar ºi un
expansiv (dacã, fireºte, te cunoaºte mai de mult), un
visãtor, dar ºi un pragmatic.

Mi-a spus cândva o poveste cutremurãtoare: era
copil în Pererâta Hotinului ºi consãtenii ºtiau ce mai
fac fraþii de peste apã, adicã din Miorcanii lui Ion
Pillat, dupã felul în care lãtrau câinii de-acolo.
Limbajul inimilor trecea peste bariere naturale (ºi
mai ales peste bariere politice) incredibil de repede
ºi de frumos...

Dupã 1990, Grigore a devenit foarte cunoscut la
Bucureºti. Cunoscut ºi controversat: unii îl lãudau
pentru patima cu care a susþinut ºi susþine cauza
Unirii, alþii, dimpotrivã, îl blamau pentru cã nu ºtiu
care Televiziune l-a filmat la nu ºtiu ce spectacol,
organizat de un partid, deºi el nu fãcea decât sã
rãspundã invitaþiei unui confrate poet. Povestea
odatã cum o doamnã l-a oprit în faþã la Interconti-
nental ºi i-a cerut un autograf, dar cum nu avea nici
o hârtie la ea, l-a rugat sã-i scrie numele în palmã.
Oare câte zile va fi pãstrat femeia autograful lui?

Grigore poartã în suflet douã mari, inegalabile
iubiri: una pentru mama (fiind, poate, poetul care i-a
dedicat acesteia cele mai multe poeme din toatã
literatura românã) ºi cealaltã pentru Eminescu (pe
care într-un poem îl închipuie „rugându-se pentru
Basarabia”: „Se aude marele Mihai, / El vorbeºte-aºa
de mãiestrit, / Cã se face iar luminã-n grai / ªi-n
norodul cel nãpãstuit.”).

El însuºi un copil mai mare, Grigore se amestecã
printre puºtani, le scrie versuri, îi îmbrãþiºeazã, le
spune fel de fel de poveºti. Cu cei mai mari cautã sã
se poarte la fel. Iubeºte ºi e iubit. Cândva mi-a dedicat
o poezie ºi mie, fãrã sã mã fi cunoscut pe atunci...
Are, aºadar, o inimã mare cât toate poemele lui. ªi în
ea adunã, cu mic cu mare, pe toþi. ªi pânã la urmã ce
poate fi mai frumos  ºi mai înãlþãtor pentru un poet
decât toate astea (ºi încã multe altele!) la un loc?

Grigore Vieru împlineºte ºaptezeci de anotimpuri
(anotimpuri cât un calendar de douãsprezece luni).
Anotimpuri închinate visului ºi versului curat ca
neaua iernii.

La mulþi ani, poete drag!

Florentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin Popescu

Pãstrând proporþiile, Vieru ºi generaþia sa reprezintã pentru aceastã
provincie româneascã nãpãstuitã mereu de istorie ceea ce a fost la
începutul secolului generaþia lui Goga, pentru Transilvania. Similitu-
dinea de destin are ºi o prelungire în plan poetic. Sub presiunea
circumstanþelor, poezia se întoarce la un limbaj mai simplu ºi îºi asumã
în chip deliberat un mesianism naþional pe care, în condiþii normale,
lirismul pur îl evitã.

...Acest poet nãscut de miresmele ºi durerile pãmântului sãu aºezat
– dupã o vorbã cunoscutã – în calea rãutãþilor, nu se ruºineazã sã-ºi
poarte tragedia ºi iubirea pe faþã. (Eugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen SimionEugen Simion)

...Vieru nu este niciodatã un imitator, el se referã conºtient la anumiþi
autori pe care-i iubeºte pe care-i ºtie pe de rost ºi se lasã impresionat
de atmosfera lor sau le preia cu detaºare unele elemente tehnice.
(Nicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae ManolescuNicolae Manolescu)

Grigore Vieru are o destinaþie impresionantã în ciuda simplitãþii
aparente a versului de o mare accesibilitate ºi a temelor generale, nu
foarte numeroase. Dar el se numãrã printre acei poeþi a cãror fiinþã se
face ecoul tuturor, printre acei poeta vates de felul lui Goga, pentru
care mesajul poeziei are, în virtutea rãdãcinilor vii, atribute mesianice.
(Zoe Dumitrescu-BuºulengaZoe Dumitrescu-BuºulengaZoe Dumitrescu-BuºulengaZoe Dumitrescu-BuºulengaZoe Dumitrescu-Buºulenga)

Grigore Vieru se cuprinde în inima românilor ca Vârfuri cu Dor în
lumina Bucegilor, ca mireasma pelinului în câmpia Bãrãganului, ca
strugurii în viile Moldovei întregi ºi ca miraculoasa noapte a colindelor
în fereastra copilãriei. Tot timpul inspirat ºi blând ºi plin de furtunile ce
dominã povestea Nistrului înscriindu-ºi durerea în Marea Neagrã.
(Fãnuº NeaguFãnuº NeaguFãnuº NeaguFãnuº NeaguFãnuº Neagu)

Lirica lui Grigore Vieru, organic legatã de tradiþia eminescianã ºi
folcloricã a literaturii noastre, dar nespus de sensibilã la neliniºtile
secolului, ne oferã generoasa posibilitate de a ne întoarce la izvoare ºi,
totodatã, de a ne croi o cale sigurã de comunicare cu formulele de
trãire ºi gândire artisticã ale poeziei universale, mai cu seamã în registrul
tematic al iubirii, dragostei de mamã ºi maternitãþii veghetoare, al
valorilor copilãriei ºi sentimentul Patriei. (Mihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai CimpoiMihai Cimpoi)

Un poet care ºi-a asumat greul unui grai trecându-l prin inima sa ºi,
încãrcat de rãbdare, înþelepciune ºi nouã frumuseþe, îl întoarce
semenilor sãi care-i deschid de bunã voie inima sã-l primeascã, pentru
a duce mai demn pe mai departe viaþa în spiritul dreptãþii ºi iubirii  ce
covârºeºte ºi poate birui totul, al credincioºiei faþã de cele nepieritoare
ºi al nãdãjduirii ce nu poate da greº, un asemenea poet rãmâne-va
„suflet în sufletul neamului sãu”. (Ioan AlexandruIoan AlexandruIoan AlexandruIoan AlexandruIoan Alexandru)

…De aproape patru decenii cei care s-au lãþit peste noi nu înceteazã
sã se întrebe cu mirare: de unde s-a luat Grigore Vieru? Când nu trebuie
sã fie, când toatã intelectualitatea basarabeanã a fost decimatã, depor-
tatã; speriatã, strivitã din faºã ºi locul fusese ars încã pentru o sutã de
ani înainte.

…Grigore Vieru este mai mult decât un poet, el este un destin.
(Nicolae DabijaNicolae DabijaNicolae DabijaNicolae DabijaNicolae Dabija)
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Paradoxal vorbind/scriind, chiar în baza absurditãþii
existenþei ºi creaþiei umane, ca iraþionalitate, lipsã de
sens, scop ºi speranþã, în raport cu Absurdul, parcã ar fi
inutil sã se ºtie când a apãrut în înþelegerea vreunui om
(sau a vreunui veac) dintâiul semnal al conºtientizãrii Ab-
surdului propriu-zis ca dezacord fatal dintre strãdania exis-
tenþial-cognitivã ºi implacabila stare de fapt a Realitãþii
(la toate nivelurile ei „rãsfirate” în infinitate), adicã diso-
nanþa tragicã dintre posibilitãþile concrete ale individului
(sapiens...) ºi fantasticele scopuri pe care le schiþeazã/
jinduieºte speranþa ºi iluzia lui. Acel prim ºi brusc-des-
curajator semnal al absurdului ce-þi inoculeazã definitivul
sentiment de frustrare ºi inutilitate pe care, spre o mai
limpede înþelegere, filosofia l-a adus la scara raportului
dintre unica zi de viaþã ce-i este datã efemeridei  (gâzei,
insectei) ºi misterul de nepãtruns al eternitãþii. Indiferent
de faptul cã omul, uneori, trãieºte ºi peste o sutã de ani
(înmulþiþi suta cu 365 de zile, sã vedeþi câte vieþi de efe-
meridã ar ieºi...), în permanenta-i tendinþã pasionalã de
a substitui calitatea vieþii cu durata (cantitatea) acesteia
(vivre le plus ºi nu vivre le mieux); adicã, indiferent cã
omul poate exista peste 100 de ani, conºtientizarea ra-
portului dintre viaþa terestrã ºi Absolut genereazã o cutre-
murãtoare spaimã!... Spaima oarbã a absurdului (sau
poate cã indiferenþa la care vom mai reveni în aceste
reflecþii) revelat(e) omului ce se vãzu nevoit, de la un
moment încolo, a-ºi recunoaºte sieºi cã nu este în stare
sã-ºi explice într-o consonanþã pozitivã satisfãcãtoare
sensul vieþii, al lumii, al cosmosului etc., ba mai mult –
cã nu va fi în vecii vecilor abilitat (de Cine?) sã intuiascã
un atare sens, acesta rãmânând, tragic-predestinat,
dincolo de potenþele percepþiei sale intuitive, ºtiinþifice,
filosofice. Încã Tertullianus (150 - 220 d. Hr.) se anunþã
drept protagonist al orientãrii „antilogistice” în percepþia
umanã, susþinând cã filosofia greacã nu e decât o eroare,
dat fiind  cã adevãrul revelat depãºeºte raþiunea. De la el
vine celebra apoftegmã: Credo, quia absurdum = Cred
pentru cã e absurd. (Curios, paradoxal lucru, dar, mai
apoi, în confruntarea sa cu gnosticii, Tertullianus elabo-
reazã sau dezvoltã reguli cu adevãrat fructuoase în arta
interpretãrii, reguli pe care însã el însuºi nu le respectã.)

Prin urmare, de la cel dintâi semnal al conºtientizãrii
cã absurdul este incompatibil cu rudimentara, totuºi, ra-
þiune umanã, crezutele atuuri ale epistemologiei ºi-au pier-
dut din importanþã, elanul ºi optimismul ºtiinþifico-tehno-
logic diminuându-se serios în intensitate, eventualele
perspective sugerate, cândva, de acestea obturându-se
considerabil, Giles Lipovetsky (în Era viduluiEra viduluiEra viduluiEra viduluiEra vidului) consta-
tând cã: „Opoziþia dintre sens ºi non-sens nu mai este
sfâºietoare ºi-ºi pierde radicalitatea în faþa frivolitãþii sau
a zãdãrniciei modei, a distracþiilor, publicitãþii. În era

A SUPORTA ABSURDUL*

Leo ButnaruLeo ButnaruLeo ButnaruLeo ButnaruLeo Butnaru

spectaculosului, antinomiilor dure, adevãrul ºi falsul,
frumosul ºi urâtul, realul ºi iluzia se estompeazã, anta-
gonismele devin neantagonice, începem sã înþelegem,
sã nu se supere metafizicienii ºi antimetafizicienii, cã de
acum înainte este posibil sã trãim fãrã scop ºi fãrã sens.”
ªi pentru cã absurdul e de neconceput fãrã  doza de
enormitate a paradoxului, Emil Cioran încerca, parcã, sã
facã oarecum suportabilã condiþia umanã (ceea ce, de
altfel, nu prea era în firea sa), spunând cã „viaþa e cu
adevãrat interesantã ºi are putere de atracþie din cauzå
cã nu are nici un pic de sens”. Aº zice cã integritatea,
unitatea... absurdului permite jocul diverselor paradoxuri,
astfel cã Solomon Marcus admitea pânã ºi faptul cã
cercetãtorul ºtiinþific ar fi favorizat în cel mai înalt grad
anume de conºtientizarea „gratuitãþii acþiunii sale, iar
motorul ei este funcþia ludicã, libertatea de a hoinãri în
universuri ipotetice, de ficþiune, libertatea de a încerca ºi
dreptul de a eºua în aceastã încercare. Regulile jocului

*Din cartea în pregãtire A opta ziA opta ziA opta ziA opta ziA opta zi. Pensulele pictoruluiPensulele pictoruluiPensulele pictoruluiPensulele pictoruluiPensulele pictorului
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nu sunt impuse dinafarã, ele sunt inventate chiar de
jucãtor prin logica internã a demersului sãu. Un simptom
al acestei libertãþi este prezenþa greºelilor”. Deci, chiar
conºtient de absoluta relativitate ce duce dincolo de
hotarele vreunui sens explicit, în plin absurd, chiar dacã
ºtie cã orice rezultate „ºtiinþifice” la care (va) ajunge nu
vor fi întemeiate (pe adevãrul suprem), savantul nu renunþã
la preocupãrile sale profesionale. În consecinþã, prin
amplificarea (în unde concentrice, probabil) a spaþiului
cosmic (sau doar ideatic, fantezist) cunoscut prin
extinderea acuprinderii fizice ºi spirituale a ceea ce se
numeºte a cunoaºte, a ºti, în concepþia lui Camus oamenii
nu fac decât sã sporeascã ºi sã îmbogãþeascã „insula
fãrã viitor la þãrmul cãreia am tras”. În realitate, oamenii
nu au tras nicãieri, ci, prin necunoscutã zãmislire ºi
predestinaþie, au fost (a)„traºi” Undeva.

Dar cât ºi pânã la ce moment (nivel, grilã, orizont) se
poate afla ceva-altceva, se poate ºti, lãmuri din (în)
nemãrginiri crono-spaþiale? Apoi, „la ce bun” aceastã ne-
potolitã înaintare spre ceva ce nu va fi nicicând elucidat(ã)
pânã la un bun sau, poate, nefast sfârºit? Or, probabil, ar
fi totuºi mai bine ca, o datã ce a conºtientizat paradoxa-
litatea existenþei sale ca provizorat ºi insignifiant, urmate
pentru totdeauna de inexistenþã, omul absurd, ºi al
absurdului, sã scoatã de la ordinea zilei/zilelor destinului,
atât cât ºi cum îi este dat, „problema de a explica ºi a
rezolva”, rãmânând doar la ipostaza „de a simþi ºi a
descrie”? Pentru cã mai spunea Albert Camus (în Filo-Filo-Filo-Filo-Filo-
sofie ºi romansofie ºi romansofie ºi romansofie ºi romansofie ºi roman): „Totul începe prin indiferenþa clarvãzã-
toare”.

Sã insistãm, totuºi, a elucida, în nuanþe, aceastã
stare de fapt. Primo: odatã ce omul dispune de facultãþi
raþionale ºi de percepþie sensibilã, este imposibil sã nu-ºi
punã probleme ºi sã nu fie tentat de a le explica / rezolva.
Pânã ºi simplismul act de a descrie implicã destule com-
binaþii mentale care-þi impun anumite probleme, fie astea
ºi insignifiante: de formã, stil ºi de... principiu... interoga-
tiv (în fond, la ce mi-ar trebui mie o atare descriere?).
Dar, odatã ce apare un semn de întrebare, deja este
exclusã „indiferenþa clarvãzãtoare”. (E de presupus cã
indiferenþa n-ar însemna decât un fel de stare de vegetare
imposibilã, la voia/discreþia stãrii de mediu.) Aºadar,
admitem cã totul e absurditate ºi deºertãciune a deºertã-
ciunilor, numai cã zadarnic am încerca sã facem abstrac-
þie de respectiva stare de fapt, prin tentativa de a „nu se
mai pune problema de a explica”. Chiar dacã experienþa
e vanã („o experienþã a zãdãrniciei (ºi) o zãdãrnicie a
experienþei”, ca sã citez dintr-un poem al lui Ion Caraion),
omul nu poate sã rãmânã completamente afon la „apelurile
neîncetate ale unui univers inepuizabil în cantitate”,
precum formula, plastic, Camus, imediat în vecinãtatea
întrebãrii dacã „pot rãmâne credincios absurdului fãrã sã
cad pradã dorinþei de a trage concluzii?” ªi filosoful-scriitor
trage concluzia cã nu se poate  fãrã ceea ce fusese „pro-
hibit” la începutul sus-amintitului  sãu eseu: „Problema e
de a explica ºi de a rezolva”.

Însã este oare necesar ca omul sã rãmânã „credincios”
absurdului, acelei cãi fãrã ieºire „pe care mergem cu
toþii”? Posibil, e absurd sã încerci a rãspunde la aceastã
întrebare... Deoarece, precum concluziona însuºi Camus,

în existenþa omului se „insinueazã” un sens, fie ºi ca
„aprobare dictatã de nevoia de liniºte” care „este sora
lãuntricã a consimþãmântului existenþial”. Dat fiind cã
existã ºi „zei de luminã ºi idoli de noroi”, strãlucitul comen-
tator al mitului lui Sisif (fiul Vântului!) spune/presupune
cã „noi trebuie sã aflãm calea de mijloc ce duce spre
chipurile omului”. Astfel cã, domnilor exegeþi ai absurdului,
nu e adevãrat cã dnul Camus ar fi chiar mai catolic decât
papa de la Roma! ªi el a acceptat un „ne-respect” faþã de
absurd, încercând sã afle „prin ce subterfugiu s-a introdus
iluzia”, concluzionând cã existã „o fericire metafizicã în
faptul de a susþine absurditatea lumii”, fiindcã absurdita-
tea, în diversele-i forme de manifestare (ºtiinþificã, artã,
cucerire, iubire, victorie, înfrângere, revoltã, resemnare...)
înfãþiºeazã tot atâtea „omagii pe care omul le aduce propri-
ei sale demnitãþi, într-o luptã în care este dinainte învins”.

(Iar o datã ce l-am pus în raport sinestezic pe Camus
cu Înaltul Pontif, e ca ºi cum am intrat (ºi) în domeniul
ecleziastic, ceea ce duce cu gândul la ipoteza cã (ºi)
doctrinele religioase n-ar fi decât niºte formule prin care
sã se facã (mai) suportabilã absurditarea nelãmuritã a
provenienþei omului, a menirii sale, în genere – a existenþei
sau inexistenþei vreunui scop final etc.)

ïn grådinåïn grådinåïn grådinåïn grådinåïn grådinå
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LEUL ÎN IARNÃ

Magda UrsacheMagda UrsacheMagda UrsacheMagda UrsacheMagda Ursache

Sadoveanu, azi? Mã tem cã în paradigma tranziþiei
Sadoveanu nu intrã. Deºi nu-mi place sã iau parte la corul
bocitoarelor valorilor de rangul întâi puse la index, culmea,
în libertatea postsocialistã, o sã detaliez ideea cã mundus
sadoveanicus (mulþumesc profesorului Constantin
Ciopraga!) nu intrã în paradigma nesfârºitei noastre
tranziþii.

Când s-au împlinit patruzeci de ani de la moartea
prozatorului (19 octombrie 2001), editorialul RomânieiRomânieiRomânieiRomânieiRomâniei
literareliterareliterareliterareliterare a constatat praful depus pe o mare operã, dar de
necitit. Moartã.

Imediat dupã ’89, „criteriul moral” le înlocuise pe toate
celelalte. Am mai scris-o, reexaminarea (prefer acest
cuvânt celorlalte, revizuire ºi reevaluare) este cu adevãrat
necesarã, dar folosind toate criteriile. Reproºurile curgeau
în emisiunile poli(tico)fonice ale lui Iosif Sava: Sadoveanu
– criminal; Sadoveanu – profitor material al regimului co-
munist; Sadoveanu – binetrãitor sub Dej, jucând la propriu
alunelul cu Ana Pauker, în timp ce confraþii zãceau intra
muros. Aºa este. A fost indiferent faþã de tragedia scriito-
rilor nealiniaþi, nereeducaþi în spirit marxist. „Marele prietin”
n-a intervenit nici pentru Pãstorel Teodoreanu, nici pentru
V. Voiculescu; un deget n-a miºcat nici pentru tovarãºul
de steag, Lucreþiu Pãtrãºcanu. Dar  fost declarat definitiv
compromis în relaþia cu Puterea nu tocmai de cei în drept
s-o facã. L-a agresat, în numele unei atitudini etice închi-
puite, Virgil Tãnase, de pildã, dramaturgul, regizorul ºi
prozatorul, trei într-unul, chiar în Casa de la Copou a lui
Sadoveanu.

Când acuzele dintr-un singur punct de vedere, colabo-
raþionismul (profitabil, ce-i drept, pentru „bãdia Mihai”),
au mai contenit, s-a atacat altfel: Sadoveanu a primit
eticheta de reacþionar, izolaþionist, limitat. A fost incriminat
elogiul sãlbãticiei, apologia nemiºcãrii milenare, a
rãmânerii (cum am fost), cu trimitere la Nopþile de sân-Nopþile de sân-Nopþile de sân-Nopþile de sân-Nopþile de sân-
zienezienezienezieneziene. „Nu ne respectãm ca popor, nici n-avem de ce
pen’ cã suntem tâmpiþi”, a declarat, într-o zi de sânziene,
gazetarul cu rating, Andrei Gheorghe.

I s-a fãcut un portret-robot simplificat, de om al bãlþii
(opus celui al Atlanticului), de om al pãdurii (opus celui al
oraºului), care s-ar sustrage civilizaþiei. Sadoveanu – s-a
spus – simpatizeazã cu cei care urãsc progresul tehnic.
„Meºinile”, cred personajele lui primitive, sunt purtate de
Aghiuþã, de Caraoþchi, de diavoli mâncãtori de broaºte.
De aici s-a ajuns la temele caduce, mirosind a balegã
(ca ºi IonIonIonIonIon, ca ºi MoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþii). Pe cine ar mai interesa
istorii cu baba Cireaºa ºi cu moº Gherasim? Cu un troglodit
precum Cãliman, care-ºi scoate dinþii la fierar? Cine mai
crede în cocoºi prevestind vremea? Auzi la Sadoveanu:
„Cãci nici un filosof , de când îi lumea asta, n-a putut afla
de ce cântã cucoºii. Parc-ar fi ceasornice, aºa cântã
strãjile. Fie nour, fie ploaie, fie vânt, fie senin, când li-i
poruncitã clipa, cucoºii încep a cânta ºi cântã. Ar spune
unii cum cã ei aud ºi oamenii n-aud pe cucoºul cel sfânt

din grãdina raiului, din cer; dar acestea-s basme. Alþii zic
cã aºa i-a potrivit Dumnezeu pe cucoºi sã fie astrologi,
cãci ei cântã º-a ploaie, º-a vreme bunã, de fiecare datã
într-un chip anumit.” Nu-i bizar comportamentul lui Ionuþ
Jder, bãiatul stângaci ºi prosticel, care ia la oblânc, „pe
cale depãrtatã”, un cocoº porumbac, crezând cã paserea
ºtie tainele a trei lumi, cã e auguralã, alungând duhurile
ºi spaima de ele? Mai e deprins cineva de mic sã citeascã
„semne ºi porunci”, conform unui comportament sever-
ritualic, sã cunoascã „limba pãsãrilor”, sã-ºi asigure echi-
librul fiinþei printr-o existenþã religioasã de tip tradiþional?

Putem intra în Europa cu un scriitor obsedat de ideea
cã sufletul poate fi sãrãcit de civilizaþie? Nici vorbã. ªi
atunci s-a decretat: Sadoveanu gândeºte primitiv. (Oare
chiar a greºit? Atunci a greºit ºi Giono.) S-a pus între-
barea dacã putem pãtrunde în spaþiul non-estic cu un
scriitor convins cã drama, tragedia apar când graniþa
civilizaþie-rusticitate nu e respectatã. Aºa a fost introdusã
în moara revizuirilor Venea o moarã pe SiretVenea o moarã pe SiretVenea o moarã pe SiretVenea o moarã pe SiretVenea o moarã pe Siret. Nici Vitoria
Lipan n-a scãpat: sã terminãm odatã cu personajele regre-
sive, atavice, cu intriga antropologicã. MioriþaMioriþaMioriþaMioriþaMioriþa? Ãsta-i
un mit nesãnãtos, þine de laºitate. MioriþaMioriþaMioriþaMioriþaMioriþa ne-a creat, ca
ºi Meºterul Manole Meºterul Manole Meºterul Manole Meºterul Manole Meºterul Manole (Meºterul Manele e mai de-al nostru)
iluzii nesãnãtoase. „Þarã dã complexaþi cã ce”, a pus
punctul pe iiiii acelaºi teleast cu rating.

Nouã nu ne mai plac nici vechimea neamului („argu-
mentele astea istorice n-au nici un rost”, declara „jurna-
listul celebru” în viziunea lui Vlad Nistor, dar supranumit
de Octavian Paler „ciuma Gheorghe”), nici apologia unui
pãmânt mirific, cu atât mai puþin evocarea epopeicã a
trecutului, a vremilor exemplare, a lui ªtefan cel Mare ca
figurã istoricã providenþialã. Alexandru Vakulovski e ºi
mai frust: „Mã piº pe istorie, pe toate rahaturile bãgate
pe gât”, „ªi Moldova, ºi România stau crãcãnate fâlfâind
din drapele, aºteptând sã vinã cineva sã le f..ã. E vorba
doar de concurenþa ºi invidia dintre douã curve sifilitice
ºi ordinare”, „Iar pe mine mã doare-n p..ã de astfel de
cãcaturi. Mã piº pe cultura generalã”, conchide perso-
najul-student din LetopizdeþLetopizdeþLetopizdeþLetopizdeþLetopizdeþ.

În canonul lui Sadoveanu, conceptul de erou cuprinde
vitejie, cinste, loialitate. Or, noi râdem de comportamentul
d’antan al modelelor. Ce? Avem nevoie de „panteon naþio-
nal”? Tipul de histoire-bataille e ridiculizat de istoria...
alternativã. Elevilor le spunem cã Mihai Viteazul a fost
un mãrunt condotier, cã ªtefan cel Mare a murit dând bir
turcilor. Colomeea e mai importantã decât Podul Înalt. ªi
cine ar mai sta de strajã la hotare, când noi ne vrem
musai cãpºunari, peste ele? Rescriem ºi rescriem, relec-
turãm ºi relecturãm, în ton cu „mãrsul lumii”, mai ceva
ca biografii stejarului din Scorniceºti. S-a decretat cã nu
putem cunoaºte trecutul, cã am fi condamnaþi la subiec-
tivism. Cercetarea adevãrului istoric?  Care adevãr? Noi
ficþionalizãm, istoricul e ficþionar, nu om de ºtiinþã. Tra-
diþia? O invenþie, ca ºi naþiunea. Evitãm cuvântul popor
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(o vorbã de dânºii inventatã), ca sã nu fim acuzaþi,
Doamne fereºte, de discurs naþionalist, cantonaþi în
Eliade, Noica, Blaga, în cei doi Vulcãnescu, Mircea ºi
Romulus. Preferãm sintagma societate civilã. ªi încã:
nu-i nimic adevãrat din ce s-a spus despre specific etnic,
romanitate, unitate naþionalã, eroi ºi morminte.
Romanitatea e iluzia ªcolii Ardelene, unirea – a unuia Al.
I. Cuza, cu nume de universitate pentru scurt timp.
Eminescu? Mai bine Eminem. Eminescu e un mit. În
realitate, un reacþionar pãros ºi obtuz, ca ºi bãrbosul de
Iorga. Parcã nu ne-ar fi fost de-ajuns istoria Roller sau
istoria ceauºistã cenzuratã, sã nu se mai ºtie de breasla
cizmarilor.

Ehei, istoria nu mai e aºa cum a fost. Îndemnãm la
ambiguitate (de ºapte feluri), nu mai punem preþ pe docu-
mentare ºi, pe cale de consecinþã, o operã-arhivã a unui
popor nu intereseazã. Nouã ne place sã vorbim despre
înfrângeri, nu despre victorii. ªi, oricum, apud profa de
istorie, Zoe Petre, istoria nu învaþã nimic pe nimeni. Nici
Fraþii JderiFraþii JderiFraþii JderiFraþii JderiFraþii Jderi, roman prea lung. „Sã se facã un briefing,
doar n-or sã citeascã elevii romane-fluviu.” Intereseazã,
în schimb, temele minore (dansul lebedelor mici), se
premiazã proza digresivã, „obscenitatea cotidianã”. Noi
credem cã descrierea a ieºit din canon. Pe cine ar mai
atrage „locuri rãmase neschimbate dintru începutul
creaþiei”, ca Moldova vãzutã de abatele de Marenne? Aºa
terminãm ºi cu Zodia canceruluiZodia canceruluiZodia canceruluiZodia canceruluiZodia cancerului. Cineva, într-o emisiune
culturalã, a pus epitaf pe satul românesc: nu mai existã
sat, ci sate. Noi vrem sat global, acelaºi din Danemarka
pân’ la Istambul. Numai la Sadoveanu existã locuri enig-
matice ca Hanu Ancuþei, unde se face danie o poveste,

la o ulcicã de vin, adunând fiinþe cu dureri înãbuºite. Mai
sunt pe undeva, pe Siret, un bunic ºi-un nepot ospãtându-
se cu chitici fripþi? Bunicul sfãtuindu-ºi nepotul: „Fã-te ºi
tu ce-i putea, dar, mai ales, om cumsecade sã te faci”.
Acu se sapã la Marele Canion dintre generaþii. Sã se
termine cu bãtrânetul iconodul, care nu-l dispreþuieºte pe
Sadoveanu, ba-l re-citeºte.

ªi cine mai mãnâncã aºa, ca-n Sadoveanu? Mâncãm
ca Mândruþã, adeptul propãºirii prin Fast Food sau nu
mâncãm deloc. Numai rudimentarii, neintraþi în rând cu
lumea, mai cred în pedagogia bucãtãriei fine, nu ºi finan-
þistul grãbit. Înghiþi iute chifteaua-n pâine ºi, ca desert,
gogoaºa Brucan. Hrana ca un cod cultural, dictatã cu
cutume pe care grupul etnic le respectã, masa ritualicã,
ospãþul comun, ofranda morþilor ca spirite tutelare...
Numai Radu Anton Roman, un conservator, mai vorbeºte
despre rânduialã, sfântã masã, hranã ceremonialã,
calendarul alimentar al þãranului, vin curat versus Coca
Cola, în „bookãtãria” lui. Gustul de pe vremuri e incorect...
politic. Acum trãim în Civilizaþia Mc’Donald’sMc’Donald’sMc’Donald’sMc’Donald’sMc’Donald’s. Mergem
spre peisaj standard, hranã standard, limbã standard. Fãrã
sal sapientiae. Limba lui Sadoveanu e prea fãrã cusur,
prea ceremonioasã. Povesteºte prea lent: „E vorba de o
pãþanie extraordinarã. Dacã v-aº spune-o în câteva cuvin-
te, n-ar avea nici-un «chichirez», cum spun bucureºtenii.
Ca sã aibã aºa ceva, e nevoie de o rânduialã retoricã”.
(Sadoveanu, a cincea poveste de la Bradu-Strâmb,
Întâmplarea lui DoxopraxaÎntâmplarea lui DoxopraxaÎntâmplarea lui DoxopraxaÎntâmplarea lui DoxopraxaÎntâmplarea lui Doxopraxa). Noi ne grãbim, sãrim peste
cuvinte, peste fraze, nu ne mai plac solemnitãþile limba-
jului. Creºterea limbii româneºti ar mai fi un scop când
deriva ei e clarã? Cui ce-i pasã de bogãþia de sonuri („o
scarã de sunete”), când poþi comunica pe baza a douã-
trei cuvinte, cum a ºi demonstrat-o Andrei Gheorghe lui
Andrei Pleºu? Cu miºto, cu naºpa, cu marfã, cu-n gest
obscen, internaþional – nici înjurãtura nu mai are trãsãturi
identitare – îþi simplifici traiul. Doar bãtrânetul (bun de
ars) mai gustã Sadoveanu, când existã Sade.

ªi mai are Sadoveanu åsta ºi ºtiinþa tãcerilor, a ce
trebuie sã rãmânã nespus. Noi dãm totul pe faþã. Literatura
de ultimã orã, lãudatã ºi premiatã, e un adevãrat maidan,
nu cu dragoste, ca la Gemi Zamfirescu, ci cu sex. Senti-
mente exprimã alde Radu Petrescu, alde Mircea Horia
Simionescu, alde Costache Olãreanu. Pentru doimiiºti,
sexul explicit e „foarte trendy”. Eroinele romanþioase, tip
Duduia Margareta, nu mai intereseazã pe nimeni. În sce-
nele cele mai respingãtoare, murdare, în detalii sordide
exceleazã mai ales prozatoarele. ªi da, are dreptate
Cezar-Paul Bãdescu, deloc dilematic: ele nu scriu porno-
grafie, pentru cã pornografia excitã. Or, ele produc silã,
scârbã, ca Miss Claudia Golea, în „scena tare” cu câinele
Bodo. Sex cu Bodo lângã Buddha. Dan C. Mihãilescu e
în defect de comportament estetic dacã nu înþelege nici
atâta lucru (e ºi greu al dracului pentru un specializat în
grupul CriterionCriterionCriterionCriterionCriterion). Dan C-ul e un incult! ªi ce-o gãsi la
Sadoveanu, care pânã ºi cuvântul curvã îl scrie cu puncte
de suspensie?

Noi ne aflãm acum în etapa obligatorie pentru orice
literaturã, cum crede Vasile Gârneþ, cea sexist-monogra-
ficã.

Ce sã mai spui-scrii decât cã tranziþia va trece, cum
a trecut ºi socialismul? Am fi mai sãraci cu o þarã, þara
Sadoveanu, dacã n-ar fi aºa. Iar clasicii nu prea mor când
vor criticii detractori.Doi sitari (Vânat)Doi sitari (Vânat)Doi sitari (Vânat)Doi sitari (Vânat)Doi sitari (Vânat)
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Stradå la VitréStradå la VitréStradå la VitréStradå la VitréStradå la Vitré

Va reflecta André Malraux maturul, în Les VLes VLes VLes VLes Voix duoix duoix duoix duoix du
SilenceSilenceSilenceSilenceSilence, cã obsesia Romei a fãcut din Revoluþia francezã
(din Revoluþie în general) un teatru permanent, apoi ima-
ginarul ar fi încetat sã se mai încarneze în istoria trãitã,
pentru cã el este ireductibil faþã de orice istorie contem-
poranã, cu excepþia anilor de Apocalipsã; dar ºi pentru
cã irealul este o condiþie a vieþii sale. Napoleon încã a
putut fi o figurã legendarã... Încarnãrile istorice eºueazã
de acum înainte, vor trebui sã curgã mulþi ani pentru ca
„Revoluþia” sã-ºi regãseascã accentul roman, pe care nici
„1848”-ul ºi nici „Comuna” nu-l mai au.

...Munca lui Borodin dãdea roade nesperate, dr. Sun
declarã oficial: „Noi nu ne mai ocupãm de þãrile occi-
dentale, feþele noastre s-au întors cãtre Rusia!”. Disperat
de a mai putea face pace ºi ordine în China divizatã ºi
neputând obþine ajutor de la nici o putere occidentalã, dr.
Sun se apropie nepermis de mult de Rusia sovieticã,
lãsând slabe speranþe de soluþii alternative. Istoria secretã
a Chinei moderne, îmbârligatã cu Kominternul, se apropie
de Malraux: la începutul lui 1925, Nguên Ai-Quoc devine
consilierul lui Borodin; îndatã rãsare la Canton ºi Paul
Monin, semne indubitabile cã, undeva, experienþa „Tânã-
rului Annam” catã a fi fructificatã. Ce mai aºteaptã cel
de-al treilea membru al troicii conducãtoare-fondatoare,
Malraux al nostru?!

Ce pãcat cã acest dr. Sun, atât de cooperant, moare
la 12 martie 1925. Dar expiazã cuviincios din punct de
vedere kominternist, cãci a lãsat cu limbã de moarte:
„Cuvântul lui Borodin este cuvântul meu”...

 Începând cu 1924, se aflã pe lângã guvernul din Can-
ton pentru a  „ajuta” China 34 de agenþi sovietici oficiali,
între care 30 de experþi militari, semn cã Borodin ºtiuse
pe ce clape sã apese... Mai lucra ºi câte un expert aco-
perit, de exemplu tovarãºul Baleþki de la consulatul sovie-
tic, agent GRU, care nu uita cã importantului serviciu de
informaþii militare, Lenin ºi Trotsky îi impuseserã sarcina
de onoare (!) de a recruta ºi instrui viitorii specialiºti în
arta insurecþiei… Unul ºi altul, poate ºi Malraux însuºi,
ajung sã creadã cã numai Kominternul dispune de mijloa-
cele necesare pentru a da provinciei Canton organizaþia
revoluþionarã pe care o dorea ºi pentru a înlocui printr-o
voinþã perseverentã „veleitãþile chinezeºti”.

 S-ar fi cuvenit ca occidentalii, europenii (vai, între ei
ºi ruºii!) sã înþeleagã cum e cu „veleitãþile”, „curajul” ºi
posibilitatea însãºi de existenþã a unei cohorte militãreºti
chineze, nu numai sã priveascã ironic ºi cu calcul cinic
pe chinezii care se aflau totuºi la ei acasã, dar sã ºi
rãspundã ironiei ºi mai adânci a chinezilor (dacã o puteau
sesiza), sã înþeleagã în fine cã din atitudinea specific

REVOLUÞIA MINCIUNII FERMECATE*

Florin ParaschivFlorin ParaschivFlorin ParaschivFlorin ParaschivFlorin Paraschiv

chinezã faþã de moarte (a confucianiºtilor, chiar a comu-
niºtilor) respira un alt orizont al vieþii decât cel al valorilor
îngãduite percepþiei europene...

 Malraux construieºte mental o proprie Revoluþie
chinezã, în care-ºi atribuie rolul de „cuceritor” pe care-l
întâlnise deja în Indochina. Þine sã participe la miºcarea
revoluþionarã care sã schimbe faþa Asiei, dar neuitând
cã el este mai ales literat. Vrea sã întâlneascã, poate
chiar întâlneºte în real, sau imagineazã în focul evenimen-
telor posibile ºi pe baza propriilor resurse, tipul de erou
care lipseºte Europei, erou care sã împleteascã aptitudi-
nea acþiunii, cultura ºi luciditatea.

 Cum îi trebuiau caractere de literã pentru tipografie,
Malraux se  repede la Hong-Kong. Pe puntea vaporului,

* Fragmente din lucrarea în pregãtire Jucãtorul sau viaþa luiJucãtorul sau viaþa luiJucãtorul sau viaþa luiJucãtorul sau viaþa luiJucãtorul sau viaþa lui
André MalrauxAndré MalrauxAndré MalrauxAndré MalrauxAndré Malraux
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un ºugubãþ de englez o informeazã  flegmatic pe Clara
cã s-a primit la cãpitan o telegramã de alarmã, anunþând
autoritãþile britanice cã la bord se gãseºte the reddest
bolchevik of all Annam, adicã Malraux e desemnat drept
bolºevicul cel mai roºu din organizaþia indochinezã! La
sosirea în Hong-Kong, portul era paralizat, totuºi „coo-
lies” parcã ºtiau persoana, aºa cã perechea Malraux e
singura ce meritã cãratul bagajelor! Misiunea „tipograficã”
e rapid îndeplinitã prin  graþia pãrinþilor iezuiþi ºi soþii
redevin turiºti. André ºi Clara gustã  „porto”, apreciazã
farmecul din Macao, totul e OK, tout va bien, pânã ºi
agenþii de supraveghere a miºcãrilor „bolºevicului” sunt
drãguþi ºi se oferã ghizi. Splendide zile de baladare prin
atâtea locuri dulci... Se scurg câteva zile, poate o
sãptãmânã.

 Asta sã fi fost tot? Atunci am împãrtãºi împreunã cu
Malraux ºi  serviciul inteligent britanic dezamãgirea!

 Parcã-l îndeamnã – fie ºi retro – un celebru comunist
intelectual: tot alergând dupã basoreliefuri, Malraux a
ajuns tare aproape de „tourbillons de la revolution
chinoise”... Va trece pragul? Doar e „bolºevic” ºi serviciul
inteligent britanic nu se prea înºealã de regulã în evaluãri.
Un  pamfletar târziu admite cã Malraux ar fi trecut ºi pe
la Canton, unde se agitau rivalitãþile din Kuomintang ºi
rãmâne acolo – în caz fericit – vreo 2  luni, cam puþin
pentru revoluþionarul ardent, de care vorbesc biografii-
hagiografi. Prudent, un bun instrument de referinþã
(Laffont-BompianiLaffont-BompianiLaffont-BompianiLaffont-BompianiLaffont-Bompiani) crede cã Malraux asistã la scenele
rãzboiului civil, la Canton ºi Shanghai. În aceºti ani,
contraspionajul francez era adânc înrãdãcinat în China
ºi nota scrupulos miºcãri de persoane susceptibile sã
schimbe faþa lucrurilor. Au pasat ei informaþii despre
Malraux unor servicii amice, realizându-se astfel o dura-
bilã monitorizare internaþionalã? Cum sã interpretãm
atunci cã, în 1945, magazinul american CollierCollierCollierCollierCollier’’’’’sssss nota în
portretul lui Malraux de la rubrica „The Heroes” cã omul
nostru ar fi stat 2 ani pe lângã Chang-Kai-shek, în lupta
acestuia cu seniorii rãzboiului din Nord, cã ar fi scris ca
propagandist apeluri cãtre popor, dar ar fi ºi luptat ca
soldat, cunoscând situaþii disperate?!

 La bãtrâneþe, pentru biografii mai ponderaþi pare clar
cã eroul a sãvârºit doar o rapidã incursiune în China, în
1925, n-a avut când sã fie un actor (necum un regizor) al
revoluþiei chineze, dar îi place sã lase sã planeze un
oarece mister, cãci iatã-l murmurând insinuant cãtre
biograf: eram doi pentru a face ziarul sã meargã (n.n.
L’IndochineL’IndochineL’IndochineL’IndochineL’Indochine), unul din doi putea aºadar sã lipseascã prea
bine... Adicã, mai venea, mai pleca. Acþiunile lui Malraux
focalizeazã tenebros, cel puþin în vis...

 De unde a pornit totul? Poate atunci când, pe vapor,
turistul cu misie prozaicã citeºte pe cadranul telegramelor:
„Greva generalã este proclamatã la Canton”. Asia reintrã
în istorie! Poate acum îi vine lui Malraux ideea acþiunii
ca un roman... ªi-l bântuie ispita autoritãþii, aflatã pentru
el – ca adevãr „incarnat” – deasupra elementarului adevãr.
„Nietzsche devenit Zarathoustra” – cum va spune, admi-
rându-l pe colonelul Lawrence. G. Picon crede cã prestigiul
lui Trotsky a atârnat mai greu în perioada „revoluþionarã”
a lui Malraux decât toate analizele CapitaluluiCapitaluluiCapitaluluiCapitaluluiCapitalului... Eroul
nostru ºtie prea bine despre sine cã a fost mai puþin vorba

de Trotsky, cât de o figurã  miticã a revoluþiei ruse încar-
natã de Trotsky, figura unei epoci a „Revoluþiei”.

 Malraux crede cã Borodin era ziarist în partea „civilã”,
iar expertul militar sovietic Gallen (viitorul mareºal Blücher)
- instalator. Simte placa turnantã a revoluþiei chineze
gânditã de ziarist ºi de instalator, care purced la crearea
armatei comuniste chineze: prelucrat de Borodin, dr. Sun
fonda în 1924 Academia militarã WhangpooWhangpooWhangpooWhangpooWhangpoo, unde vor
acþiona instructorii  sovietici, antrenând cursanþii în meto-
dele de rãzboi moderne. Cadeþii urmau  sã rãspândeascã
valoroasa lor experienþã... Întors de la studii europene,
Zhou En-lai se stabileºte la Canton, ajungând urgent
reprezentant comunist la WhangpooWhangpooWhangpooWhangpooWhangpoo, cea condusã la
început de Chang Kai-shek. Recrutarea de tineri pentru
Academie merge greu, dar acceptã sã vinã chiar ºi fiul
fostului vicerege al Chinei. Sã-i convingi pe aceºti tineri
sã adopte o virtute necunoscutã chinezilor: curajul...
Lumea „acþiunii” trebuie sã înþeleagã cã aceºti cadeþi nu
sunt soldaþi, ci „slujitori ai Revoluþiei”!

 Iar cine dorea sã meargã pe cãrãrile secrete ale lui
Borodin, Gallen ºi ale tovarãºilor chinezi nu putea ignora
cât de deschizãtoare de drumuri se arãta vechea reflecþie
a dr. Sun: când crezi obstinat în necesitatea revoluþiei
chineze, poþi sãri peste treapta luminãrii conºtiinþelor
omeneºti, lumina în mintea oamenilor va veni din însãºi
Revoluþia! Noroc cã  doctorul nu fusese prea clar cu ce
înseamnã „revoluþie chinezã”... Ideea era ºi a feluriþilor
„cuceritori” ai Chinei, poate chiar a lui Malraux însuºi:
spiritul revoluþionar nu se poate naºte decât din revoluþia
ce începe, revoluþia este înainte de toate o stare de
lucruri...

 Observând teatrul de luptã chinez, Malraux ºtie cã
numai propaganda este controlatã de Kuomintang, nu ºi
serviciile secrete, aºa cã o „Ceka” puternicã ar fi o soluþie,
în genere – oricât ar fi „proletariatul” de eroic,  tot trebuie
þinut cont de fapte.

 A cunoscut Malraux personalitãþile revoluþiei chineze?
Un spirit ager  observã cã în 1925 ºi Mao Tse-Doung se
afla la Canton, dar sã se fi întâlnit cei doi acum? Puþin
probabil, cãci numele lui Mao este încã necunoscut, eroul
nostru nu-l aude nici în Indochina, nici în China, dar undeva
aproape el existã cu ideea mijitã cã Borodin ºi ai lui nu
se pricep la þãrani ºi totuºi din oamenii aceºtia, care
mãnâncã ºi scoarþã de copac, se pot scoate luptãtori
mai buni decât ºoferii din Shanghai...

 Dar cu alþii s-a cunoscut? Sã vedem cât lãmureºte
enigmele Istoriei ºi pe cele ale biografiei malrusiene acest
dialog chinezesc, petrecut peste vreo 4 decenii între
demnitarii Zhou En-lai ºi André Malraux. Zhou: „Noi n-am
uitat cã dumneavoastrã cunoaºteþi bine marxismul ºi
China, nici c-aþi fost persecutat o datã cu Nguyên Ai-
Quoc. Aþi fi dorit un dominion indochinez, era mai bine
dacã francezii v-ar fi aprobat”... A.M.: „Vã mulþumesc cã
v-aþi  adus aminte. Cu atât mai mult cu cât Paul Monin a
murit la Canton”. Zhou:  „L-aþi mai vãzut pe Chang Kai-
shek?” A.M.: „Nu, niciodatã. Pãcat”. Zhou: „Oh!” ºi  gest
evaziv cu mâna... Parcã amândoi se strãduie, ca doi
Jucãtori superiori, sã nu sfâºie vãlul de „poezie ºi adevãr”.

 Nu mai ºtim câtã biografie realã ºi câtã „imagerie”
chinezeascã putem discerne în impresiile puternice
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despre vaietele deþinuþilor din curtea închisorii din Shang-
hai, sau spectacolul unei inundaþii din Han-Yang, când
printre cadavre se duce la vale barca unui cãlãu îmbrãcat
în roºu, a cãrui sãbiuþã reflectã voios cerul spãlat...

 Da, totul începuse cu „Greva generalã din Canton”...
De aici în  continuare „etapa chinezã” a biografiei lui
Malraux e în întregime „adevãratã”, subtilitatea se cu-
noaºte încã din vremea lui Goethe (Dichtung  undDichtung  undDichtung  undDichtung  undDichtung  und
WahrheitWahrheitWahrheitWahrheitWahrheit). Scriitorul nuanþeazã: de fapt, trãim în relief
imaginarul din  noi, în romanele sale viaþa a fost doar o
materie primã, dar existã momente când viaþa oferã un
soi de „încarnare” miturilor, sau cel puþin fantasmelor
noastre. Metoda lui Balzac e depãºitã: nu mai este
concuratã starea civilã  imitând-o, e poate timpul sã se
înþeleagã cã personajele de roman care  supravieþuiesc
„actualitãþii”(chiar „Istoriei”) nu sunt fotografii, ci ecto-
plasme viguroase în cãutarea unei „încarnãri provizorii”.

 Pentru Malraux, ºtirea de presã, informaþia obþinutã
pe cine ºtie ce cãi sunt viaþã trãitã, susceptibilã a fi ºi a
sa. Astfel, pentru Les ConquérantsLes ConquérantsLes ConquérantsLes ConquérantsLes Conquérants ºtirile din
L’IndochineL’IndochineL’IndochineL’IndochineL’Indochine... sunt preþioase ºi le insereazã în roman.
Walter G. Langlois crede cã viitorul romancier s-a întâlnit
realmente ºi a discutat probabil cu organizatorii Miºcãrii
din Canton ºi e evident cã roadele vizitei, fie ºi scurte,
sunt fructificate în roman.

 Dupã principiul figurii medievale, dar ºi al învãþãturii
ce trece de la Goethe pânã la Th. Mann, Malraux ne
dirijeazã prin romanele sale sã re-cunoaºtem personaje
(câteodatã istorice) care aparþin ºi propriei biografii. Iar
„ectoplasmele”, departe de a ne sugera vulgare spiritisme,
cred cã ne  trimit la Bouddha, care oferã fiinþei ºansa de
a creºte în nobleþe prin reîncarnãri succesive, ce-ºi ignorã
filiera. „Ectoplasma” fi-va doar o schiþã joasã a Fiinþei ce
se va compune!

 E atât de vinovat Malraux cã þine ambiþios sã-ºi
împleteascã biografia cu „ectoplasmele” sale? Sunt în
fond creaþiile sale, apoi se poate minþi, nu numai în artã,
ci ºi aºa în general, de pildã în viaþa-ca-o-artã.

Tânãrul exclamã cu rece aplomb cãtre Clara: acela
care nu ºtie sã mintã, nu este artist! Mãrturiseºte Malraux
prin personajul Mayrena: e un om setos sã-ºi joace biogra-
fia, cum un actor îºi joacã rolul. Francezilor le ºi plac
asemenea inºi, pentru care conteazã mai mult sã-ºi joace
bine rolul, decât sã „învingã”, atitudinea aceasta exaltã
ºi bravura, care face parte din rol.

 Mai conteazã atunci asemãnarea personajelor cu
modelele reale?

„Modelele” sunt parcã supuse condamnãrii de a
semãna în veci cu personajele romaneºti! Cât priveºte
justeþea „ideii”, conteazã descãtuºarea de energie a per-
sonajului, care-ºi târãºte „modelul” în aventuri ºi avataruri
insuportabile.

 E tocmai cazul lui Zhou En-lai, un „fals” malrusian,
nu tocmai inocent pentru autorul lui! Înaltul demnitar de
la Beijing ºtie cã în SUA e privit ca „originalul” unui per-
sonaj din La Condition humaineLa Condition humaineLa Condition humaineLa Condition humaineLa Condition humaine ºi pare a i-o reproºa cu
discreþie mandarinã lui Malraux... Sã fi fost doar zvon
intrarea lui Zhou în roman? Malraux pare a-ºi fi conturat
personajul Kyo pornind de la un Qin-bai ºi de la un roman
proletcultist chinez, Partidul celor sãraciPartidul celor sãraciPartidul celor sãraciPartidul celor sãraciPartidul celor sãraci, care nareazã

„realist” istoria miºcãrii revoluþionare din Shanghai. De
fapt, tânãrul Zhou e intelectual, os de mandarin, bãrbat
vioi, cu chip mobil ºi nervos, cu ochi foarte negri. Îi lipsesc
vãdit impasibilitatea orientalã ºi simþul umorului, proprii
chinezilor. Vorbeºte foarte repede ºi e greu de urmãrit
(Malraux putea sã-l placã prin asemãnare?). Se anunþã
deja cu daruri de lider politic, militar, diplomat, adicã e
foarte inteligent. Fiind comisar politic la WangpooWangpooWangpooWangpooWangpoo, Zhou
îl cunoaºte prea bine pe Chang Kai-shek, de aceea se
va vedea timp de decenii cu „generalissimul” – indiferent
de conjuncturi – mãcar pentru a discuta cu Chang „puncte-
le speciale” ale Istoriei chineze în desfãºurare. ªi tot de
aceea, Chang va deveni, chiar pentru comuniºti, „simbolul
unitãþii chineze”...

 Umbre pe pânza vremii, ofta Eminescu în descenden-
þã platonicã. Cu resurse budiste, Malraux pare a se intero-
ga peste timp care mai este demarcaþia „poezie-adevãr”
în etapa chinezã a biografiei sale, cãci iatã, în fotografiile
din Muzeul Revoluþiei din China, Zhou apare singur la
WangpooWangpooWangpooWangpooWangpoo, Gallen e pierdut într-o imagine cu 50 de ofiþeri,
personajele acestor fotografii sunt ºterse ca umbrele
Hadesului, biete „ectoplasme” cândva numite pãmânteºte
Borodin, Gallen, Chang Kai-shek...

 Abia aºa ne dãm seama cã Zhou nu putea fi „Kyo”,
mai degrabã amicul Kyo Komatsu putea iradia ceva din
harurile sale nippone... Nici nu mai ºtim la Malraux când
vorbeºte de propriile personaje literare ca de modele
umane ºi când personajele au ºi existat în realitate, sub
indiferent ce identitate. Poate ºi pentru el se amestecau...
Ca atunci când îºi aminteºte de teroriºtii pe care i-a cu-
noscut, erau aproape nihiliºti, adicã „metafizicieni”, pentru
cã problema nu era aceea de a ameninþa cu uciderea de
oameni, de a-i ºantaja aºadar, personaje ca Hong sau
Tcen trãiesc într-un univers imaginar. Teroristul de altãdatã
se vede lansând bombe în ideea unei misiuni de îndeplinit.
Teroriºtii ruºi de odinioarã ºi cei chinezi de acum au în
mod inconºtient profunde sentimente fraterne cu poporul
lor.

 Sã ne obiºnuim cu ideea, Malraux crede în Cauzele
în care acþioneazã cu întreaga sa sincerã vitalitate! Acum
crede în cauza comuniºtilor chinezi, cum e convins ºi de
necesitatea de a se freca (se frotter) în treburile Chinei.
Se întâlneºte acum la Canton ºi aiurea cu vreunul dintre
studenþii chinezi, care foiau prin cafenelele pariziene „pre-
gãtind revoluþia”? Puteau fi de bun ajutor în familiarizarea
cu terenul psihologic necunoscut ºi adesea încãlcat...
Mai e ceva mãreþ în „Revoluþia” aceasta manipulatã de
strãini? Malraux se clatinã poate în idee. Real? Posibil,
„adevãrat”: la exclamaþia sa cum cã revoluþia a fãcut-o
Kominternul, câte o personalitate spiritualã a Chinei rãs-
punde printr-un gest tãcut al mâinilor la piept, gest evaziv,
restrictiv ºi „cuceritorul” simte distanþa ce-l desparte de
o anume Chinã, una bãtrânã care ironizeazã acþiunea, o
Chinã bazatã pe budismul / taoismul / confucianismul ei.
De la Les ConquérantsLes ConquérantsLes ConquérantsLes ConquérantsLes Conquérants spre La Condition humaineLa Condition humaineLa Condition humaineLa Condition humaineLa Condition humaine,
Malraux va nuanþa tocmai aceastã Chinã!

 S-a putut observa cã, timp de decenii, pânã în China
lui Mao, departe de a domni recunoºtinþa faþã de un mare
scriitor occidental care a fãcut universal cunoscute lupta
ºi cauza Asiei, dimpotrivã, s-a trãit o stare de iritaþie surdã
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în subiect. Poate se considera cã nici mãcar comuniºtii
chinezi nu sunt scutiþi de a trãi, lupta ºi muri în stilul
civilizaþiei asiatice, budisto / taoisto / confucianiste? Strã-
inii nu interesau, dar aceºti Tcen ºi Kyo, teroriºti sau nu,
încalcã prin „stilul” lor codurile asiatice de viaþã ºi moarte!
Era o iritaþie nemotivatã împotriva lui Malraux, acoperind
reaua-credinþã de sorginte politicã, de fapt tânãrul
revoluþionar ºi viitor scriitor, departe de a fi acum un erudit
în gândirea asiatã (va deveni, cu vremea), intuieºte totuºi
ce se cuvine. Un bun intelectual japonez, Tadao Takemo-
to, aminteºte cã pentru un adept zen lumea „de dincolo”
nu se impune „cuceritor”, nu cotropeºte fiinþa decât dacã
aceasta nu se mai poate raporta la un „aici” ºi „acum”.
Asta ar fi ºi raþiunea intimã a Artei ºi a vieþii omeneºti, de
unde ºi îndârjirea anumitor oameni de acþiune asiatici,
precum Kyo, pentru o „vie-accomplissement”.

 ...Parisul momentului pare pogorât din pânzele lui
Utrillo... Câte ceva mai învioreazã acest oraº idilic, de
exemplu subiectul „bolºevic”. Pânã mai ieri erau prezen-
taþi ca sperietori, iar acum te aºteaptã la proaspãta lor
ambasadã din rue Grenelle cu caviar ºi propuneri de
afaceri. Ei apar foarte amuzanþi ºi în romanul lui Mac
Orlan, cu Elsa comunistã germanã ºi amazoanã, care
conduce marºul Armatei Roºii spre Paris... Un oarecare
Ilya Ehrenburg rânjeºte, deºi subiectul nu-i tocmai SF!

 În ce mai crede „cuceritorul” nostru acum? Malraux
se ascunde în mantia personajului preferat: „Garine nu
crede decât în energie”...

 Stând aºa zicând în liniºte la Paris, Malraux va fi
crezut acþionând ca feroce activist kominternist în China.
Sã ai un dublu, o umbrã uriaºã întinsã de la Paris pânã în
Asia, mai ceva ca Peter Schlemihl, dar asta e foarte
„farfélu”, pãcat cã Malraux n-a aflat-o deja! Se joacã, nu
va aduce niciodatã, acum ºi mai puþin, date care sã tulbure
legenda activitãþii militante în China. ªi legenda sa prinde
contur... Notiþa biograficã însoþitoare a ediþiei germane
din Les ConquérantsLes ConquérantsLes ConquérantsLes ConquérantsLes Conquérants precizeazã cu autoritate nemþeas-
cã: Malraux a fost „comisar supleant cu propaganda” pe
lângã Kuomintang. Despre vremelnicul boss comunist
Roger Garaudy, ce sã mai spunem, dã dovadã de rea-
credinþã, sau e o gafã pãtrunsã pânã în fiºierele
Kominternului, atunci când certificã: iatã-l pe Malraux,

între 1925 - 1927, în Kuomintang, având ca participare
personalã la miºcare organizarea, împreunã cu „Comitetul
celor 12” a insurecþiei aventuriste a muncitorilor ºi demo-
craþilor? Dar Malraux mai sãvârºeºte ºi alte mârºãvii,
Trotsky ºtie ºi el pozitiv cã în 1926, tânãrul muncind
pentru Kuomintang-Komintern este þinut pentru posterita-
tea comunistã ca unul dintre cei rãspunzãtori de strangu-
larea bietei revoluþii chineze... Asta pare a o accepta ºi
itinerantul activist kominternist Manès Sperber, viitor bun
prieten cu Malraux, semn cã Till nu face nimãnui rabat în
materie de pãcãlealã! ªi ca încununare, profesorul
Georges Pompidou (care nu desena deloc vreun cap naiv
ca politician) îi dãruieºte „cuceritorului” un stagiu complet,
neîntrerupt, în Asia anilor 1925 - 1927. Tot astfel pare a
crede însuºi Trotsky, ca o culme a recordurilor...

 ...Într-o dedicaþie cãtre Gaston Gallimard pe un exem-
plar din Royaume farféluRoyaume farféluRoyaume farféluRoyaume farféluRoyaume farfélu, Malraux scrie: „D-lui G... G...,
amator de Istorie – cu poznaºa simpatie a prezenþilor
monstruleþi, diavoli ºi micuþe genii buclate (care nu dorm
noaptea decât în biblioteca oamenilor ce le sunt pe plac
ºi-i trag pe autori de picioare în vis) ºi cu amicala simpatie
a autorului”. Ce bine ºtie sã se ascundã Jucãtorul sub
„dublul” sãu de anestezie. Ca ºi cum Lucifer ar scoate
din buzunare drãcuºori de serviciu. Malraux îºi joacã bine
rolul!

 Sagace observator, R. Martin du Gard sesizeazã în
1928 la Malraux un „revoluþionarism integru”, gândit rece.
Nu cumva a renunþat „cuceritorul” la promisiunea asiaticã
prin aceasta? De altfel ºi Gide îl vede pe Malraux în rolul
potrivit de „lider revoluþionar”. Rasaþii, obosiþii mari literatori
privesc cam cu spaimã respectuoasã la tânãrul „conqué-
rant” carismatic...

Era de altfel un val al epocii tinere. Câþi bãieþi oneºti
din Franþa, Germania º.a. nu cugetau ca micul Manès
Sperber cã este etapa revoluþiei naþionale, antifeudale
din China, unde oºtile lui Ciang Kai-shek, susþinute de
experþi sovietici, zboarã din victorie în victorie ºi cã acest
avans irezistibil stimuleazã imaginaþia tânãrã ºi hrãneºte
speranþa cã Revoluþia mondialã, avortatã pânã prin 1924,
va reveni în Europa prin acest ocol chinezesc? Iar unii
tineri aprinºi ai Parisului putuserã considera anul 1925
drept crucial: în rue Jacques Collot, lângã Beaux-Arts,
se aduna grupul suprarealist (André Breton, Aragon etc.),
„grupul filosofilor”, „Clarté” ºi alte grupãri de avangardã,
întemeind ce vor dumnealor a fi miºcarea revoluþionarã
modernã. Vagile atentate din anii 1914 - 1919 se cuveneau
depãºite. Sub influenþa lui Lenin, societatea francezã
trebuia regânditã ºi musai schimbatã... Mã rog.

 Ce distracþie pentru Malraux: estet, flamand, el aºea-
zã pe faþa „Revoluþiei” o cochetã mascã a Morþii, înca-
drând fenomenul într-un amurg (DämmerungDämmerungDämmerungDämmerungDämmerung) al civiliza-
þiilor! Chestia îi va deranja teribil pe comuniºti ºi nãduful
lor va izbucni târziu prin vocea lui Roger Garaudy.

 Nu-i de joacã sã-þi menþii legenda proaspãtã la Paris.
Ani de-a rândul, Malraux îºi joacã treaz rolul de torþionar
în transã! ªi atunci când face figurã de loup-garrou prin
saloanele literare, dar ºi când se amuzã sã fascineze
domniºoare pe terasele pariziene cu poveºti tenebroase
despre chinezi mici, tranºaþi cu de-amãnuntul în îndepãr-
tata „Revoluþie”...

Peisaj cu turmå de oiPeisaj cu turmå de oiPeisaj cu turmå de oiPeisaj cu turmå de oiPeisaj cu turmå de oi
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— Vã propun sã începem dialogul nostru cu câteva dateVã propun sã începem dialogul nostru cu câteva dateVã propun sã începem dialogul nostru cu câteva dateVã propun sã începem dialogul nostru cu câteva dateVã propun sã începem dialogul nostru cu câteva date
biografice mai puþin cunoscute: cine au fost bunicii dvs. ºibiografice mai puþin cunoscute: cine au fost bunicii dvs. ºibiografice mai puþin cunoscute: cine au fost bunicii dvs. ºibiografice mai puþin cunoscute: cine au fost bunicii dvs. ºibiografice mai puþin cunoscute: cine au fost bunicii dvs. ºi
ce vã amintiþi despre ei?ce vã amintiþi despre ei?ce vã amintiþi despre ei?ce vã amintiþi despre ei?ce vã amintiþi despre ei?

— Chiar credeþi cã toate acestea intereseazã pe cineva?
Picurul de luminã din care m-am ivit I-l datorez Bunului
Dumnezeu. Nu te naºti din voinþa ta – ci din a Altcuiva, aºa cum
nu eu am nãscut poezia, ci Poezia m-a nãscut pe mine. Fiecare
venim dintr-un Infinit cãtre un infinit obiectivat, cãruia îi dãm
un contur, o concreteþe individual-specificã. Mama mea este
secunda divinã a naºterii mele.

Intrarea mea în lume s-a produs prin sfintele porþi de þãrânã
câmpeneºti, într-un sat al fiinþei care se numeºte Limpeziº,
aflat în subþioara sudicã a oraºului Buzãu.

Ascendenþele mele sunt, însã, deluroase. Matricea mea des-
cinde din magnetismul misterios al Dealului Pietroasa, îmbrã-
þiºat cu Istriþa (de unde ºi derivatele prelucrate prin vreme:
Istriþeanul, Istriþenii, Istraþii, de-ai lui Istrate). Acest toponim –
Istriþa – alimenteazã continuu legende, dar ºi dovezi arheolo-
gice incontestabile extrase din substraturile unei istorii cu ample
ancestralitãþi fabuloase. De acest „capitol” se ocupã, mai mult
decât pasionat, neauzit de specialiºti, ilustrul poet Ion Gheor-
ghe (vecin al satului meu), cãruia Dumnezeu i-a dat o misiune
grea în a descifra strãfundurile geto-dacismului buzoian – ºi
nu numai.

Mai la suprafaþã, firele încep sã se dezlege cu claritate.
Aºadar, pe linie paternã mã trag din rãdãcinile unui neam –

Istrate – izvorât de sub culmea „auriferã” a dealurilor Istriþa ºi
Pietroasa (acolo unde a fost descoperitã celebra Cloºcã cuCloºcã cuCloºcã cuCloºcã cuCloºcã cu
puii de aurpuii de aurpuii de aurpuii de aurpuii de aur), neam risipit prin vetrele unor sate arhaice precum
Sãrãþeanca, Izvorul Dulce, Valea Teancului, Ciuhoiu º.a. Agãþaþi
de stâncile vinifere ale acestui arc montan, ruptura Carpaticã –,
pãguboºii mei strãmoºi, sãrãciþi adeseori de intemperiile
turbionate cu grindini repetate care le striveau podgoriile, s-au
prelins uºor-uºor mai la vale, în campanii episodice, cãtre câm-
piile grase-n cernoziom: Gherghiþa, Cãlmãþui, Sãrata, Ialomiþa,
acolo unde stãpânii culturilor cerealiere erau cojanii. Nu cunosc
etimologia cuvântului cojan, dar încerc s-o deduc din semnifi-
caþia îndeletnicirilor seculare ale celor care des-cojeau, desprin-
deau ciclic coaja pãmântului pentru fertilizarea ºi însãmânþarea
ogoarelor. În aceastã privinþã dicþionarele tac.

Astfel, bunicul meu dinspre tatã, Petre Istrate, aflat încã în
puterea tinereþii, a coborât dealurile Istriþei, în iþari, în opinci ºi
cãmaºã lungã strânsã cu un curmei, cu tot calabalâcul, mãrºã-
luind înaintea unei cãruþe „înºirate” (fãrã scorþele, numai cu
osie ºi roþi), la care era înjugatã o vacã, ºi cu caprã legatã în
spatele atelajului sãrãcãcios. Era ferm hotãrât sã se facã din
delean, cojan. A poposit, în gazdã, la Limpeziº, la unul Finoxy
(român?), unde s-a angajat „la stãpân”, ca bãiat de prãvãlie.
Tatãl meu, Ion Istrate, avea la vremea aceea numai trei ani, ºi se

„PE MINE COPILÅRIA M-A FASCINAT TOTDEAUNA”*

Gheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe Istrate

clãtinase mirat în carul hodorogit, amirosind locurile viitoarei
lui existenþe. Soþia bunicului meu murise de curând. Cu ea
avusese trei copii. Se va recãsãtori în Limpeziº, dupã care va
mai avea încã trei bãieþi.

Bunicul dinspre mamã, Ilie Petre (poreclit Cotoi), era din
Movila Banului, tot de Buzãu. Avusese ca pãrinþi pe Vasile Petre
din Gherãseni ºi pe Ioana, femeie credincioasã. Tata-mare, Ilie,
era cãrturarul satului. Dincolo de cele patru clase ale lui, era
abonat la UniversulUniversulUniversulUniversulUniversul, pe care îl rezuma sâmbãtã-seara, la o
cinzeacã, vecinilor lui (nu-i plãcea crâºma), iar în podul casei
þinea, departe de ºoareci, un teanc de cãrþi pe care le cumpãra
din târgul Buzãului. În podul acela aveam sã gãsesc eu mai
târziu douã romane de excepþie: Vântul prin sãlciiVântul prin sãlciiVântul prin sãlciiVântul prin sãlciiVântul prin sãlcii ºi NimicNimicNimicNimicNimic
nou pe frontul de vestnou pe frontul de vestnou pe frontul de vestnou pe frontul de vestnou pe frontul de vest.

Bunica „maternalã” (mãmarea), Preda (sau Lina), era din
Ulmenii Buzãului, fiicã a strãmoºului meu Stan Gruþã, cãsãtorit
cu Constandina, cu care a avut cinci copii, fete ºi bãieþi, toþi
purtându-ºi pãrul cu chicã lungã ºi împletitã.

— Evocaþi pãrinþii, prietenii copilãriei, adolescenþa…Evocaþi pãrinþii, prietenii copilãriei, adolescenþa…Evocaþi pãrinþii, prietenii copilãriei, adolescenþa…Evocaþi pãrinþii, prietenii copilãriei, adolescenþa…Evocaþi pãrinþii, prietenii copilãriei, adolescenþa…
— Pãrinþii mamei au avut ºi ei ºase copii. Pe mama, Maria

(Mariþa) n-au dat-o la ºcoalã, ca sã-i poatã îngriji pe surorile ºi
fraþii ei mai mici ºi sã roboteascã în gospodãrie. Însã tenacitatea
ei a rãzbit prin ani, deºi era analfabetã. Învãþase singurã sã
miºte cifrele matematice cu o iuþealã care mã intimida ºi pe
mine ca ºcolar. Asemenea ei, tatãl meu, cu numai cinci clase
primare, avea aceeaºi pasiune a cifrelor, încât, în vremea gosta-
telor, a fost angajat, ani de-a rândul, sã perimetreze, cu compa-
sul din lemn (cu o deschidere de doi metri), toate moºiile naþio-
nalizate de la boieri ºi chiaburi. N-am sã ºtiu niciodatã cum
reuºea el, cu exactitate inginereascã, verificatã apoi, sã calculeze
pe diverse coclauri dintre sate uriaºele suprafeþe asimetrice,
cu unghiuri proptite-n gârle ºi liziere de salcâmi, cu drumuri
cotite ºi viroage nefertile.

Dar cred cã am poposit prea mult în lumea acestor mistere
pre-copilãreºti, cele care pe mine m-au fascinat totdeauna,
pentru cã eu mi-am înþeles rudele ca pe o þevãraie ascunsã, cu
împletituri misterioase, prin care puteam comunica genetic cu
sufletul meu iniþial.

Dar chiar credeþi, totuºi, cã toate acestea pot interesa pe
cineva?

Numele strãmoºilor, bunicilor, pãrinþilor, rudelor sunt borne
precise, lanterne biografice în jurul cãrora se rotesc fragmente,
mii de fragmente care furã (extrag), biologic, câte ceva din
noaptea eternitãþii… Sã nu obosim niciodatã sã pomenim
numele lor, cu istoria lor cu tot, a ascendenþilor noºtri sanguini.

Lor le sunt eu acum dator în clipa dilatatã a acestor crâm-
peie de spovedanii.

— Ce relaþie de adâncime existã între fiinþa dvs. ºi fiinþa— Ce relaþie de adâncime existã între fiinþa dvs. ºi fiinþa— Ce relaþie de adâncime existã între fiinþa dvs. ºi fiinþa— Ce relaþie de adâncime existã între fiinþa dvs. ºi fiinþa— Ce relaþie de adâncime existã între fiinþa dvs. ºi fiinþa
aºezãrii din Buzãu – Limpeziº? Ce istorii ale locului se maiaºezãrii din Buzãu – Limpeziº? Ce istorii ale locului se maiaºezãrii din Buzãu – Limpeziº? Ce istorii ale locului se maiaºezãrii din Buzãu – Limpeziº? Ce istorii ale locului se maiaºezãrii din Buzãu – Limpeziº? Ce istorii ale locului se mai
pãstrau în fosta dvs. copilãrie?pãstrau în fosta dvs. copilãrie?pãstrau în fosta dvs. copilãrie?pãstrau în fosta dvs. copilãrie?pãstrau în fosta dvs. copilãrie?

— Copilãria mea este o pârtie croitã printr-o sãrãcie purã,

Convorbire realizatå de Alexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru DeçliuAlexandru Deçliu

* Dintr-o carte de interviuri aflatå în pregåtire
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dar luminoasã prin proiecþia ei familialã. Am avut grijã ca
înaintea apusului pãrinþilor mei sã le mãrturisesc un adevãr
absolut: cã, în formarea mea ca om, ei mi-au fost nu numai
pãrinþi, ci ºi profesori, cei mai mari profesori ai mei în viaþã. Ei
m-au învãþat sã nu fur – ºi n-am furat; sã nu mint – ºi n-am
minþit; sã fiu bun cu toatã lumea, fie ei þigani sau evrei – ºi bun
am fost; sã nu fumez (act considerat de ei imoral) – ºi n-am
fumat. Despre bãuturã nu mi-au zis nimic, dar n-am pãcãtuit
niciodatã prea mult. Din bãuturã eu am fãcut mereu sãrbãtoare.

Dar chiar credeþi cã toate acestea intereseazã, oare, pe
cineva?

La casa noastrã din Limpeziº am fost patru fraþi: mai exact,
trei surori ºi eu, prâslea. Noi ne-am nãscut astronomic, din doi
în doi ani, cu date exacte transcrise în registrele primãriei. Numai
cã privitor la data naºterii mele s-au „instalat” câteva neclaritãþi
frapante.

Certificatul meu de naºtere rosteºte clar: 11 mai 1940. Dar,
printr-o deocheatã întâmplare, mi-a fost dat sã pierd acest act
capital (recuperat apoi), fapt pentru care am solicitat, la aceeaºi
primãrie, un duplicat pe care îl pãstrez ºi astãzi, în care se
stipuleazã clar cã m-am nãscut la 1 mai 1940!

Al treilea certificat, de data aceasta oral, îl deþinea, însã,
mama. Aritmetic, dupã zilele ei ferme, naºterea mea  s-a petrecut
într-o dupã-amiazã, chiar spre searã, primãvara, miercuri pânã-
n Florii. Memoria mamei era fenomenalã. Deºi neºtiutoare de
carte, ea trãia perfect în astronomia unei ancestralitãþi
neclãtinate. Ea desprindea din memoria ei fapte ºi date
calendaristice exacte ºi ordonate dupã toate rânduielile ºi
praznicele ortodoxe, dupã un anume „rãboj” mental, analog.

Extaziat, într-un fel, de aceste confuzii astrale, am consultat
din curiozitate un almanah bisericesc din anul 1940, ºi am
aflat, cu uluire, cã data de miercuri pânã-n Florii era fixatã în
ziua de 17 aprilie 1940. În plus, mama totdeauna a fost mândrã
cã m-am nãscut în acolada aceleiaºi zodii cu a ei – berbecul
(14 apr. 1912).

Aºadar, pânã acum m-am nãscut de trei ori, toate
confirmate… Mai rãmâne sã consult ºi registrele de naºtere ºi
botez din podul bisericii Sf. Constantin ºi Elena Sf. Constantin ºi Elena Sf. Constantin ºi Elena Sf. Constantin ºi Elena Sf. Constantin ºi Elena din Limpeziº
(dacã vor mai fi existând cumva, dupã cutremurul din ’77),
unde s-ar putea sã mã întâmpine, cine ºtie, vreo altã surprizã:
a 4-a mea naºtere!

Dar fie vorba între noi: toate acestea nu au nici-o importanþã.
Zidul morþii e mult mai riguros; indiferent când te-ai nãscut ºi
câþi ani aveai pânã-n secunda finalã, eºti întrebat: ce ai lãsat
lumii în urma ta pulsatorie?

Îmi cereþi, observ, mai multe date „afective” despre aceste
patru naºteri. Domnul meu, într-un interviu cititorul vrea doar
informaþia nudã ºi nu interpretarea ei, pe care ºi-o poate face ºi
singur. Ce sã fac? Deocamdatã nu am un meridian precis al
intrãrii mele în „conþinut”, în formã, în omul Istrate.

ªi, totuºi, copilãria lui Istrate ºi-a avut anotimpurile ei.
De mic, am avut o pasiune în a stâlci intenþionat cuvintele.

Într-un fel, era o anume agresiune asupra limbajului. Îmi plãcea,
ca ºi astãzi, sã „polocrez” (polocru = poreclã); chestie de
metatezã, explicabilã filologic. Bunãoarã, surioarele mele, mai
mari ca mine, ºi-au primit urgent polocrurile lor zgomotos-
lingvistice: Aniºoara – Zgârºoara; Maria – Zgaria; Milica –
Zghirlica. Pânã ºi pe o vecinã, cam rea de muscã, o polocrisem
ghioaca…

Acum nu mã mai îndoiesc: ceva din strãfundul atemporal
al rostirii arborelui meu genealogic îmi comunica sedimentele
unui limbaj iniþial ºi iniþiatic, probabil geto-dacic, în claviatura

cãruia grupurile fonetice zg-zd au fost autentificate întocmai
de savanþii noºtri gramerieni.

Graiul din strãfunduri se înãlþa incitator pe buzele mele de
copil.

Acestea toate au creat un fel de para-realitate asupra
obiectelor din jur, pe care am început sã le botez în felul meu
armonic. Un exemplu: pentru mine salcâm era salcâmp –
singurul rege insular al câmpului natal. ªi aºa mai departe.

ªtiu bine cã mulþi vor face comentarii „haioase” (hilare)
apropo de aceste bâlbe ale mele, copilãreºti – pe care ºi ei le-
au avut, cu siguranþã.

Curiozitatea mea nãzdrãvanã m-a vârât cu botul ºi în
abecedarele surioarelor mele, astfel cã pe la 5 – 6 ani am cam
început sã citesc, ba sã ºi socotesc, cu tibiºirul, pe neuitatele
tãbliþe de ardezie.

Domniºorii de astãzi cred cã le spunem poveºti din Harry
Potter, când evocãm pruncia noastrã cu mingi fãcute din pãr
de cal ºi de vacã, cu fãclii din pãcurã ºi gaz, cu sãgeþi din stuf
ºi tablã ascuþitã pe nicovalele pe care pãrinþii îºi bãteau coasa
ºi sapele, în zori. Un mileniu parcã s-a scurs între tãbliþa de
ardezie ºi calculatorul performant de astãzi, care îþi ºterge tabla
înmulþirii de pe tâmpla ta de copil, pentru a þi-o afiºa de-a gata
pe fruntea adulþilor de acum… Nu mã excavez din copilãrie cu
vre-un recul asupra modernitãþii (uneori prea excesive, totuºi!)
în faþa acestui asalt într-un nou necunoscut. De mult m-am
înhãmat ºi eu la carul acesta cu tastaturã plurivalentã ºi cu
strãfunduri abisale.

Perfecþiunea ºi perfectarea uneltelor omului mã înfricoºeazã
uneori. Copilãria mea încã mai stã ghemuitã în oul ei gingaº ºi
virgin.

Satul meu – deºi nu prea vechi, cam de pe vremea lui Cuza-
Vodã – pentru mine va fi mereu scufundat într-o strãvechime
autarhicã, într-un modul total aproape izolat de istorie.

Prietenii din copilãrie îºi au sferele lor de imponderabilitate.
E atât de frumos acest capitol, încât îl sting intenþionat în
flama unui recurs care mã rãstoarnã în mine însumi, ca pe o
clepsidrã majorã ºi înlãcrimatã.

Domnule Deºliu, deºi sãracã pânã la izmenele ºi cãmaºa de
cânepã, copilãria mea a fost o feerie, a fost singura mea evaluare
a acelei sublime ºi evanescente fericiri pe care nu o ai decât o
singurã datã în viaþã, ºi pe un segment foarte scurt. Fericirea,
de fapt, e un act lingvistic lipsit de realitate.

Dar chiar credeþi cã toate acestea intereseazã, oare, pe
cineva?

ªi, totuºi, cel mai vast capitol al existenþei mele rãmâne
copilãria, groapa miracolelor în care ar trebui sã tãifãsuim
împreunã pagini ºi pagini de-a rândul. Bunãtãþile oferite de
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pãrinþi îmi împurpurau gusturile din ce în ce mai violente de
mai târziu. Da, am fost un gurmand. Aveam curiozitãþi care
aveau sã se reverse, mai târziu, în euritmia versurilor mele.
Desfãceam, de mic, florile livezii natale sã gust, în germene,
miezul acriu al fructelor viitoare, lingeam cleiul plâns de pe
pruni ºi de pe viºini, hãpãiam agurida ºi florile de salcâm (sal-
câmp!), coacãzele, dudele, dar ºi frunzele de usturoi ºi ceapã
de pe brazdele ordonate ale grãdinii. Eram, la vremea aceea, un
erbivor în consonanþã perfectã cu natura, cu ciclurile ei exacte.
M-am surprins uneori cu nara dilatatã înfiptã în pântecul gutu-
ilor, grãbindu-le astfel îngãlbenirea care mã tulbura, toamna
târziu, printr-un parfum indefinibil ºi rotunjimi de sân de fe-
cioarã, sân absolut necunoscut, dar visãtor în vintrele mele
preadolescentine…

—Vã iubiþi copilãria? Povestiþi douã-trei întâmplãri, douå—Vã iubiþi copilãria? Povestiþi douã-trei întâmplãri, douå—Vã iubiþi copilãria? Povestiþi douã-trei întâmplãri, douå—Vã iubiþi copilãria? Povestiþi douã-trei întâmplãri, douå—Vã iubiþi copilãria? Povestiþi douã-trei întâmplãri, douå
– trei imagini care nu v-au pãrãsit pânã azi.– trei imagini care nu v-au pãrãsit pânã azi.– trei imagini care nu v-au pãrãsit pânã azi.– trei imagini care nu v-au pãrãsit pânã azi.– trei imagini care nu v-au pãrãsit pânã azi.

— Cea mai „productivã” poveste pentru un lector curios ºi
rãbdãtor ar fi cea a mãrului secular din fundul curþii. Cinci
oameni au trebuit sã-ºi înlãnþuie braþele pentru a-l „circumfe-
renþia” înainte de plata prãbuºirii lui cu topoarele. Era un arbore
esenþial, un axis mundi. Ne salvase familia în marea secetã de
dupã rãzboi, când dincolo de mãmãliga câlþoasã ºi neagrã din
ovãz sau mei, ne hrãneam cu mere coapte în spuzã. Îmi amintesc
cum mã învârteam nãucit în mijlocul ogrãzii, într-un fel de nod
al þipãtului, repetând câtre stâlpul soarelui acelaºi strigãt dra-
matic: „— Mi-e foame, mi-e foame!”

Sub acoperiºul acestui mãr-strãjer nu creºtea nici ºtirul ºi
nici troscotul. El a fost prietenul, mãrturisitorul ºi mântuitorul
adolescenþei mele incipiente. Avea ºase ramuri groase cât trupul
meu ºi despletite viguros spre toate orizonturile cerului. Eu le-
am botezat continente. Eram la vârsta marilor iniþieri. ªi astfel
mi-am fãcut, din scânduri ºi sârmã, ºase pãtule („prepeleac”)
pe fiecare crãcan: Asia, Europa, Africa, America etc. Îmboldit
de lecturile din Jules Verne, în fiecare zi îmi schimbam conti-
nentul ºi, cu busola inimii ºi a curiozitãþilor mele, mã închipuiam
în tot atâtea nave astrale care îmi umezeau fruntea pentru alte
ºi alte visãri. Visãri din care mã trezeau, tânguitor ºi disperat,
strigãtele surorilor mele – care habar n-au avut vreodatã de
ascunziºurile mele continentale –, chemându-mã fie la masã,
fie la vreo treabã spre care nu prea aveam aplecare. Acolo, sus,
în arborescenþa imensã ºi umbroasã, eram la înãlþimea turlei
bisericii din preajmã, visam ºi mã culcam cu îngerii mei în
braþe, cu merele dolofane sub obraz – singur ºi împãrat pe
singuråtåÆile mele aromitoare.

Accesul meu, la vremea aceea, la literatura adevãratã s-a
produs greu ºi cu întârziere. În casa noastrã, în afara
abecedarelor surorilor, n-au existat cãrþi. Pe Jules Verne îl
împrumutam de la unul din învãþãtorii mei care adusese
sãmânþa limbii ruse în ºcoalã – ºi care ne stâlcea buzele într-o
rostire cacofonicã. Am citit în acei primi ani de ºcoalã selectiv
ºi, deci, lacunar. În podul preotului satului (naºul meu de botez),
prea-cuviosul Gheorghe Iliescu, am dat peste niºte cãrþi ciudate,
fãrã nici o copertã, dar care s-au dovedit a fi chiar Odiseea Odiseea Odiseea Odiseea Odiseea ºi
Genoveva de BrabantGenoveva de BrabantGenoveva de BrabantGenoveva de BrabantGenoveva de Brabant. Prima carte care a intrat în „biblioteca”
mea viitoare, cartea cu numãrul 1, a fost PoeziiPoeziiPoeziiPoeziiPoezii de Eminescu,
cumpãratã de mama special din librãriile din Buzãu, pentru cã
îi fãcea o mare plãcere sã-i cânt, împreunã cu surorile, Pe lângãPe lângãPe lângãPe lângãPe lângã
plopii fãrã soþplopii fãrã soþplopii fãrã soþplopii fãrã soþplopii fãrã soþ ºi De ce nu-mi vii?De ce nu-mi vii?De ce nu-mi vii?De ce nu-mi vii?De ce nu-mi vii?.

A, o întâmplare care mi-a zguduit copilãria trebuie sã v-o
povestesc. Este vorba de Malaxa. Malaxa era o vacã de rasã
elveþianã, adusã ca viþeluºã în judeþul nostru, chiar din cres-
cãtoriile de acolo, de un boier acum scãpãtat. Tatãl meu, un
mare iubitor de animale, a cumpãrat-o la un preþ care ne-a pus

în „penumbrã” pe toþi cei ºase trãitori ai casei. Dar Malaxa avea
un uger uriaº, care dãdea pe atunci, când nu se cunoºteau
mulsurile automate, câte cinci litri de lapte dimineaþa, alþi cinci
la prânz ºi încã cinci seara. Era fala satului nostru. Ca s-o scot
la viroagã trebuia sã deschid porþile mari. Acolo, dupã ce o
sãturam, realmente mã culcam la umbra ei ºi citeam din Jules
Verne sau chiar din Doxuri Doxuri Doxuri Doxuri Doxuri prietenilor mei – ºi ei paznici la
capre sau miori.

Cineva, însã, ne ura. Cineva din sat. Niºte hoþi. Îi chema
Topor. Se angajau ciobani ca sã smulgã lâna de sub burta oilor.
Unul dintre ei, Dinu, m-a ademenit într-o porumbiºte ºi mi-a
dat un braþ bogat de strujeni verzi, pentru Malaxa. Dupã o
vreme, faima noastrã ºi a satului s-a îmbolnãvit. S-a uscat ºi a
început efectiv sã plângã. Refuza orice mâncare. Pâlpâia. Tatãl
meu a dus-o la doctorul veterinar, care dintr-o privire a ºtiut
despre ce este vorba ºi i-a spus: „— Nene Ioane, vaca dumitale
o sã moarã precis. Du-o la târg ºi vinde-o cât mai repede!”

Trãsnit de un asemenea blestem, tãticu s-a rezemat de uºa
dispensarului ºi a suspinat: „Ce spuneþi, domnule doctor? Cum
sã vând eu paguba mea altuia?!”

A doua zi s-a dus cu ea la abatorul din Buzãu ºi s-a întors cu
pielea ei într-un sac, dar ºi cu o punguþã, în care erau cuie fãrã
floare, sârme scurte ºi ascuþite, bucãþi de plumb topit ºi aºchiat,
acum lustruite de îngrozitoarea digestie a Malaxei. Mama a
început sã boceascã prelung ca dupã moartea pãrinþilor ei:
„Aoleu, draga casei noastre! Cum ai intrat tu, acu’, pe poarta
micã, tu care intrai numai pe poarta mare!…”

Din pielea tãbãcitã a Malaxei, ciubotarul satului ne-a fãcut
la toþi cei patru copii primele noastre ghiozdane, dar ºi sandale
pentru ceilalþi ai casei…

Dar chiar credeþi, oare, cã ar interesa pe cineva toate aceste
rudimente biografice?

Dacã aº desface toate „poalele” copilãriei, aº putea povesti
vreme „de o mie ºi una de nopþi”.

Iatã încã o amintire fragedã ºi delicatã, cred cã de prin
clasa a III-a (la zece ani), împinsã cãtre luna mai, încireºatã.
Domnul învãþãtor Dumitru Iliescu, extrem de sever, ne-a pus
într-o zi în faþa unui test miraculos: ne-a scris pe tablã un
exerciþiu aritmetic dificil, cu multe paranteze închise ºi ne-a
supus acestui imbold gustativ: primii care rezolvã problema
sunt liberi sã asalteze marea livadã de cireºi de peste ºosea,
proprietatea ºcolii, aflatã în apoteoza ei triumfalã, spre care
ochii noºtri alergau prin ferestrele larg deschise.

Doamne, ºcolit uneori ºi acasã de tatãl meu, Dumnezeu
sã-l odihneascã, mi-am împins isteþimea în creion ºi în tâmplã
ºi am gãsit dezlegarea, fiind imediat eliberat în livadã. De câþiva
ani o iubeam nãvalnic ºi nemãrturisit pe colega mea, Maria
Mocanu, fiica directorului ºcolii, o flacãrã blondã, care mã
electriza cu atingerea mâinilor ei, ce-mi filigranau fiinþa întreagã.
În somn îmi fãuream scenarii secrete ºi fastuoase s-o pot
sãruta, ba chiar mai mult, sã ne iluminãm reciproc în unghere
ascunse… Cred cã în mine pulsa, incipient, tumultul bãiatului
viitor. Voiam sã-i respir respiraþia, eram în clasa a III-a primarã,
aveam aproape 11 ani ºi eram un îndrãgostit înãduºit.

Abia cocoþat în cireºul cel mai pietros, am ºoptit rugi cãtre
cer s-o ajute pe Maria sã dezlege ºi ea afurisitul acela de
exerciþiu ºi sã aparã aici, lângã mine. ªi Maria a clãtinat, într-
adevãr, cireºul ºi s-a prelins ca o vulpiþã lângã mine, sus, lingând
împreunã ciorchinii de cireºe care aveau gustul cerului, atin-
gându-ne stângaci într-o extazã dumnezeiascã. Aceasta a fost
prima ºi unica împlinire paradisiacã a existenþei mele, când
Domnul mi-a alunecat în pleoapã imaginea de miere a unui
þipãt de copil îndrãgostit.

contemporanii noçtricontemporanii noçtricontemporanii noçtricontemporanii noçtricontemporanii noçtri
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ACOLO UNDE DON QUIJOTE POATE
IEÇI DIN FIECARE CURTE

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu

Cu excepþia celor foarte puþini care o au ca obiect de
studiu ºi/sau de predare, literatura spaniolã actualã ori,
mã rog, contemporanã este insuficient cunoscutã la noi.
Ca de altfel ºi cea italianã. Din pãcate, nu mai existã
Editura UniversUniversUniversUniversUnivers, mã refer la Universul Universul Universul Universul Universul condus de RomulRomulRomulRomulRomul
MunteanuMunteanuMunteanuMunteanuMunteanu, care ne-a înzestrat cu un „perete somptuos”
de cãrþi, reprezentând toate genurile, curentele, ºcolile ºi
teoriile literare dintr-o multitudine de spaþii culturale. Cu o
înaltã ºtiinþã, cu metodã, cu sistem. În treacãt fie zis,
cred cã problema traducerilor nu e doar a unui grup, a
unei edituri sau a unei instituþii, ci e ºi o problemã de
stat. Ne poziþionãm în lume, ne integrãm (Lovinescu ar fi
spus: ne sincronizãm) ºi prin traducerile din literaturile
strãine.

Dar nu numai operele, ci ºi viaþa literarã, îndeosebi
cea din þãri cu o mare culturã, ne intereseazã la fel de
mult. Este regretabil cã dintre relativ numeroºii literaþi
care stau pe perioade mai lungi sau mai scurte în strãi-
nãtate – ca lectori, bursieri, jurnaliºti culturali etc. – abia
vreo câþiva ne-au oferit, ne oferã mãrturii ale vieþii culturale
din þãrile unde îºi efectueazã stagiile. Unii, s-o afirmãm
deschis, nu sunt în stare de o aºa  ispravã. Alþii nu o fac
din comoditate. Încât cãrþile precum Ore francezeOre francezeOre francezeOre francezeOre franceze, de
pildã, a lui Ion Pop Ion Pop Ion Pop Ion Pop Ion Pop (Editura PoliromPoliromPoliromPoliromPolirom), le numeri pe dege-
tele de la o singurã mânã. În rândul lor se înscrie un
volum apãrut la Editura Universitãþii Al.I. CuzaAl.I. CuzaAl.I. CuzaAl.I. CuzaAl.I. Cuza din Iaºi,
intitulat Madrid 2000Madrid 2000Madrid 2000Madrid 2000Madrid 2000 (Entrevistas / InterviuriEntrevistas / InterviuriEntrevistas / InterviuriEntrevistas / InterviuriEntrevistas / Interviuri) ºi semnat
de Dana DiaconuDana DiaconuDana DiaconuDana DiaconuDana Diaconu, profesor de limba ºi literatura spaniolã
la Catedra de limbi romanice a amintitei universitãþi. În
cele 355 de pagini, autoarea orânduieºte nouå interviuri-
dezbatere cu personalitãþi reprezentative ale literaturii
spaniole actuale în încercarea declaratã de „a contura o
panoramã a vieþii literare din Spania”. O carte de dialoguri
mai puþin obiºnuitã. Dana Diaconu, care este ºi o finã
eseistã, ca ºi o eminentã traducãtoare din limba lui
Cervantes în cea a lui Eminescu, a avut inspirata idee
de a aºeza „în oglindã” textele spaniol ºi românesc, pe
pagina din stânga – primul, pe cea din dreapta – al doilea.
Ele „cad” aproape cuvânt pe cuvânt, sintagmã pe sintag-
mã, metaforã pe metaforã. Avem astfel, cum ar fi zis
Borges, într-o carte incitantã de convorbiri „pe viu”, ºi o
lecþie de spaniolã – cea mai frumoasã limbã din lume,
cum credea marele scriitor ºi poliglotul Petru Dumitriu –
ºi, totodatã, o demonstraþie implicitã a înrudirii celor douã
limbi, a latinitãþii lor profunde, covârºitoare.

Cei nouå intervievaþi de Dana Diaconu sunt scriitori
din generaþii diferite. Cel mai bãtrân este, dacã am socotit
bine, Julian Maxias, nãscut în 1914, iar cel mai tânãr,
José Luis Alonso de Santos a împlinit, la 23 august 2002,
60 de ani. José  Hierro a murit la 21 decembrie 2002,
dupã ce în aprilie, cu un an în urmå, aniversase opt dece-

nii de viaþã. Din generaþia lui Julian Marias mai este pre-
zent în carte Alonso Zamora Vicente (n. 1916), iar din
cea a lui José Hierro, s-o numim generaþia ’20, îi mai
cunoaºtem, prin mijlocirea Danei Diaconu, pe Antonio
Prieto (n. 1929), pe Francisco Nieva (n. 1927) ºi pe Miguel
Delibes, nãscut chiar în 1920. Ceilalþi doi – Luzmaria
Jiménez Faro ºi Andrés Sorel, s-au nãscut în 1937, în
plin Rãzboi Civil.

Gãsesc în interviurile realizate de Dana Diaconu (bene-
ficiarå în 2000 a unei burse de cercetare acordate de
Ministerul spaniol al Afacerilor Externe) mai multe carac-
terizãri, definiþii ale Spaniei, unele contradictorii, dar cu
atât mai incitante ºi mai revelatoare, toate însã memo-
rabile. Julian Marias, care a scris o carte intitulatã SpaniaSpaniaSpaniaSpaniaSpania
inteligibilãinteligibilãinteligibilãinteligibilãinteligibilã, polemizeazã cu cei ce spun cã „Spania este
o þarã a rupturilor”, ilustrul discipol al lui Ortega y Gasset
argumentând cã, dimpotrivã, e „o þarã cu mare continui-
tate”, doar Rãzboiul Civil provocând o „întrerupere vio-
lentã, brutalã”. Argumentele sunt de ordin istoric, ling-
vistic, spiritual etc. ºi ele relevã, în fond, unicitatea unei
experienþe ºi a unei construcþii, inclusiv etnice, naþionale.
„Curios lucru – observã interlocutorul Danei Diaconu –,
toate þãrile Europei au luat numele dominatorilor. De
exemplu, Franþa este regatul francilor, Frankreich, dupã
cum se spune în germanã, Anglia este þara englezilor,
Lombardia este a lombarzilor, dar Spania nu se numeºte
Gotia, se numeºte Spania, Spania, Spania. Apoi, în limbã:
existã un mic procentaj de cuvinte germanice în spaniolã,
dar spaniola este fundamental latinã, 90 la sutå este latinã.
Curios, spaniolii, hispano-romanii erau catolici, vizigoþii
erau arieni. Recaredo se converteºte la catolicism ºi o
datã cu el toatã curtea vizigotã; aºadar, se converteºte
la religia þãrii, nu la aceea a dominatorilor. Nu-i aºa cã e
curios? ªi asta s-a menþinut. Dupã aceea, invazia arabã.
Musulmanii, arabi ºi berberi, ocupã aproape toatã penin-
sula, mai puþin o fâºie din nord, ceea ce a fost simþit ca
pierderea Spanieipierderea Spanieipierderea Spanieipierderea Spanieipierderea Spaniei, Spania pierdutãSpania pierdutãSpania pierdutãSpania pierdutãSpania pierdutã. ªi începe Recon-
quista, Recucerirea Spaniei. Cu ideea de a restabili rega-
tul vizigot. ªi existã un proiect permanent care este recu-
cerirea Spaniei – Spania recuperatã Spania recuperatã Spania recuperatã Spania recuperatã Spania recuperatã –, care se terminã
în 1492, prin cucerirea Granadei. Vedeþi cum existã acea
continuitate, pe care o demonstrez eu în cartea de care
vã vorbesc, o carte relativ micã”.

Existã, am sentimentul, o predispoziþie, o vocaþie chiar
sau cel puþin o preocupare constantã a scriitorilor ºi filo-
sofilor din enigmatica peninsulã de a-ºi defini ºi a-çi rede-
fini identitatea, patria. Romancierul, laureat al Premiului
CervantesCervantesCervantesCervantesCervantes, Miguel Delibes ne aminteºte cã Ortega y
Gasset spusese cã Spania este „lucrul acela fãcut de
Castilia”, unde s-au stabilit triburile cele mai puternice, la
rândul sãu Strabon caracterizând-o pe aceasta: „Castilia

eseueseueseueseueseu
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este o þarã tristã, asprã ºi sãracã”, dar care „a aglutinat
în jurul ei restul Spaniei”, datoritã „virtuþilor ei tipice:
austeritatea, laconismul, sârguinþa”. Prozatorul Andrés
Sorel     (ºi-a luat numele celebrului personaj al lui Stendhal),
autor a peste 30 de volume (romane, povestiri, eseuri,
antologii lirice), între care romanul Babilon, poartaBabilon, poartaBabilon, poartaBabilon, poartaBabilon, poarta
ceruluiceruluiceruluiceruluicerului, tradus ºi în limba românã, Viaþa ºi opera luiViaþa ºi opera luiViaþa ºi opera luiViaþa ºi opera luiViaþa ºi opera lui
Che Guevara Che Guevara Che Guevara Che Guevara Che Guevara sau Discurs despre politicã ºi sexDiscurs despre politicã ºi sexDiscurs despre politicã ºi sexDiscurs despre politicã ºi sexDiscurs despre politicã ºi sex,
Secretar general al Asociaþiei Colegiale a Scriitorilor din
Spania ºi director al revistei República de las LetrasRepública de las LetrasRepública de las LetrasRepública de las LetrasRepública de las Letras,
fiu al unui castilian ºi al unei andaluze, constatã, în deplin
acord cu ceea ce scria el însuºi despre Castilia în 1975
sau în 1985: „Castilia continuã sã fie þinutul cel mai
înapoiat – împreunã cu ceea ce se numeºte interiorul
Spaniei, Extremadura –, atât prin depopulare, îmbãtrânire
a populaþiei, proastã comunicare, cât ºi prin lipsa unei
culturi proprii. Spania este, s-ar putea spune, un litoralSpania este, s-ar putea spune, un litoralSpania este, s-ar putea spune, un litoralSpania este, s-ar putea spune, un litoralSpania este, s-ar putea spune, un litoral
foarte populat ºi în rest aproape deºertfoarte populat ºi în rest aproape deºertfoarte populat ºi în rest aproape deºertfoarte populat ºi în rest aproape deºertfoarte populat ºi în rest aproape deºert”. Dar ceea ce
îl îngrijoreazã pe SorelSorelSorelSorelSorel, ca ºi pe alþi mari intelectuali uma-
niºti din diverse zone ale lumii, este „invazia americanã”,
pe care, de asemenea, a semnalat-o în eseurile sale
scrise ºi publicate în deceniile din urmã ºi care, în opinia
sa, a fãcut ca „Africa sã fie pe cale de dispariþie”. Iatã
ce-i spune el Danei Diaconu în anul 2000: „Problema
acestei culturi dirijate din Statele Unite este crearea
gândirii unice pe care eu o numesc nongândire nongândire nongândire nongândire nongândire ºi crea-
rea unui cetãþean pe care eu îl numesc neoanalfabetneoanalfabetneoanalfabetneoanalfabetneoanalfabet,
antitezã a ceea ce a fost omul Renaºterii. Fac parte dintre
aceia care spun cã tehnologia, ºtiinþa dezvoltã mersul
înapoi. Pentru cã din punctul de vedere al culturii, al
cunoaºterii, nu progresãm”. Pe dramaturgul ºi omul de
teatru José Luis Alonso de Santos, Dana Diaconu îl cautã
ºi îl gãseºte alergând de la Madrid în micul ºi faimosul
sat Almagro din þinutul La Mancha, gazdã, în fiecare varã,
a tradiþionalului Festival de Teatru Clasic. În concepþia
sa – „ceea ce face un tablou, ceea ce face o simfonie,
ceea ce face o operã de teatru este sã redescopere
minunea de a trãi ºi sã contrazicã plictiseala, rutina,
atrofia”. Pronunþând aceastã idee, nu se putea ca în dia-
log sã nu intervinã, sã nu aparã din aburul secolelor cel
în a cãrui provincie se aflau conlocutorii. Provincia aºa
zicând originarã, cãci, prin romanul Don QuijoteDon QuijoteDon QuijoteDon QuijoteDon Quijote, ea s-a
extins la dimensiunile umanitãþii, legitimând-o. Or, tocmai
în ceea ce relateazã Alonso de Santos, vãd eu cea mai
profundã ºi mai plasticã definiþie a identitãþii ºi universali-
tãþii spiritului hispanic: „Dacã veniþi pentru prima datã în
La Mancha, ca sã regãsiþi atmosfera din romanul despre
Don Quijote, e suficient sã vedeþi Almagro. Fiecare curte,
de la fiecare casã – faceþi o plimbare ºi priviþi când se
deschide câte o poartã –, pare cã e aceea din care a ieºit
Don Quijote. Toate aceste cãsuþe albe, cu o curte interi-
oarã, cu o uºã mare la intrare, care se deschide, sunt,
desigur, foarte drãguþe, vãzute din afarã, pentru noi, dar
sã trãieºti acolo, înãuntru... Au acest aspect de închisoare
pentru o viaþã întreagã ºi atunci pot sã înþeleg foarte bine
pe un domn  care deschide poarta mare ºi, urcând pe
calul sãu, pleacã în lume sã caute ceva mãreþ. Pentru
cã viaþa cotidianã ºi aceastã rutinã ne micºoreazã. ªi
atunci creatorul sau personajul fantastic Don Quijote iese
din casa lui sã caute cealaltã parte a vieþii, partea gran-
dioasã a vieþii, care se aflã altundeva”.

Da, însã o datã cu ieºirea lui Don Quijote dintr-o ase-

menea „închisoare” toate închisorile de pe pãmânt se
deschid, închisorile sufletului, bineînþeles, iar provincia
La Mancha, Spania rãmân la fel de misterioase ºi de
seducãtoare, fiindcã, ne atrage luarea aminte Salvador
de Madariega: „Spania este ceea ce se vede plus miste-
rele ei”.

Când îi asculþi (îi citeºti) pe scriitorii spanioli inter-
vievaþi de Dana Diaconu în volumul Madrid 2000Madrid 2000Madrid 2000Madrid 2000Madrid 2000, eºti
frapat de ceea ce aº numi statutul lor exponenþial ºi de
conºtiinþa continuitãþii în spirit pe care o au. Îºi asumã în
fiecare clipã hispanitatea. Cu mândrie, dar mai ales cu
luciditate, cu obiectivitate. În confesiunile, evocãrile, re-
flecþiile lor, tema majorã este, consecvent, deºi nu neapã-
rat explicit, tema spaniolitãþii. Revin mereu la marea lor
culturã ºi la un mare destin istoric. O culturã ºi o spirituali-
tate care au fecundat un imens continent, au întemeiat o
lume nouã, fabuloasã. Sã nu uitãm cã descoperirea
Americii – Márquez o numeºte acoperirea Americii! –,
conquista sunt percepute cvasiunanim ca evenimente ºi
procese magice, neegalate pânã astãzi nici chiar de
epopeea cosmicã ºi descinderea omului pe Lunã. Secolul
de aur al literaturii, „uriaºa aventurã a limbii spaniole”,
Spania ºi spaþiul hispano-american sunt tratate ca niºte
subiecte fierbinþi, parcã din actualitatea imediatã. Câtã
diferenþã faþã de ceea ce se întâmplã la noi, unde scrii-
torul, de cele mai multe ori încremenit în proiectul „de
sertar” ºi în câteva cliºee penibile, crede cã este mai
european – deºi nu-l ºtie nimeni în Europa – dacã strâmbã
din nas când vine vorba de Budai-Deleanu, de Creangã
sau chiar de Eminescu, dacã se comportã ca un procuror
de Slobozia cu Arghezi, Sadoveanu, Cãlinescu sau
Nichita Stãnescu. Cu câtã nostalgie constaþi cã scriitorul
spaniol îºi pãstreazã intactã memoria aºa zicând pozitivã,
cãlitã la probele de foc ale istoriei patriei lui. Trecut
printr-un rãzboi civil devastator ºi printr-o dictaturã fãrã
fisurã, ca sã ne referim doar la ultimele çase-çapte de-
cenii, într-o þarã în care focul se poate aprinde de la o
simplã scânteie – chestiune ºi de temperament! –, dar
unde a fost totuºi posibil pactul de la Moncloa, act fun-
damental al Spaniei prospere de azi, scriitorul din patria
lui Cervantes ºi a lui Ortega y Gasset are o percepþie
clarã, profundã ºi responsabilã a Libertãþii ca valoare
supremã: „Libertatea de expresie  pentru a spune prostii
nu trebuie toleratã” – afirmã rãspicat Alonso Zamora
Vicente, de la înãlþimea operei ºi experienþei sale de om
ajuns la vârsta de 87 de ani. El deplânge apoi „locurile
comune propagate de prostia universalã”. Dar, se ºtie cå
tot ce este universal este mai întâi local, naþional. Un
exemplu edificator îl dã însuºi octogenarul filolog, roman-
cier, critic, istoric literar ºi ziarist: „Trebuia neapãrat sã
se spunã cã Felipe II nu pricepea ºi nu gusta pictura
pentru cã nu a vrut sã punã pe Sfântul Mauriciu Sfântul Mauriciu Sfântul Mauriciu Sfântul Mauriciu Sfântul Mauriciu al lui El
Greco în locul pentru care fusese comandat. În schimb,
nu se spune niciodatã cã Filip II, prin decizia personalã,
a adus tablourile lui Bosch pe care le avem. Asta nu se
spune, dar chiar ºi astãzi picturile lui ne lasã muþi de
uimire”. Dacã Zamora Vicente ar fi cunoscut, ar cunoaºte
istoria României din aceeaºi perioadã pe care am evocat-o
mai sus, adicã ultimele ºase-ºapte decenii, ar vedea ce
performanþe s-au înregistrat aici privind propagarea lo-
curilor comune, a miturilor false, o datã cu ocultarea sau
demolarea valorilor adevãrate. Cu o fervoare ºi o voluptate
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autodevoratoare de-a dreptul patologice. Dar spaniolul nu
are de unde sã ºtie cã abordând aceastã problemã în
convorbirea cu un intelectual român, vorbeºte de funie în
casa spânzuratului. Este preocupat însã de a semnala
pericolele din casa sa: „Am o mare încredere în limba
spaniolã. E drept cã, recunosc, marele duºman al limbii
spaniole este lenea, lipsa unui avânt pentru muncã, lipsa
de autorespect a însuºi vorbitorului de spaniolã. Dar eu
cred cã spaniola are viaþa ei, ºtie sã se apere ºi pe dea-
supra are tot mai mulþi vorbitori. Sunt însã convins –
deºi nu pot sã spun asta, pentru cã vor sãri cu toþii pe
mine – cã direcþia spaniolei în acest secol nu va fi datã
de Spania, ci de America hispanicã. Din Mexic, Buenos
Aires, ceva intermediar între Lima ºi Bogota vor fi normele
pentru spaniolã. Dacã aþi ºti ce demnitate are spaniola
vorbitã de un lustragiu din Mexic. E o adevãratã plãcere
sã stai ºi sã-l asculþi cum vorbeºte: lexicul bogat, construc-
þia, pe deasupra îmbogãþitã de tonul dulce cu care rosteºte
cuvintele. Toate acestea i le-am spus într-un raport
domnului ministru al culturii”. Iatã cu ce lucruri „neimpor-
tante” se ocupã un reprezentant al elitei intelectuale din
Spania de la rãscrucea mileniilor. Ca romancier, Alonso
Zamora Vicente este provocat de Dana Diaconu     sã se
refere la perspective narative, la omniscienþa naratorului
ºi condiþia personajului. Reperele sunt, ºi în aceastã
chestiune, înainte de toate, spaniole: „Romancierul nu
poate fi omniscient. Este o pedanterie stângace. În litera-
tura noastrã nu pot exista personaje. Dupã Lazarillo sau
Don Quijote, nu pot exista personaje. Sunt persoane. Cu
totul altceva ºi diferit. Când existã un personaj, vrei nu
vrei, el se supune unei retorici, unor norme, unei impu-
neri din afarã. De la personaj aflãm cum se terminã totul,
cât de bun este de la prima paginã. Dar viaþa nu e aºa.
Viaþa este un hazard neîntrerupt, uneori cu noroc, alteori
cu nefericire. Capodopera fiecãruia dintre noi esteCapodopera fiecãruia dintre noi esteCapodopera fiecãruia dintre noi esteCapodopera fiecãruia dintre noi esteCapodopera fiecãruia dintre noi este
propria viaþãpropria viaþãpropria viaþãpropria viaþãpropria viaþã”. (s. mea – C.C.)

Altminteri, cât priveºte viaþa literarã, unele asemãnãri
între aceea din Spania ºi cea de la noi nu lipsesc. „Nu
mai gãseºti localitate cu mai mult de doi locuitori care sã
nu aibã premiul ei literar”, zice uºor ironic Zamora Vicente
ºi n-avem motive sã nu-l credem, iar de la José Hierro
aflãm cã „se publicã pânã la trei mii de titluri de poezie pe
an”. E mult? Depinde. Ar fi interesant sã ºtim câte ceva
despre calitatea cãrþilor de poezie, ca ºi despre prestigiul
premiilor. Oricum, sunt pus într-o mare încurcãturã. Dupã
ce l-am combãtut odatã pe Liviu Antonesei, care, el însuºi
poet, denunþã abundenþa genului liric (unii o numesc „inflaþie
de poezie”) ca simptom al primitivismului cultural, tocmai
eram dispus sã-i dau dreptate. Dar, de vreme ce ºi în Spania
se scrie poezie pe ruptelea, mai pot împãrtãºi ideea lui
Antonesei? În ceea ce priveºte premiile, fie ele chiar NobelNobelNobelNobelNobel
çi CervantesCervantesCervantesCervantesCervantes, subscriu fãrã nici o reþinere la opinia lui
José Hierro, ºi anume cã mai important ºi mai definitoriu
este sã nu te uite lumea, mai ales atunci când, pe perioade
lungi, nici nu mai publici poezie. Dar poate cã nu dovezile
de acest fel din timpul vieþii poetului certificã valoarea,
marea valoare care trece peste timp.

Întrebat de Dana Diaconu dacã a scris despre mari
poeþi ca Antonio Machado, Garcia Lorca, José Marti,
Gerard de Nerval (monografii, eseuri etc.) datoritã unor
afinitãþi elective, Andrés Sorel rãspunde: „Sunt poeþii revo-
luþionari. Chiar ºi romanul despre Iisus Hristos l-am scris

pentru cã îmi place romanul marilor înfrânþi, care au mari
idei ºi mari sentimente. M-au interesat Lorca, Machado,
Marti, chiar figurile istorice precum Che Guevara ºi Iisus
Hristos, pentru cã am descoperit cã în fiecare dintre ei
existã, în amestec, un mistic ºi un revoluþionar. Niciodatã
n-aº preamãri pe un învingãtor al timpului sãu [...]. Ade-
vãrul despre Che Guevara a murit o datã cu el. Cred cã
era un scriitor frustrat, un mistic care credea în ceea ce
realiza ºi nu a putut sã se adapteze la proliferarea birocra-
tismului ºi stagnarea spiritului revoluþionar în regimul lui
Fidel Castro”.

Un dialog extrem de interesant este cel cu Luzmaría
Jiménez Faro, poetã ºi editoare mai puþin obiºnuitã,
întrucât este întemeietoarea çi directoarea primei ºi unicei
edituri spaniole specializate în publicarea de literaturi,
îndeosebi poezie, scrise de femei. Luzmaría (luz înseam-
nã luminã) considerã actul editãrii ca „o altã formã de
creaþie”. Editura ei se numeºte TTTTTorremozasorremozasorremozasorremozasorremozas ºi la data
convorbirii publicase 152 de titluri ºi 400 de autoare. Una
dintre colecþii se intituleazã ªi ele povestescªi ele povestescªi ele povestescªi ele povestescªi ele povestesc. Este con-
sacratã povestirii scurte – „un gen de literaturã de atâtea
ori marginalizat ºi neglijat, la care astãzi ne întoarcem,
fiindcã, oferind o lecturã uºoarã, se adapteazã foarte bine
ritmului nostru actual de viaþã. Iar femeia a fost întotdea-
una o mare «povestitoare», aproape obligatã de destinul
ei. Çeherezada dã un exemplu de femeie care se sal-
veazã «istorisind»”. La poezie, Luzmaría Jiménez Faro
are un program pe cât de simplu, pe atât de dificil: „Editorul
de poezie nu poate fi pasiv, trebuie sã meargã în cãutarea
cititorului cu aceeaºi intensitate cu care personajele lui
Pirandello porneau în cãutarea autorului lor. Odatã câºtigat
acest cititor, vine partea a doua: sã faci ca el sã fie un
adevãrat consumator de poezie. Dupã aceea, totul devine
uºor.” În palmaresul Editurii TTTTTorremozas orremozas orremozas orremozas orremozas figureazã Anto-Anto-Anto-Anto-Anto-
logia Generalã a Poetelor Spaniolelogia Generalã a Poetelor Spaniolelogia Generalã a Poetelor Spaniolelogia Generalã a Poetelor Spaniolelogia Generalã a Poetelor Spaniole, lucrare în patru
volume care oferã o panoramã a poeziei spaniole scrise
de femei de la origini pânã în 2001. „Desigur – precizeazã
editoarea –, este imposibil ca în lucrãri de acest fel sã fie
cuprinse toate femeile care scriu astãzi în Spania (e vorba,
cred, de volumul al IV-lea, 1976 - 2001 – n. mea), dar
dacã nu sunt prezente toate câte sunt poetesunt prezente toate câte sunt poetesunt prezente toate câte sunt poetesunt prezente toate câte sunt poetesunt prezente toate câte sunt poete, cel puþin
sunt poete toate câte sunt prezentesunt poete toate câte sunt prezentesunt poete toate câte sunt prezentesunt poete toate câte sunt prezentesunt poete toate câte sunt prezente”. Chestionatã de
Dana Diaconu: „Vã simþiþi feministã?”, interlocutoarea sa
declarã: „Spiritul Editurii TTTTTorremozas orremozas orremozas orremozas orremozas nu este feminist,
ci pur ºi simplu literar. Dar fãrã îndoialã cã, în calitate de
femeie, sunt de acord cu unele dintre tezele feministe...”
Sunt multe dificultãþi, dar ele nu pot fi învinse decât prin
valoare, încât „în fiecare zi se câºtigã noi «bãtãlii» ºi,
întreprinzând o selecþie minuþioasã ºi oferind cãrþi de
foarte bunã calitate, Editura TTTTTorremozas orremozas orremozas orremozas orremozas a cucerit deja
un mare prestigiu ºi un mare respect în toate þãrile de
limbã spaniolã.”

Are dreptate Francisco Nieva, care, în dialogul cu
Dana Diaconu, afirmã: „Forþa creatoare a femeii, pusã în
anumite circumstanþe, devine extraordinarã”, iar „în litera-
tura spaniolã se vãdeºte adesea o cunoaºtere profundã
a femeii”. ªi marele dramaturg dã ca exemple personaje
feminine celebre din opera unor Lope de Vega sau Garcia
Lorca. O Spanie recuperatã Spanie recuperatã Spanie recuperatã Spanie recuperatã Spanie recuperatã nu e de conceput fãrã recu-
perarea creaþiei literare feminine, ca sã nu mai vorbim de
cea în care, de-a lungul veacurilor, Femeia este figura
tutelarã.
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Pe Gelu IonescuGelu IonescuGelu IonescuGelu IonescuGelu Ionescu l-am cunoscut, cred, cu mai bine
de un sfert de veac în urmã, la Oneºti, la o ediþie a ZilelorZilelorZilelorZilelorZilelor
G. CãlinescuG. CãlinescuG. CãlinescuG. CãlinescuG. Cãlinescu. De atunci nu l-am mai vãzut, ci doar l-am
citit ºi, dupã 1983, l-am ascultat la radio Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã,
aproape cu regularitate. În acea vreme eram ºi eu gazetar
radio (realizator de emisiuni literare, difuzate la ore de
mare audienþã), dar nu dincolo de „cortina de fier”, în
lumea liberã. Un reputat jurnalist mi-a povestit, cu ani în
urmã, o întâmplare petrecutã undeva într-o þarã occiden-
talã, la o conferinþã de presã a fostului premier comunist
al României, Ion Gheorghe Maurer. Unul dintre numeroºii
ziariºti prezenþi acolo s-a ridicat ºi, cum este obiceiul,
înainte de a formula întrebarea, s-a prezentat, dându-ºi
numele ºi specificând „de la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã”. Maurer, bine-
cunoscut pentru rãspunsurile sale concise, bonom-ghilo-
tinante, l-a întrebat, prefãcându-se cã nu a auzit bine:
„De unde?!” Jurnalistul a repetat, ridicând puþin tonul: „De
la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã”. „Eu credeam cã existã o singurã
Europã”, a replicat primul ministru al României de atunci.
Ceea ce nu l-a intimidat câtuºi de puþin pe colegul nostru,
de altfel destul de zelos. Mi-am amintit de acest episod
nu numai cã a venit vorba de celebrul post de la München,
dar ºi pentru cã aserþiunea pe care o conþinea replica
spontanã ºi pervers inhibitoare a lui Maurer era neade-
vãratã nu doar atunci, dar ºi acum, când „cortina de fier”
nu mai existã de mult. Câtã dreptate avea un francez
ilustru din secolul al XIX-lea: „Europa este prea mare
pentru a fi unitã, dar este prea micã pentru a fi divizatã;
în aceasta constã destinul sãu dublu”. A fost, desigur, o
parantezã. Mã întorc la Gelu Ionescu ºi la cartea sa
apãrutã la Editura PoliromPoliromPoliromPoliromPolirom – Copacul din câmpie Copacul din câmpie Copacul din câmpie Copacul din câmpie Copacul din câmpie (autorul
ortografiazã cîmpiecîmpiecîmpiecîmpiecîmpie, deci cu îîîîî din iiiii). Un titlu foarte frumos
ºi promiþãtor, pe care autorul îl motiveazã – cãci chiar
trebuia motivat! – într-o confesiune: „Bernard Pivot, în
celebrele sale programe ApostropheApostropheApostropheApostropheApostrophe ºi Bouillon deBouillon deBouillon deBouillon deBouillon de
culturecultureculturecultureculture de la televiziunea francezã TV5TV5TV5TV5TV5, obiºnuia sã
supunã, la sfârºitul emisiunii, pe invitatul sãu de onoare
la un chestionar. Printre întrebãri era ºi aceasta: ce aþi
dori sã fiþi într-o altã viaþã, dacã aceasta ar exista? /
Rãspunsul meu la aceastã întrebare, dacã mi-ar fi fost
pusã, rãspuns la care am meditat mult, ar fi acesta: aº
vrea sã fiu un copac din câmpie. Un copac secular, mare,
solitar, rãmuros, puternic, aproape invulnerabil, într-o câm-
pie uºor vãluratã ce se pierde în zãri. O câmpie verde ºi
curatã primãvara, unduind în lanuri de grâu vara, toamna
acoperitã de arãturi fumegânde, iarna de imaculate
zãpezi: copacul din câmpie”.

Subintitulat Scrieri memorialisticeScrieri memorialisticeScrieri memorialisticeScrieri memorialisticeScrieri memorialistice, volumul nu este
unul în întregime memorialistic, în sensul strict al terme-
nului. În el sunt inserate ºi douã comentarii despre memo-
rialistica unor prieteni (Mircea Zaciu, Virgil Ierunca ºi
Monica Lovinescu), un amplu articol polemic despre Tu-Tu-Tu-Tu-Tu-

SPOVEDANIA UNUI „SILIT DE BUNÃ VOIE”

Constantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin CoroiuConstantin Coroiu

dor Vianu în ultimii sãi 20 de anidor Vianu în ultimii sãi 20 de anidor Vianu în ultimii sãi 20 de anidor Vianu în ultimii sãi 20 de anidor Vianu în ultimii sãi 20 de ani (replicã datã lui Bujor
Nedelcovici ºi, în general, celor care l-au acuzat pe Vianu
de „colaboraþionism”), douã eseuri despre Eminescu ºi
Caragiale, al doilea sub formã de dialog, ca rãspuns la o
anchetã a revistei ApostrofApostrofApostrofApostrofApostrof ºi patru convorbiri (cu Dan
C. Mihãilescu, Al. Cistelecan, Tita Chiper ºi Svetlana
Cîrstean) dintre care prima, cea cu Dan C. Mihãilescu,
este cu adevãrat incitantã. În capitolul Partea ºi întregulPartea ºi întregulPartea ºi întregulPartea ºi întregulPartea ºi întregul,
care se întinde pe mai bine de o treime din paginile cãrþii,
Gelu Ionescu rememoreazã anii copilãriei, evocã familia,
anii de studiu, lecturile, avatarurile elevului, studentului
ºi cadrului universitar cu „dosar pãtat”, în fine, perioada
de doisprezece ani când a fost jurnalist la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã,
cei ºapte de profesorat la Heidelberg, adicã cele aproape
douã decenii de exil, întrucât scriitorul se considerã exilat
ºi dupã 1990, asumându-ºi aceastã condiþie pânã la
sfârºitul vieþii, dupã propria-i mãrturisire. El locuieºte la
München, unde s-a nãscut ºi fiica sa Domnica, o autenticã
bavarezã, dar de obârºie ºi limbã româneascã, tot atât
de autentice, cãreia de fapt îi este dedicat Copacul dinCopacul dinCopacul dinCopacul dinCopacul din
câmpiecâmpiecâmpiecâmpiecâmpie, ºi va rãmâne acolo. Cu precizarea: „Nu voi fi
niciodatã altceva decât un intelectual – un scriitor – de
origine ºi de limbã românã, care a optat, din disperare,
pentru exil. Aceastã evidenþã mi-o asum fãrã exaltãri de
entuziasm sau auto-admiraþie, dar ºi fãrã lamentaþie sau
nostalgii lacrimogene; fãrã a mã putea consola pentru
neºansa de a nu mã fi nãscut în Occidentul european,
într-o limbã, þarã ºi culturã de mare circulaþie”. Oricum,
patriotismul sãu „e mai lucid, mai critic ºi mai rece”, iar
„judecarea valorilor literare româneºti s-a deprovincializat;
vãd în provincialismul românesc (îndãrãtnic ºi blocat,
obtuz ºi prea sensibil la «minor» ºi pitoresc) cel mai mare
duºman al culturii noastre de ieri, de azi ºi de mâine.
Constat cã «boala» aceasta a fãcut multe ravagii, chiar
ºi printre cei care au trãit destul în strãinãtate – atât în
trecutul interbelic, cât ºi în cel mai recent”. Nu o datã s-a
dovedit cã nu doar în naturã opereazã legea conform cãreia
nimic nu se pierde, nimic nu se câºtigã, ci totul se transfor-
mã. Fiu de moºier de prin partea de sud a Moldovei, lui
Gelu Ionescu (ºi alor sãi) i s-a furat averea ºi privilegiile,
chiar libertatea deplinã, pânã la 45 de ani, dar i s-a oferit
ºansa de a se vindeca, exilându-se, de provincialismul
românesc ºi a trãi într-o Europã neprovincialã... O pierdere
dureroasã, compensatã de un câºtig, dobândit, ºi el, cu
durere, care l-a transformat într-un european. Nu pur-
sânge, dar nici parvenit, de vreme ce s-a nãscut totuºi în
Europa... Am folosit cuvântul durere pentru cã mi l-a indus
însuºi memoralistul. Iatã mãrturia sa dramaticã: „Un indi-
cibil sentiment de durere, care este, cred eu, durerea
exilatului; aceastã rupturã pe care am simþit-o, aº spune
chiar visceral, mi-a marcat restul vieþii ºi mi-a adus coº-
marul depresivitãþii. Eram acum un om liber – ºi eu nu
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mã bucuram de nici unul din avantajele locului meu. Nu
puteam, pur ºi simplu, fãrã a ºti de ce. Se rupsese în
mine o coardã, nu ºtiu care. Este în Livada de viºiniLivada de viºiniLivada de viºiniLivada de viºiniLivada de viºini a
lui Cehov, cãtre finalul actului al doilea, o scenã în care,
în plin realism al intrigii ºi desfãºurãrii, se aude un zgomot
vibrant, asemãnãtor unei corzi care se rupe – nimeni nu
ºtie ce e ºi care e explicaþia acelui sunet prelung. Un
mister, un simbol, o rupturã în ordinea realului. Evoc scena
pentru cã ºi în mine s-a rupt atunci acea misterioasã
coardã, rupturã care m-a fãcut sã nu mai fiu «întreg» de
atunci încoace, oricâte momente de bucurie, satisfacþie
sau entuziasm am avut.”

Doisprezece ani laDoisprezece ani laDoisprezece ani laDoisprezece ani laDoisprezece ani la Europa LiberãEuropa LiberãEuropa LiberãEuropa LiberãEuropa Liberã sunt repovestiþi
de Gelu Ionescu nu fãrã o undã de nostalgie, dar mai
înainte de toate cu judecatã rece, aº zice necruþãtoare,
ºi cu un remarcabil talent portretistic. În atmosfera de
acolo pe care o descrie criticul ºi eseistul am descoperit
multe similitudini, oricât de ciudat ar pãrea, cu cea din
redacþia postului de radio în care eu însumi lucram chiar
în acei ani. Deosebirile, e drept, esenþiale, sunt puþine.
Una dintre ele este cã noi aveam ºefi autohtoni ºi nu
„ºefi americani”, ca sã redau întocmai sintagma memo-
rialistului. O alta ar fi – mai e nevoie sã amintesc? – cã
noi nu puteam critica partidul, nomenclatura ºi pe Ceau-
ºescu. În ceea ce priveºte problemele cu Securitatea, ar
fi suficient sã reconstitui momentele de teroare prin care
am trecut, ca redactor al principalei emisiuni literare, în
timpul faimosului Colocviu naþional de poezie de la Iaºi.
Îi am în memorie ºi pe securiºtii din instituþie, care dupã
decembrie ’89 au devenit anticomuniºti ºi, fireºte, anti-
securiºti intratabili ºi mai ales lucrativi. Altminteri, ºi aici,
ºi acolo – echipã eterogenã, talentaþi ºi mulþi nechemaþi,
oameni oarecum instruiþi, dar ºi semidocþi, inclusiv cu o
cunoaºtere precarã a limbii române, dar, oricum, nu atât
de „riguros agramaþi” (preiau aici o formulã a lui Emil
Hurezeanu, coleg cu Gelu Ionescu la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã)
precum cei de la posturile de radio ºi televiziune libere
de astãzi, o lume a cliºeelor, unele inevitabile în profesia
de radiofonist, unii, din cei mai vârstnici în anii ’70, –
„ajunºi din întâmplare ziariºti” sau dezinteresaþi ºi încre-
meniþi în formule vetuste, dacã nu de-a dreptul ridicole.
Pentru Gelu Ionescu înþeleg cã adaptarea la o asemenea
lume ºi la o meserie foarte dificilã, mult mai grea decât
jurnalistica în presa scrisã, a fost cu atât mai stresantã
cu cât a trebuit sã se producã la vârsta de 45 de ani,
dupã o activitate intelectualã elevatã ca profesor, cerce-
tãtor ºi eseist preocupat de literatura comparatã, de exe-
geza operei lui Eugen Ionescu etc. ºi dupã ºocul devas-
tator al rupturii. Un impact puternic, traumatizant, cu multe
pierderi, nu doar „colaterale”, dar, ºi aici, cu unele câºti-
guri, nerâvnite pânã atunci, dar absolut necesare: „Am
învãþat sã scriu mai simplu, mai direct, mai repede – mai
«gazetãreºte». Am pierdut însã din subtilitatea stilului
«artist», din capacitatea de nuanþare a ideii ºi din bagajul
lexical, deºi am citit ºi citesc în permanenþã cãrþi ºi reviste
din þarã. Schimbând meseria, am pierdut ºi contactul cu
o seamã întreagå de preocupãri, cum ar fi cele de teorie
literarã. Citesc azi literaturã multã, dar criticã mai greu ºi
cu mai puþinã curiozitate – am pierdut deci ceva din
«profesionalismul» lecturii”. Important este cã Gelu

Ionescu a avut forþa ºi voinþa de a se integra într-o meserie
în care, cum obiºnuiam sã zicem noi, radiofoniºtii, se
trãieºte repede, ºi de a realiza programe cu o audienþã
deosebitã. Nu oricine e capabil de o astfel de schimbare.
De pildã, un intelectual ca Nicolae Balotã, care, chemat
sã colaboreze de N. Stroescu-Stãniºoarã (ajuns direc-
tor), s-a ilustrat ca „pseudo-autor al unui program
neinteresant, diletant, plictisitor... chiar ridicol”. Au fost
destule ºi programe de acestea la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã!

Una dintre cele patru convorbiri pe care Gelu Ionescu
le grupeazã într-un capitol aparte din volumul CopaculCopaculCopaculCopaculCopacul
din câmpiedin câmpiedin câmpiedin câmpiedin câmpie, cea cu Dan C. Mihãilescu, mi s-a pãrut cu
totul remarcabilã, iar asta datoritã – mai ales – celui care
întreabã. Este dialogul, nu foarte comod, dintre doi critici,
scriitori ºi intelectuali de þinutã (nu neapãrat universitarã),
dar ºi jurnaliºti culturali de elitã. Pe parcursul lui, Gelu
Ionescu face câteva confesiuni în care îºi depãºeºte
condiþia de persoanã ºi o frizeazã pe cea de personaj.
De pildã, la întrebarea lui Dan C. Mihãilescu: „Cum se
face cã Dvs. – un profesor bun, iubit de studenþi, ºi un
bun cunoscãtor de limbã francezã – nu aþi ajuns în mediul
universitar occidental, ci la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã?” – întrebare
provocatoare, nu atât de „nevinovatã” cum pare, rãspunsul
unui om inteligent nu putea fi decât direct, sincer, de o
sinceritate aº zice dezarmantã. Meritã citat aproape în
întregime: „Poate cã am fost profesor bun ºi cred, iubit
de studenþi – în orice caz eu mi-am dat multã silinþã.
Dacã duc dorul a ceva, din 1982 încoace, atunci acel
ceva se numeºte catedra. Cunoscãtor bun al limbii
franceze nu sunt. ªi nici n-am încercat sã ocup o catedrã
de românã în Occident pentru cã oferta de a lucra la
Europa liberã Europa liberã Europa liberã Europa liberã Europa liberã pe care mi-a fãcut-o Vlad Georgescu, cu
care eram prieten din þarã, mi-a venit chiar înainte de a
cere azil politic. Este probabil cã dacã nu aveam aceastã
ofertã, urmatã imediat de o alta la Radio France Inter-Radio France Inter-Radio France Inter-Radio France Inter-Radio France Inter-
nationalnationalnationalnationalnational, care tocmai îºi refãcea secþia românã, aº fi
încercat sã gãsesc ceva la vreo universitate – dar tot
pentru românã, cãci la 45 de ani nu mai poþi spera la
altceva decât dacã eºti cineva foarte cunoscut. Însã mi-ar
fi plãcut sã fiu profesor aici – chiar dacã a fi profesor de
românã în Occident este mai puþin decât a fi profesor de
literaturã comparatã în România – vorbesc, fireºte, din
punct de vedere profesional. Cel puþin aºa mi se pare...
Aº fi avut mai mult timp, mi-aº fi continuat unele preocu-
pãri, aº fi avut timp de scris. Apoi, oferta Europei libereEuropei libereEuropei libereEuropei libereEuropei libere
mi s-a pãrut a fi ca un fel de... «comandã» a destinului
meu. Mi-am zis cã, dacã am fost silit sã-mi pãrãsesc
þara – silit de bunã voie (iatã un paradox în care cred) –,
atunci sunt dator sã lupt împotriva acelora ºi a ceea ce
m-a (sic!) silit sã mã exilez [...]. Dacã munca de redactor
radio (cât de familiarã îmi este aceastã formulã! – s.m.)
mi se potrivea sau nu, asta e o altã problemã. În orice
caz, mi-am dat toatã silinþa, mi-am schimbat complet
felul de a gândi, pânã ºi acela de a scrie”.

Lui Gelu Ionescu „îi place foarte mult” cã trãieºte în
Germania, are „o mare admiraþie” pentru þara lui Goethe
ºi a lui Beethoven ºi pentru poporul german – „un mare
popor”. Observaþiile ºi opiniile sale privind Germania,
Europa în general, sunt profunde, responsabile, dar ºi
polemice: „Germania este trunchiul civilizaþiei europene,
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încã de multe veacuri; ºi cine a spus cã Germania e
moartã din punct de vedere spiritual ºi cultural, cã e numai
«þara untului», acela e pur ºi simplu un ignorant. Chiar ºi
geniile pot fi uneori ignorante, pot avea zone de întuneric
în mintea lor extraordinarã. Este adevãrat cã tot Occi-
dentul trãieºte o epocã de consum aberant, la care va fi
silit sã renunþe, într-o bunã zi, cãci sunt semne cã ºi
cornul acestei abundenþe debordante ºi chiar indecente
va seca”. Occidentul are nevoie sã-ºi re-gândeascãOccidentul are nevoie sã-ºi re-gândeascãOccidentul are nevoie sã-ºi re-gândeascãOccidentul are nevoie sã-ºi re-gândeascãOccidentul are nevoie sã-ºi re-gândeascã
viaþa – ºi-i va fi greu – va fi o crizã de mari proporþiiviaþa – ºi-i va fi greu – va fi o crizã de mari proporþiiviaþa – ºi-i va fi greu – va fi o crizã de mari proporþiiviaþa – ºi-i va fi greu – va fi o crizã de mari proporþiiviaþa – ºi-i va fi greu – va fi o crizã de mari proporþii
ºi de toate naturile – are nevoie de o altã filozofie deºi de toate naturile – are nevoie de o altã filozofie deºi de toate naturile – are nevoie de o altã filozofie deºi de toate naturile – are nevoie de o altã filozofie deºi de toate naturile – are nevoie de o altã filozofie de
viaþãviaþãviaþãviaþãviaþã (subl. mea – C.C.).

Admirabil scrise, cu un deosebit talent epic ºi portretis-
tic, sunt paginile privind înmormântarea lui Eugen Ionescu,
atmosfera funebrã din apartamentul din Boulevard du
Montparnasse 96, ultimul drum al marelui scriitor de aici
la Biserica românã, ceremonia religioasã cu figurile ilustre
reprezentate sau prezente aici, dar ºi cu „trepãduºii naþio-
nali”, cu nelipsitele scene penibile, cu „cocoane românce
(care) comenteazã, vorbesc de una de alta, fac aprecieri
asupra lui Ionescu, care de care mai stupide ºi mai tâmpe
– aºa ca la orice înmormântare”. Slujba religioasã este
sãvârºitã de trei preoþi – doi ortodocºi ºi unul catolic (în
limbile francezã ºi românã), secondaþi de un cor. Ele-
mentul oarecum grotesc  se înscrie aºa zicând în tablou;
în inima Parisului, ca în România, aproape total recognos-
cibil: „Popa Costandache, cu faþa stacojie, aproape apo-
pleptic, cu fãlcile grase, mai late decât creºtetul împodobit
cu o frezã grasã: un popã de þarã fãrã glas ºi duh, slujind
într-o franþuzeascã urâtã, cursivã, dar greu de înþeles,
un text ce-mi sunã strãin, deºi e liturghia ortodoxã tradusã.
Celãlalt popã, cred ardelean, rãcneºte teatral, cu o bizarã
intonaþie care mã face sã nu cred nimic din ceea ce spune.
Lângã el, cãlugãrul catolic, Père Dumont, citeºte homelia,
lungã, explicativã, pisãloagã, despre sensul religios al
operei lui Ionesco, cu citate. E cu dragoste, dar fãrã
emoþie, are o figurã de intelectual, cu un zâmbet ce-þi dã
încredere – dar nu e nici el «în rol». Corul e bine. Înainte
de Veºnica pomenireVeºnica pomenireVeºnica pomenireVeºnica pomenireVeºnica pomenire, spune ºi popa Costandache
câteva cuvinte, apoi, un academician, contele de Bour-
bon Busset, cu mutrã de þap, zice ºi el ceva, scurt ºi
lipsit de emoþie, fãrã text scris, aºa ca o improvizaþie
nãroadã: cã decedatul a fost cel mai mare dramaturg al
acestui secol. Nimic inspirat. Emoþionant nu e decât faptul
cã suntem lângã catafalcul lui Eugen Ionescu. În final,
Marie-France merge la microfon ºi citeºte ultima paginã
din ultimul volum al domnului Eugen, La QuêteLa QuêteLa QuêteLa QuêteLa Quête
intermittenteintermittenteintermittenteintermittenteintermittente. Nu se prea aude mai nimic, e o rumoare
ca la noi românii, care trãncãnim în bisericã. Dar ce mai
conteazã, era inevitabil...”

Sã ne întoarcem la literaturã, deºi nu cred cã am ieºit
din ea, ºi sã vedem cum îi apare lui Gelu Ionescu destinul
în posteritate, ca sã zic aºa, al literaturii române post-
belice. Incitat de Al. Cistelecan, el se întreabã, la rândul
sãu: „Ce poate rãmâne de pe urma unor scriitori precum
Eugen Jebeleanu, Maria Banuº, Titus Popovici, Dinu
Sãraru, Aurel Baranga sau Paul Everac – exemplele s-ar
putea înmulþi pânã la a umple câteva pagini, din neno-
rocire? Nimic! [...] Dar sã luãm ºi cazul Geo Bogza: ce
sã reþinem din ceea ce a scris el dupã ’47, uitând, dacã

vrem, de entuziastele sale impresii de cãlãtorie în defuncta
URSS? Cartea OltuluiCartea OltuluiCartea OltuluiCartea OltuluiCartea Oltului ºi-a stricat-o singur – ºi va trebui
sã nu þinem seama de ultima ei redactare, mult inferioarã
primeia. Rubrica sa de la ContemporanulContemporanulContemporanulContemporanulContemporanul ºi RomâniaRomâniaRomâniaRomâniaRomânia
literarãliterarãliterarãliterarãliterarã, strânsã în volume precum Paznic de farPaznic de farPaznic de farPaznic de farPaznic de far?
Sãrãcuþe ºi conjuncturale notiþe, ridicol ilustrate cu plopi
tremuraþi, notiþe pe moment înregistrate de mulþi confraþi
[...] ca niºte «acte de opoziþie». Sã fim serioºi! Erau un
fel de mârâieli [...]. E drept, mulþi nu fãceau nici asta.
Apoi, ce cãuta Bogza în Academie? [...] A «tronat» însã
în ierarhia de valori, decenii de-a rândul, ºi va trebui sã
fie pus acolo unde va socoti posteritatea – adicã, aºa
socotesc eu, printre scriitorii minori ai epocii. Sau chiar
printre cei... mãrunþi...”

Cum se vede, o selecþie operatã de Gelu Ionescu ar
putea fi, este extrem de severã. E dreptul sãu sã o facã
ori sã o sugereze. În opinia criticului de la Europa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberãEuropa liberã
ºi a profesorului de românã de la Heidelberg – „cele mai
mari ºanse de posteritate le au poeþii, ceea ce ei au scris
dupã «destinderea» din anii ’60 – cred cã mulþi poeþi vor
rãmâne, dupã cum cred cã ºi multe exegeze critice îºi
vor pãstra valoarea de referinþã. Cele mai ameninþate...
«genuri» rãmân romanul, nuvela, memorialistica ºi litera-
tura dramaticã”. Este posibil ca, în ceea ce priveºte
proza, o cotã mai bunã sã o aibã cãrþile „care au evitat
problemele acute ale teribilei realitãþi”. Vor triumfa, înþeleg
sã-i numesc astfel, evazioniºtii? Gelu Ionescu rãspunde:
„S-ar putea deci ca Radu Petrescu, ªtefan Bãnulescu
sau ªtefan Agopian sã «reziste» mai bine decât Augustin
Buzura sau Marin Preda, de pildã”. Oricum, el se declarã
„uimit” de afirmaþiile lui Nicolae Manolescu – o valoare
„cu o posteritate asiguratã” – formulate într-un interviu
din Adevãrul literar ºi artisticAdevãrul literar ºi artisticAdevãrul literar ºi artisticAdevãrul literar ºi artisticAdevãrul literar ºi artistic (nr. 320, mai 1996). N.
Manolescu aprecia, atunci ºi acolo, cã literatura noastrã
„a spus aproape tot ce era de spus despre regimul comu-
nist... Noi n-am avut Samizdat; ceea ce a fost de spus
s-a spus pe faþã. Pentru asta creându-se chiar un fel de
genuri ºi coduri artistice speciale. Noi învãþasem sã citim
printre rânduri. ªtiam dintr-o clipire complice din ochi la
ce se gândeºte autorul atunci când ne spune o poveste”.
Gelu Ionescu se aflã „într-un dezacord aproape total cu
N. Manolescu, din câteva puncte de vedere” (sic!). Unde
sunt cãrþile „necruþãtoare” publicate în þarã, înainte de
’89, despre închisori, Canal, colectivizarea forþatã, trage-
dia industrializãrii, despre frigul ºi foamea „anilor luminã”,
crimele de la Piteºti, teroarea securitãþii, lichidarea cla-
selor avute ºi a intelectualitãþii, dictatura dementã etc.?
Sã admitem cã ele lipsesc cu desãvârºire, dar putem noi
sã ignorãm, de pildã, nu spun MoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþii, ci ImposibilaImposibilaImposibilaImposibilaImposibila
întoarcereîntoarcereîntoarcereîntoarcereîntoarcere sau Viaþa ca o pradãViaþa ca o pradãViaþa ca o pradãViaþa ca o pradãViaþa ca o pradã ºi sã ne mulþumim cu
„excepþiile notabile” – Paul Goma ºi Bujor Nedelcovici,
pe care le remarcã Gelu Ionescu? Vorba domniei sale:
sã fim serioºi!

Copacul din câmpie Copacul din câmpie Copacul din câmpie Copacul din câmpie Copacul din câmpie este mãrturia unui intelectual
cu o biografie – nu spun destin, cã e un cuvânt prea
mare – fracturatã. Dincolo de unele repetiþii, epitete dure,
judecãþi nedrepte ºi câteva erori de informaþie – lectura
cãrþii se dovedeºte a fi pasionantã ºi, în mai multe sen-
suri, instructivã.
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Poezia lui Arthur Porumboiu e într-un procent notabil
ºi una autoreferenþialã, fãrã ca acesta sã fie unicul semn
de modernitate. Poetul nu oboseºte decenii în ºir sã-ºi
punã întrebãri capitale asupra mirajului poeziei ºi a forþei
de fascinaþie a acestui mister de care te poþi îmbolnãvi
pe viaþã, aidoma celor care au vãzut jocul Ielelor. Obsesia
definirii poeziei constituie una din constantele JurnaluluiJurnaluluiJurnaluluiJurnaluluiJurnalului
unui singuratic unui singuratic unui singuratic unui singuratic unui singuratic ºi ea revine ca leit-motiv a tuturor scrie-
rilor cu caracter teoretic, în aforismele cu conþinut gno-
mic, ca ºi în exegezele poetului risipite prin reviste sau
prin prefeþe de cãrþi ale confraþilor tomitani.

Iatã o primã însemnare de acest gen fãcutã în luna
februarie a anului 1972, când poetul se afla la Feteºti ºi
când se cãuta febril pe sine în oglinda textului universal:

„Recitit Rilke. Acelaºi Mister mi-a îmbolnãvit sufletul.
Dar ce-i Misterul? Poate cã-i respiraþia blondã a luminii
care mã poartã-n beatitudine; poate cã-i un Munte unde
urcã numai sufletele alese, ºi-acolo-n frageda dimineaþã
descoperã bucuria începutului, «pe când nu era nimeni,
nimica muritor».

Poezia lui Rilke mã duce de fiecare datã în peisaje
stranii, ºi nu pot defini acel «ceva» care mã-mpinge
pe-acolo ºi nu în altã parte. Inefabil? Da, dar poate ceva
mai mult: un suflet bântuit el însuºi de apãsarea luminii,
ºi reuºind sã ne-o transmitã ºi nouã.

Rilke dovedeºte cã poezia e stare, nu dogmã sau
înºiruire de precepte morale”.

Astfel de întrebãri sunt mai mult decât necesare pentru
un poet care vrea sã se diferenþieze de marea masã a
versificatorilor de duzinã. Ecourile lozincarde ale realis-
mului socialist sunt încã prezente în sufletul celor ce
s-au ºcolit în lumina bravelor reþete ideologice care alunga-
serã cu bâtele propagandistice esteticul din poezie. Poe-
zia de curte roºie era ºi ea în floare ºi nu-ºi va întrerupe
o clipã ascensiunea patetico-gãunoasã pânã la Revoluþie.
Arthur Porumboiu, care la acea datã nu debutase încã
editorial, nu se poate abþine sã nu fletriseze confuzia de
valori din literatura românã aflatã într-o situaþie tragico-
micã: autori care scot volum dupã volum (uneori chiar 2-
3 pe an) fãrã sã reuºeascã sã se fixeze-n conºtiinþa citi-
torilor, sã comunice ceva deosebit ºi fãrã sã punã-n miº-
care sensibilitatea, fie ºi în sens de respingere, a unui
critic literar. Totul i se pare fãrã vlagã, monoton, ca într-o
defilare a manechinelor de carton, care, de la distanþã,
par adevãrate, însã doar atât. ªi exemplificã, într-o vreme
în care tirajele erau covârºitoare ºi premiile nu mai puþin

MIRAJUL POEZIEI ÎN OGLINDA NECRUÞÃTOARE
A CONªTIINÞEI AUCTORIALE*

Ion RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon RoºioruIon Roºioru

consistente, cu nume ca Eugen Frunzã, Ion Crânguleanu,
Ion Rahoveanu, Adrian Munþiu ºi atâþia alþii peste care,
profetizeazã, urmeazã sã se aºtearnã praful neiertãtor al
timpului, urmând ca pe scena literaturii sã strãluceascã
numele tinerilor, pe atunci, Ion Alexandru (nu devenise
încã Ioan), Nichita Stãnescu ori Ion Gheorghe.

Poetul e socotit de Arthur Porumboiu drept „fiu al Tim-
pului Etern”, iar poezia ca „stare de transã”. Îi repugnã
visceral teoria modernã a poeziei strãzii, în stare nudã.
ªi din nou se întreabã: „Poate poetul sã dirijeze, sã cheme
starea?” ªi tot el rãspunde rãspicat: „Nicidecum! Starea
îl cheamã pe poet, ºi el, la rându-i, transcrie ceea ce i se
dicteazãdicteazãdicteazãdicteazãdicteazã. Cine-i dicteazã? Asta nu se ºtie! Are realitatea
vreun rol? Trãim mereu evenimente, ne lãsãm invadaþi
de luminã ºi cândva acestea devin obsesiiobsesiiobsesiiobsesiiobsesii, iar obsesiile
ne cuceresc sufletul care, dacå e locuit de un Poet, va
intra o datã în transã, ºi-atunci luminile care aºteptau de
mult vor izbucni ºi-ºi vor gãsi forma-n care sã se închege
prin Cuvânt”.

Se întâlnesc aici reminiscenþe din teoria platonianã,
conform cãreia poetul e un ales prin care vorbesc Zeii,
îndeosebi când n-au un nebun la îndemânã. Cât despre
alegerea temei de scris, aceasta i se pare, în cazul poe-
tului autentic, o glumã macabrã. Temele sunt cele care-ºi
aleg poeþii ºi nu invers, aceºtia din urmã fiind doar instru-
mente fericite ale Poeziei, cum afirmã Gorki atunci când
vorbeºte despre poetul din Riazani: Serghei Esenin.

Poezia e stare de comunicare ºi ea trebuie feritã de
cãdere în anecdoticã ºi-n banalitate cenuºie, ori în înºi-
ruire de precepte. Ea e „stare specialã când cuvintele
se-ncarcã de-o energie pe care aº putea s-o numesc (folo-
sind o metaforã) energie nuclearã produsã în suflet ºi nu
în afara lui”.

Poetul Gheorghe Istrate, care va juca un rol capital în
debutul editorial al confratelui sãu buzoian Arthur Porum-
boiu, îl va numi pe acesta, în anii lor tineri, „un heruvim
care a pierdut paradisul”. Beneficiarul metaforei e mulþumit
de aceastã sintagmã emblematicã în mãsura în care se
þine cont de faptul cã Poezia sa tânjeºte dupã lumina
începutului. Nuanþeazã, apoi, o idee devenitã deja loc
comun, precum cã pãrintele Arheologiei nopþii Arheologiei nopþii Arheologiei nopþii Arheologiei nopþii Arheologiei nopþii e un poet
mistic, debarasându-se de conotaþia religioasã a terme-
nului ºi ºarjând pe sensul primitiv al Cuvântului, pe faptul
cã e bântuit de lumina unor ritualuri strãvechi ºi atrage
atenþia cã s-a observat mai puþin sau deloc cã principala
sa aspiraþie este Puritatea, aspect prin care poezia sa
se detaºeazã net de a multora, dacã nu cumva de a
tuturora. Drept care se autodefineºte „poetul stãrii de crini”
ºi ºtie cã va rãmâne aºa pânã la sfârºit, cãci nu vede ce* Din studiul monografic în pregãtire Arthur Porumboiu sauArthur Porumboiu sauArthur Porumboiu sauArthur Porumboiu sauArthur Porumboiu sau

scrisul ca scut împotriva morþiiscrisul ca scut împotriva morþiiscrisul ca scut împotriva morþiiscrisul ca scut împotriva morþiiscrisul ca scut împotriva morþii
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i-ar putea întina sufletul. ªi adaugã: „Poezia mea – stare
tinzând spre sublim, înþelegând prin aceasta ducerea
pânã la paroxism a trãirilor ºi fixarea lor în spaþiul esenþial.
Urãsc vorbele de prisos, aglomerãrile care nu-s chemate
de text ºi tot ceea ce împiedicã sau obstrucþioneazã
curgerea fireascã a lucrurilor. Pentru mine, Poezia este o
fiinþã vie, care se bucurã de sine în deplinãtatea luminii.
Cei care o siluiesc, acoperindu-i «trupul» cu veºminte
false ºi buzele cu farduri ieftine, o duc la îmbãtrânire, o
forþeazã sã se prostitueze sau o omoarã. Nu sunt pentru
«curãþenie», ci pentru nebunie poeticãnebunie poeticãnebunie poeticãnebunie poeticãnebunie poeticã, în sensul de
dezlãnþuire totalã a imaginilor”.

Pãrerea sa despre poezie e sprijinitã ºi de-o afirmaþie
a lui Benedetto Croce, care considerã poezia ca fiind
„dictatã de intuiþie”.

La vârsta de 37 de ani, poetul e angoasat cã n-a putut
sã-ºi scrie cãrþile ºi cã timpul pe care ar putea sã-l con-
sacre meditaþiei întru Poezie îi e devorat de griji ºi de
lucruri pentru care n-are nici cea mai micã vocaþie. Sufletul
lui însetat de puritate e sfâºiat între revoltã ºi deznãdejde,
iar starea de tensiune poeticã de care are atâta nevoie
nu se întrevede. ªi omul singur, când nu se plimbã pe
malul fluviului, îºi exorcizeazã spaimele în jurnalul sãu,
aflat încã în manuscris: „De ce trebuie sã mã ocup de
Agriculturã când sufletul meu cautã lumina începutului
sub Steaua Magilor? De ce nu pot trãi exclusiv pentru
Poezie? Aº vrea sã devin Înger sau Demon, chiar piatrã
sau vãzduh, dar sã-mi pot sluji Poezia. Eu trãiesc numai
pentru Ea. E singura-mi bucurie ºi nu înþeleg de ce trebuie
sã-i murdãresc murdãresc murdãresc murdãresc murdãresc faþa cu mizerii mãrunte [...] Ea ar trebui
sã rãmânã mereu în frageda luminã a Începutului, dar
cum sã realizeze acest fapt când sufletul meu (sursa
poeziei) este strivit de sâcâitoare ºi agresive gesturi
zilnice? Dacã voi supravieþuisupravieþuisupravieþuisupravieþuisupravieþui, dragã Poezie, sufletul meu
se va contopi cu Tine”.

Astfel de patetice declaraþii de dragoste faþã de Doam-
na Poezie alterneazã cu momentele de îndoialã. Poetul
e obsedat de gândul cã în materie de poezie s-a spus
deja totul ºi cã doar un mare poet mai poate aduce un
suflu nou, proaspãt ºi interesant. Lectura poemelor lui
Ion Alexandru îi creeazã un astfel de sentiment tonic,
dar acest fapt nu-l scuteºte de dubii privitoare la propriu-i
destin literar nãscut din pericolul repetãrii ºi al manieris-
mului, al îngânãrii pe o singurã coardã. ªi foloseºte prilejul
spre a se întreba de unde vine acest cântec în sufletul
lui zbuciumat ºi hãrþuit de îndoieli: „am impresia cã melo-
dia unor poeme am mai auzit-o. Nu cumva am mai trãit,
odatã, ºi-acum acele vremi revin obsedant, ºi-aud vocile
lor? Acest sentiment m-a încercat de mai multe ori ºi,
deºi-i absurd, ideea mi se pare de-o stranie frumuseþe”.
Poetul are tãria sã nu se amãgeascã mãcar o singurã
clipã cã îndoiala îl va pãrãsi sau se va diminua vreodatã
în ceea ce priveºte propria sa creaþie. El continuã sã
creadã, într-o însemnare de la începutul anului 1976, cã
inspiraþia e de sorginte magicã, dar nu în sensul mistic-
religios, ci în acela cã o forþã necunoscutã, numitã de
poet forþã de esenþializare sau de alegere de cãtre cei
aleºi, în anumite momente adunã elemente, lumi dispa-
rate ºi le concentreazã într-un punct de foc, dând astfel
viaþã poemului. „Atunci vin imagini care te obligã – spune

el – vin nãvãlitoare ºi nu-þi rãmâne decât sã le reprezinþi
grafic, repede, repede. Mi s-a întâmplat sã vãd de fiecare
datã «întreaga scenã» ºi forþa aceea sã-mi dicteze modul
de reprezentare. De exemplu, în poemul TreisprezeceTreisprezeceTreisprezeceTreisprezeceTreisprezece,
în care mersul cailor mi-a fost reprezentat cinematografic
(ºi-n existenþa cailor am crezut!), totul a venit de la sine
ºi s-a impus, deºi poemul cunoaºte o elaborare de aproape
ºase ani (13 mai 1968 – 20 iulie 1973) lucrurile îºi
pãstreazã forþa iniþialã”.

Poetul stãrii de crin îºi raporteazã propria-i experienþã
de creaþie cu cea a înaintaºilor care au fãcut destãinuiri
în acest sens. E amintit Mihai Beniuc cu a sa „stare de
transã lucidã” în care poetul e un posedat. Forþa lui devine
forþa poemului ºi doar acele imagini sunt vãzute. În ase-
menea momente de mare graþie se nasc poemele de
duratã, poate chiar veºnice. Nu e, însã, exclusã nici posi-
bilitatea unor poeme scrise prin voinþã, autorul mobili-
zându-ºi tot meºteºugul sãu, dar confecþia va ieºi la ivealã
mai devreme sau mai târziu. Arthur Porumboiu mãrtu-
riseºte cã l-a bucurat dintotdeauna poezia primitivã,
pentru cã nu i se vãd cusãturile care ar distruge adân-
cimea gândirii.

În aprilie 1975, la o întâlnire cu cititorii la Biblioteca
Judeþeanã din Constanþa, întâlnire prilejuitã de apariþia,
în urmã cu un an, a volumului Domnule CopilDomnule CopilDomnule CopilDomnule CopilDomnule Copil, Arthur
Porumboiu vorbeºte, dupã ce a citit câteva poeme proprii
de succes, despre poezia care „se scria” în Oceania ºi
în Africa de Sud cu mii de ani în urmã, în special despre
poezia Tribului BuºmanBuºmanBuºmanBuºmanBuºman, poezie de o stranie frumuseþe
prin magie ºi îngândurare, ca ºi prin forþa de a reflecta.
Exemplul lui Brâncuºi de a studia ºi de a se inspira din
folclorul strãvechi al popoarelor de pe alte meridiane n-a
rãmas, aºadar, fãrã ecou.

Douã i se par lui Arthur Porumboiu condiþiile vitale
pentru scris: timpul fizic ºi liniºtea ºi nu-i deloc de acord
cu cei ce susþin cã poezia se scrie chiar ºi între douã
trenuri sau în pauza de prânz. Scrisul cere un timp înde-
lung de contemplaþie, „o continuã stare de veghe asupra
ta ºi asupra celor din jur”. ªi viseazã o varã în care,
retras în munþi, sã poatã întâlni ºi fructifica aceastã liniºte
paradisiacã în care sã scrie pânã la epuizare, nu atât
mult, se-nþelege, ci adânc. Sau scurt: „În poezie am fost
ºi am rãmas un adept al maximei concentrãri. Când poþi
comunica în patru cuvinte ceea ce, în mod curent, se
comunicã în patruzeci, e un mare câºtig ºi un semn de
adâncã înþelepciune. L-am iubit, l-am admirat întotdeauna
pe Ungaretti care a putut sã scrie: «Mã iluminez / de
nemãrginire», transmiþând bucuria venirii dimineþii, dar ºi
o adâncã, extraordinarã sete de puritate, ce te urmãreºte,
pãtrunzându-þi în cele mai ascunse colþuri ale sufletului.”

Poezia „epidermei”, ca ºi a hormonilor daþi în clocot
optzecist, îi repugnã visceral ºi i se pare totalmente lipsitã
de longevitate. Senzaþiile nehrãnite, netrecute prin filtrul
extrem de fin, chiar ucigãtor, al Gândirii sunt aidoma dopu-
rilor de cânepã din puºcoacele de soc sau cucutã: poc-
nesc, dar nu-ºi ating niciodatã þinta. Poezele de acest tip
ale fetiþelor puse pe hârjoanã eroticã sau al babetelor din
care n-au mai rãmas decât vorbele deocheate, de tipul
„Suntem ca niºte iepe în cãlduri”, sunt mai degrabã vred-
nice de milã decât de luat în serios ca purtãtoare de fiori
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estetici. Justificarea esteticã dã gir poeziei ºi-i semneazã
certificatul de admitere chiar ºi în lipsa logicii (nu cea
interioarã, fireºte!) ºi cu tolerarea delirului, incoerenþei,
frângerii atmosferei. În Poezie nu logica intereseazã, nu
derularea conform logicii, ci sugestiile care-ºi rãspund
între ele, creând acea stare greu de definit ºi cãreia, pentru
cã trebuia sã poarte un nume, vorba poetului Marin
Sorescu, i s-a zis inefabil. „Meºteºugarii mãrunþi (ca ºi
criticii mãrunþi) sunt preocupaþi de logicã, poeþii adevãraþi
numai de sâmburul Luminii care trãieºte acolo ºi poate fi
revelat”, noteazã poetul în altã parte a Jurnalului Jurnalului Jurnalului Jurnalului Jurnalului sãu,
din pãcate þinut cu intermitenþe, cãci ar fi putut fi o completã
oglindã necruþãtoare a literaturii noastre contemporane
ºi nu doar a unui poet în mare mãsurã autodidact, dar
care îºi ia în serios vocaþia ºi osârdeºte, transpirând ca
un þãran la coasã, pe marile ogoare literare ale lumii.
Talentul dat de Dumnezeu trebuie hrãnit, indubitabil, cu
culturã temeinic asimilatã. Elaborarea poeziei nu se poate
programa, „ea nu-i o maºinã de calcul – observã poetul –
ci o fiinþã vie, care se naºte ºi moare când îi este scris,
deºi eu cred cã Poezia mare, Poezia adevãratã nu poate
avea moarte. Ea poate intra pentru o vreme în conul de
umbrã, dar poate reveni precum fazele Primãverii. ªi-ntr-o
luminã chiar mai favorabilã. Dovadã: poezia primitivã,
veºnic proaspãtã ºi neatinsã de timpul devorator”.

Poetul nu se sfieºte sã aminteascã în Jurnalul Jurnalul Jurnalul Jurnalul Jurnalul sãu
care i-au fost maeºtrii spirituali. Numele unora au apãrut
deja în aceste pagini. Ne oprim doar la un exemplu pe
care Arthur Porumboiu îl socoteºte decisiv pentru deve-
nirea sa: „Hotãrâtoare a fost pentru evoluþia mea literarã
descoperirea expresionismului. L-am citit pe Trakl, prin
1965, ºi deºi nu scrisesem nimic notabil pânã atunci, El
mi-a revelat o lume nouã, asprã, plinã de profunzimi, cu
care am gãsit afinitãþi. Întors din     Infernul roºuInfernul roºuInfernul roºuInfernul roºuInfernul roºu (e vorba
de închisoarea de la Piteºti, n.n.), în vara anului 1968,
am scris câteva poeme, cu unele sugestii expresioniste,
care anunþau un moment nou, decisiv în evoluþia mea:
TreisprezeceTreisprezeceTreisprezeceTreisprezeceTreisprezece, SeptembrieSeptembrieSeptembrieSeptembrieSeptembrie, Vine SeptembrieVine SeptembrieVine SeptembrieVine SeptembrieVine Septembrie, iar la
începutul anului 1969, poemele: ZiareleZiareleZiareleZiareleZiarele, SingurãtãþiSingurãtãþiSingurãtãþiSingurãtãþiSingurãtãþi,
Greºeala Greºeala Greºeala Greºeala Greºeala (EroareaEroareaEroareaEroareaEroarea) ºi în 1970, magnificul, inegalabilul
Câinii lui Acteon Câinii lui Acteon Câinii lui Acteon Câinii lui Acteon Câinii lui Acteon cãruia, mai târziu, din motive de
cenzurã, i-am zis Vânãtoare anticãVânãtoare anticãVânãtoare anticãVânãtoare anticãVânãtoare anticã. Acum mã gândesc
cu multã bucurie la perioada aceea ºi cred cã singura
zonã mai puþin bãtutã rãmâne existenþa redatã în tuºe
grele, expresioniste. Perioada «extazului mitic», deºi nu
s-a încheiat definitiv, nu mai produce la capacitate ma-
ximã. Deci, sã rãmân la ceea ce sunt: expresionist hrãnitexpresionist hrãnitexpresionist hrãnitexpresionist hrãnitexpresionist hrãnit
de existenþialismde existenþialismde existenþialismde existenþialismde existenþialism. Nu în sensul lui Sartre, ci relevând
esenþa timpului modern cu liniºtea sa, dar trãind-o cu
bãrbãþie. Ca luptãtor.” De notat cã însemnarea dateazã
din mai 1977, anul cutremurului ce-ºi luase ºi dintre scriitori
tributu-i destul de consistent.

Arthur Porumboiu crede în poetul nãscut, nu în cel
fãcut. Întrebat de Ovidiu Dunãreanu dacã a avut revelaþia
acestei naºteri, alta decât cea civilã, fireºte, poetul a
rãspuns fãrã sã ezite: „Eu cred cã poetul se naºte, nu se
face, dar despre revelaþia unui moment deosebit în care
se descoperã într-o luminå nouã, de o cutremurãtoare
frumuseþe, se poate vorbi. ªi eu unul pot spune cã am
trãit o asemenea clipã. Ea este legatã de naºterea poe-

mului TreisprezeceTreisprezeceTreisprezeceTreisprezeceTreisprezece. Am avut viziunea clarã, cinemato-
graficã a «cailor care duceau un copil strãveziu» ºi în
mare vitezã am transcris totul. Eram în livada cu viºini a
pãrinþilor mei, ºi doar cu câteva clipe înainte privisem de
acolo cimitirul din satul nostru, cimitir care este foarte
aproape de livada amintitã, ºi unde Iarba Albã se zbãtea
neliniºtitã” (Ovidiu Dunãreanu, Convorbiri ponticeConvorbiri ponticeConvorbiri ponticeConvorbiri ponticeConvorbiri pontice, Ed.
Ex PontoEx PontoEx PontoEx PontoEx Ponto, Constanþa, 1998, p. 159). Poetul mi-a mãrturi-
sit într-una din confesiunile sale cã de multe ori, dupã
aceea, a încercat sã amelioreze textul poemului, dar cã
de fiecare datã a revenit la forma iniþialã, scrisã în transã.
Se va fi întrebat oare poetul, ca altãdatã Nichita Stãnescu,
dacã perfecþiunea are de-a face cu arta?: „Nu are de-a
face cu arta!” spune pãrintele Necuvintelor Necuvintelor Necuvintelor Necuvintelor Necuvintelor ºi continuã:
„Am ºi scris odatã despre cubul perfect... dupã ce faci
un cub perfect trebuie sã-i zdrobeºti un colþ ca sã se
mire toÆi de ce nu e perfect acel cub. Ce perfect ar fi el
dacã n-ar avea zdrobit un colþ! Cãci dacã el, zic eu acum,
ar fi perfect, nimeni nu l-ar bãga în seamã. Perfecþiunea
nu atrage atenþia” (interviu inedit cu Nichita Stãnescu din
filmul Sânge care cântãSânge care cântãSânge care cântãSânge care cântãSânge care cântã, realizat în 1983 de Adam
Pusloijiæ ºi apãrut în revista PoesisPoesisPoesisPoesisPoesis, 11-12-13/ 2004, p.
26). Dar mai bine sã vedem acest poem care ºi-a nãscut
autorul ce ºi-ar fi meritat un loc într-o Istorie a literaturii
chiar dacã nu ar mai fi scris nimic altceva, situaþie echi-
valentã, sã zicem oarecum la întâmplare, cu a lui Marcel
Mihalaº, de sub a cãrui panã parcimonioasã a ieºit acel
tulburãtor poem Întoarcerea soldaþilorÎntoarcerea soldaþilorÎntoarcerea soldaþilorÎntoarcerea soldaþilorÎntoarcerea soldaþilor,     salutat cu atâta
entuziasm de marele descoperitor de talente care a fost
Geo Dumitrescu. Nu alta pare sã fi fost starea fastã a
Carolinei Ilica atunci când a aºternut pe hârtie Pãdu-Pãdu-Pãdu-Pãdu-Pãdu-
reancareancareancareancareanca. Dar sã nu ne irosim în analogii ºi sã inserãm în
acest final de capitol poemul care, prin inefabilul lui, umi-
leºte orice încercare de comentariu ºi o face de prisos:

„Treisprezece cai duc un copil strãveziu
Cãldura-i acoperã albã cu sare
Treisprezece cai n-au timp pentru iarbã
nici pentru soare
Treisprezece cai se opresc la fântâni
dar ele înspãimântate se-ngroapã
Treisprezece cai se-mbolnãvesc bãtrâni
într-un deºert care fumegã apã
Treisprezece cai vor cãdea întru pulbere
clocitã de guºteri; ºi-n orbitele goale
noaptea va-ncepe sã tulbure
insecte gângave ºi pale
Treisprezece cai ºi treisprezece plângeri
cu aripi lungi acoperã domul
Treisprezece cai sunt îngândurate rãsfrângeri
pe faþa mea, când oboseºte somnul
Treisprezece cai duc un copil strãveziu –
ºi unul eu trebuie sã fiu.”

Cert e cã acest poem preschimbã în noroc numele
ghinionului ºi îºi croieºte, încet ºi sigur, un drum interna-
þional, fiind pânã acum tradus în turcã, francezã, englezã
ºi spaniolã. Scris într-un singur jet liric, aºa cum i se
întâmpla ºi lui Bacovia, poemul Treisprezece Treisprezece Treisprezece Treisprezece Treisprezece demon-
streazã încã o datã cã în materie de inspiraþie poeticã nu
aduce anul ce aduce ceasul. Poate, chiar nici veacul.
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Secol

Ca pe un steag alb
deasupra casei mele voi înãlþa ziua.
Îngerului melancolic al serii
ce risipeºte liniºtea
ca pe o pulbere de aur pe drum, îi strig
în sânge de zeu tânãr
îmi voi muia mâinile;
pe geamul fiecãrei case de om
îmi voi lãsa amprenta:
sã vadã toþi cum am fost,
cu ce mâini am bãut vinul
ºi cu ce mâini am bãtut la uºi.

Arborii tatuaþi de pe strãzi
îmi spun c-am trãit
într-un timp care nu a fost al lor
ºi oameni cu faþa îngânduratã
îmi strigã prin somn:
„Acest timp n-a fost
al tãu, nici al nostru!”
Casele însã rãmân
mereu tot în urmã ºi mâinile
tot fluturã, fluturã
steguleþe verzi ºi albastre:
semn cã plecãm. Ca pe un steag alb
voi înãlþa deasupra casei mele ziua
ºi fãrã sã arunc
o privire în urmã,
ca de un oraº, strãin
de propriul meu trup mã voi îndepãrta.

Alt secol

Îngerul meu tãmãduitor
n-are aurã, nici áripi.
Îmi pune degetul pe ranã ºi-mi spune:
„Exiºti, Danilov, exiºti?”

„Exist, exist, îi rãspund.
De mai bine de un sfert de secol
nu fac decât sã exist.”
„Atunci fii mai sigur de tine
ºi existã cu adevãrat!”

„Exist, exist, îi rãspund.”

„La vârsta ta, eu eram altfel, îmi spune.
Tu parcã n-ai sânge în vene,
n-ai viaþã, n-ai demon.”
„Exist, exist, îi rãspund.
De mai bine de un sfert de secol
mã strãduiesc sã exist.”

„Atunci cautã-þi cealaltã jumãtate a ta
ºi existã cu adevãrat!”
„Cealaltã jumãtate a mea
a rãmas dincolo. Dincolo, îi rãspund.
Du-mã în alt timp, în alt secol...”

Peisaj cu mâini ºi aripi

În spatele fiecãrui om
stã de veghe un înger, îngerul
din spatele meu a cãzut
ºi totuºi ale cui sunt mâinile astea,
aceste mâini fine ca niºte aripi
ce atât de nostalgic
îmi acoperã ochii?

Medalion (x)

Mireasã de aur ºi mire de-argint
rãzbat plini de fum ºi fãrã vestmânt.
Pãsãri de gheaþã în ramuri de foc
peste creºtetul lor ning nenoroc.
Aripi ºi pene, fulgi de zãpadã,
pãsãri tãcute ciripesc prin livadã.
Sângele albastru, aburul trist, neaua pãtatã,
pas spre Luceafãr mormânt se aratã.
Urme rãnite, urnele pline, mãr fãrã rod,
printre crengi fumegânde un ºarpe netot.
Apune-n prelungul ecou depãrtatul copac
scuturând pãsãri de gheaþã peste inimã, lacrimã,
lac.
Astfel se reîntorc mireasã de aur ºi mire de-argint
strãini unul de altul ºi fãrã veºtmânt...

Nichita DanilovNichita DanilovNichita DanilovNichita DanilovNichita Danilov
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Invocaþie

Tatã al micilor ºi tatã al marilor lucruri
tatã ce hohoteºti sub pãmânt
ºi tatã ce râzi în ceruri
tatã de pretutindeni ºi tatã de nicãieri

Tatã al focului ºi tatã al apei
tatã al norilor ºi tatã al vântului
tatã al rãsãritului ºi tatã al apusului
tatã al luminii ºi tatã al întunericului
tatã de dedesubt ºi tatã de deasupra
Tatã al nimicului
ºi tatã al Totului!
........................
...Singuri în faþa nopþii
cumplit de singuri
nici nu ne naºtem, nici nu murim!

Arlechini la marginea câmpului
(tablou fãrã ramã)

Stau trei îngeri decapitaþi
la capãtul unui peisaj galben.
Peste ei picã seara.
Primul e verde ca iarba,
al doilea roºu ca focul,
al treilea vânãt ca luna.

Capetele le-au cãzut la pãmânt
ºi acum în jurul lor creºte iarba.
Primul þine în mânã o trâmbiþã,
dar nu are gurã sã sufle într-însa.

Al doilea þine o sabie,
dar nu mai are putere s-o ridice deasupra.
Al treilea are în mânã
o sferã de foc ºi-nãuntrul ei creºte iarba.

Perechi de îndrãgostiþi
în jurul lor au fãcut cerc
ºi danseazã în iarbã.
Zac trei îngeri decapitaþi
la capãtul unui peisaj galben.

Primul e verde ca iarba,
al doilea roºu ca focul,
al treilea vânãt ca luna.
Capetele le-au cãzut la pãmânt
ºi acum în jurul lor se ofileºte iarba...

În deºert ºi pe ape

Venirã ºi-i fãcurã
cruce de nisip pe tãlpi,
îi ziserã apoi:
Acum du-te-n deºert
ºi umblã pe ape...

Medalion (xy)

Seara a trecut prin oraº
un bãrbat roºu la braþ cu o femeie albastrã
ºi ambii purtau pe umeri propriile lor capete.
În capul bãrbatului roºu
bãtea o inimã albastrã,
în inima femeii albastre
funcþiona un creier roçu.

Deasupra bãrbatului roºu
se aprindeau ºi se stingeau
reclame albastre ºi roºii.
Deasupra femeii albastre
se stingeau ºi se aprindeau
reclame roºii ºi-albastre.
Seara a trecut prin oraº
un bãrbat roºu la braþ cu o femeie albastrã
dar ambii purtau pe umeri propriile lor capete.

Fiu al omului

Peste tatãl meu obosit cade umbra
ºi tata coseºte. În urma lui mama strânge
snopii cosiþi. Li se lungeºte umbra
pe pajiºtea arsã.

Mã priveºte tata din urmã ºi-l simt,
dar nu-mi întorc spre el faþa.
O aud pe mama cum mã strigã din urmã,
dar nu-mi întorc spre ea faþa.

O, fiu al omului
fiu al omului... Nimic, nimic ...

Poem în O

Acum când sângele meu s-a preschimbat
în apã vino sã te scalzi seara
la lumina astrelor pure pleoapele
mele vor rãmâne închise pe veci
ca doi lotuºi calmi ºi palizi
pe atât de negre pe atât de negre ape. O!

Deasupra lucrurilor

Nu-mi veþi vedea faþa, cãci faþa mea
e mult prea-n faþa voastrã. Binele ºi rãul,
partea ºi întregul, lumina ºi întunericul
ºi acest drum nesfârºit
ce se sfârºeºte în toate.

Nu-mi veþi vedea faþa ºi umbra nu-mi veþi simþi
cãci umbra mea e permanent în umbra voastrã
binele ºi rãul, partea ºi întregul,
lumina ºi întunericul
ºi acest drum nesfârºit

ce se sfârºeºte în toate...
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ªAPTESPREZECE „NOTA BENE”
PENTRU POEZIA LUI ION PANAIT

Simon AjarescuSimon AjarescuSimon AjarescuSimon AjarescuSimon Ajarescu

1. Felul cum vede Ion Panait lumea este ca o grãdinã de
cuvinte în libertate orficã, de un spectru foarte larg, pe benzile
cãruia un curcubeu complet, þâºnit dintr-o prismã monadicã ºi
ca un brâu de tropic ori ecuator, ambele interioare, înfãºoarã
taliile Celor Nouã Muze ale omenirii pãgâne, inspirându-le
fenomenul propriu provocãrii poetice a delirului.

2. Magia lui sintagmaticã este liberã de orice prejudecatå
care ar putea surveni dinspre morfologie – o minune pivotând
haosul... ºi dându-i spontan ideea de cosmos nelimitat.

3. Informaþia generalã, aceea care produce transmutaþii
indimenticabile în amalgamul marilor dicþionare ale Limbii
Române, îl stãpâneºte ºi pe Ion Panait, dezvoltându-i omoplaþii
pânã la posibilitatea organicã a marelui zbor, pe un cer proiectat,
cu reverberate dimensiuni, pe o cupolã de dom ori pe o struc-
turã de zom, cu dimensiuni în cascadã.

4. Sentimentele acestui poet îi sunt combustibil pentru
niºte reacþii întotdeauna aproape imprevizibile, modulându-i
toate emoþiile, toate gândurile, toate razele materiale care strã-
bat cu nonºalanþã (unul din cuvintele panaitiene!) natura umanã
ºi chiar natura divinã, adevãrate piramide (alt cuvânt panaitean!)
mentale ºi spirituale, subiectivizând pânã la detaliu, inspiraþiile!

5. Peisagiile panaitiene, fãrã sã le ignore pe cele reale, sunt
în primul rând magic-imaginare, magic-fanteziste, magic-fan-
tasmatice, contribuind la alcãtuirea unor profiluri terestre ºi
astrale pe o mulþime de bolþi cereºti în creºtetul cãrora cheile
zenitului lor structural sunt într-o stare eleatã, de enplozie ºi
de implozie instantanee...

6. Timpul în poematicul panaitean justificã efemerul ºi
eternul, pe zar! Cineva descântã „alea” cu rugãciuni europene!

7. Spaþiul în lirica fluidã a poetului susþine constituþia infini-
tului – milimetru cu milimetru, avansând în golul proteic, pro-
ducãtor de plin! Neantul paradoxal...

8. Fenomenele lui Ion Panait au un mod de a forma ºi
deforma noumenul kantian, punând la grele încercãri cugetul
apropiat, de sub nasul herminelor ºi îngerilor ºi telepatia unor
creiere stranii care, sacadat, fac „schimb de taine” cu circum-
voluþiile fremãtãtoare ale Omului-Poet, ce le conþine ºi le detec-
teazã depãrtãrile prin ghidaje vertiginoase, spãrgãtoare de
orizonturi ºi de almicantarate...

9. Evenimentele din poemele lui Panait ignorã istoria
nelegendarã ºi se cantoneazã în legendele greu de depistat în
vechile ºi noile întâmplãri ale secundei telurice ºi ale clipei
cereºti, ele dau greutate uriaºului arsenal de imponderabil la
care fac apel.

10. Paradoxiile fac delicate ravagii în inefabilul talentului
sãu diversificat, sãrbãtorind cu fiecare vers, cu fiecare poem,
apariþia ºi dispariþia matricelor ºi arhetipurilor din imensa
rezervã de cronotopi ai Universului.

11. Mãiestria lui Ion Panait devanseazã orice tehnicã, ea
are meta-procedee, chestioneazã misterul, bizarul, ciudatul
nuanþat, meandrele ºi modulaþiile creatului ºi increatului, zidind
structuri paradigmatice uimitoare, gata sã amelioreze, sã
optimizeze pe omul de rând, pe omul de excepþie ºi chiar enti-
tãþile dintre aceste fãpturi ale pãmântescului generalizat, ale
cerescului generalizat...

12. Poemele lui Ion Panait desfid esteticile abstracte, le
eludeazã direct ºi subtil, sãrind ingenios peste umbra lor!
Hölderlin urcã pe scara tronului sãu, zâmbind...

13. Memoria lui Ion Panait este un Joker cu miºcãri când
lente, când rapide, înfiinþând ºi desfiinþând materii coloidale,
materii de-o flexibilitate pelagicã, de-o modulaþie meandricã
de lichid amniotic, ea depãºeºte obstacole mirifice, gheparduri
culturale ºi spirituale, acolo unde se formeazã coaja de jad a
unei Sfere, totul cu senzaþia unei terifiante Anti-Amnezii Spiritua-
lizate! Mystic Space!

14. Lucrãrile luate ca martori ai unei obiectivitãþi prolifice,
în care miºunã lanþurile trofice ale cunoaºterii de la nivelul
atomilor ºi moleculelor, obiectele din toate profunzimile devin
heraldice înlãuntrul metaforei, înlãuntrul simbolului, înlãuntrul
florilegiului de locuþiuni ºi sintagme româneºti, încât ai senzaþia
cã trebuie sã te smereºti la cel mai înalt nivel.

15. Orice fiinþã în poezia lui îºi compune un statut mirabil
pe care este rulat infinitul, despre care se spune cã e deschis
înspre Centrul Mântuirii! Animalele – fauna în general, creeazã
un habitat asemenea unui labirint, când acoperit, când des-
coperit, când proiectat în Aer, când reverberat în Vid, dând
versului panaitean farmec vital ºi moral, ductilitate nativã,
putere somaticã, atmosferã fabuloasã de faunitudine primor-
dialã. Sângele lor, limfa lor, substanþele lor maleabile asigurã
Poeziei lui Ion Panait centrul astral al comparaþiilor definitive,
personificãrilor violente, analogiilor atâta de strãine, spaþial
vorbind, temporal grãind, încât tezaurizeazã lirismului cele mai
neaºteptate apropieri, pânã la un impact absolut – ceea ce dã
textelor sale nobile, de-o onestitate cruntã, mirajul necesar,
centripet ºi centrifug, consolidãrii sintaxei unui tangaj care,
culmea, dã impresia de poliglotism! Sfânt „Babel”  gata de
inaugurare...

16. Sufletul Panaitului mã intrigã de ani ºi ani de zile! Un
poet adevãrat are absolut întotdeauna un suflet de excepþie în
ciuda faptului cã la Genezã, Dumnezeul Cel Viu ºi Pan-Vital nu
a precizat nimic în privinþa personalizãrii suflului de viaþã. În
acest caz, dupã reîmprospãtarea recentã a poeziilor sale, este
clar cã zeii au decis ca sufletul sãu sã fie numai unul de poet!

17.Civilitatea ºi culturalitatea lui Ion Panait sunt niºte fru-
moase chezãºii ale operei lui de autenticã fiabilitate care desfide
„ismele” de tot felul (inclusiv post-modernismul!). Lirica lui
este egalã superior cu ea însãºi ºi astfel îmi exprim bucuria cã
Panaitul nostru contemporan preia ºi suprarealismul în de-
mersurile sale poetice fãrã complexe de nici un fel în lumi-
niscenþa vie a unui romantism de care vorbea cassandric în
consideraþiile sale confortabile gravul ºi perenul Al. A.
Philippide! Ecourile sferice din radiantele sunete fundamentale
(vezi Doinaº!) ale naþionalului ºi mondialului orfic ce se aud,
ce se vãd absolut organismic în poezia clarã; obscurã;
clarobscurã a lui Panait, mã încurajeazã sã recunosc în el o
Conºtiinþã prin care detectez o mare ºi profundã afecþiune
spiritualã, de nevindecat, o metapsihicã tulburãtoare în stare
sã prefigureze un Destin impresionant, aici, în cromotopul
Sudului Moldovean ºi al Dunãrii de Jos!
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În vârful fluturilor

Cu vãduva mea am fost pe mare, în
splendoarea umedã a acelei nebunii ne-am
bãut punchul pe punte ºi în vârful
fluturilor ne-am luat zborul.

Am spus, clipa în care ne aflãm e un
pãcat fioros, e un ochi de cal, un nechezat
de frunze ºi iarbã pânã-n cazarma regalã
a ceardaºului...

Aveam o gurã mincinoasã deºi
cândva scriam depeºe de sinceritate, vãduva
mea pe un perete, cine mai ºtie, notase
gândul vag al triumfului – dar astãzi
ne-am dus, ºi încetul cu încetul îmi
este ruºine de fiecare, prinþul meu drag,
de cerul ºi balconul lui Verlaine –

Se clatinã, pe buza lui, cerul de platinã
ºi de rãsfãþ al toamnei.

Prizonieri în lagunã

Noaptea mutilatã de nimbul complicitãþii,
roua unui cristal scump
unde se-ascunde adevãrul genezei,
frumos ºi nemiºcat orgoliul gondolierului
vâslind pe suprafaþa îngheþatã-a umbrei

ºi în capãtul pieþei, pline
de sânge amar, pãsãri albastre ori pelicani
prizonieri în ecoul lor aspru ºi mut
al rãbdãrii ºi-apropie gândul apocalipsei
de þãrm, un muget al zilei nãucitoare
se duce-n pãmântul virgin al speranþei,

rãmâne în urmã surâsul de vâsc, delicat
al ispitei, imperialã lagunã a morþii.

O floare palidã

La cântatul cocoºilor dimineaþa pãrea
ciuruitã de greieri, oasele mele aveau
o sonoritate elasticã ºi doar tu treceai
pãrãsindu-mã pe deasupra dedesubtului meu,
gânditoare nãlucã.

Îmi venea sã îÆi spun cã þi se rãceºte
gândul de el însuºi în secunde amare de suflet,

frumoasa mea ghicitoare, mã pãrãseºti ca sângele
ce întreþine o floare palidã ºi rece
în inima mea demonicã, în libertatea ta
divinã, în suferinþa ei misterioasã.

Pe colinele verzi

Pe colinele verzi ale umbrei vine
refluxul cu bãrcile lui galbene de singurãtate
ºi cântec, bate în inima ta, dã drumul
la fluturi ca la niºte ciocârlii nebune ºi
stolul lor ce înconjoarã aerul tremurã lung
în adierea verii, nimic
nu prevesteºte surâsul larg al clipei.

Pe colinele verzi unde fâlfâie gândurile noastre
când le luam de mânã ai acum ochii plini
de pãsãri prizoniere ºi înecate de tandreþe,
apusul este departe am vrea sã credem, dar se
aude aerul din camerele pustii ºi palide ale
copilãriei, existã ºi acest moment al întâmplãrilor
crud stingându-se în cerul vag al lacrimei,

prea departe de noi, prea aproape de rugãciunea
inutilã a inimii se aude solemnul colind
al blândeþii.

Osânda

Când ura m-a ademenit definitiv ºi
mi-a pecetluit limba, oarbã, de-a lungul drumului
simþeam cum trece osânda corbului într-o
cãlãtorie de moarte. Au început sã batã
clopotele de stingere a liliacului ºi-a veºniciei
pe când îngenunchea otava în inima cailor.

Atunci, la vadul cu lunã m-a prins dezmãþul
brumei ºi am furat pietre de pe Acropole.

Pensionarii

                I se închinã lui Valeriu Anghel

În marginea strãzilor, pe drumurile
pieþei ce-ºi pierd în fiecare zi culoarea
ce frumos plouã peste pensionari, ce frumos
pute în întunericul lor de viaþã – acolo
de unde începe imensitatea suferinþei
cântã obsedant gramofonul.

Umbre de fluturi ºi agonie în ochii lor
ºi o tulbure aurorã în suflet,
curând, în pãdurea traversatã de moarte
bate ºoimul târziu la graniþa vârstelor
ºi-apare luna în vãzduhul crucii.

Dimineþi de duminicã-ºi lasã masca
în ograda casei, uite cum dezgroapã
aurul broderiilor. Din vãzduhul turbat
vine corbul, cloceºte
singurãtatea albastrã a zãrii...

Ion PanaitIon PanaitIon PanaitIon PanaitIon Panait
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Iosif CaraimanIosif CaraimanIosif CaraimanIosif CaraimanIosif Caraiman

când nimeni nu te aºteaptã

ªI MÃ ÎNTORC
dintr-un fãrã de margini departe. polenul
negrelor raze deasupra oraºului
ca pe-un dar…
…când nimeni nu te aºteaptã ºi
la nunta nisipului þi se aratã
lumina fãrã mamã
PE-O MONEDÃ-NGENUNCHEATÃ.

aura lunii

CEASUL MAI BATE DIN SECOL ÎN SECOL
ºi-i tot mai searã în tãmãduire

tot mai fierbinte
drumul
pe care

din ierusalimul poemului se-ntorc peregrinii
fiecare înmulþeºte pâinile peºtii
ºi nicãieri ºi pretutindeni ºi
singur în toþi singur ºi toþi
el
DAR TOT MAI TRISTÃ AURA LUNII

dragã iubire

treaz
în beþia mea
de-o viaþã treaz
din nebunii
cu surâsul cuminte…
vin
tandru inocent
în fotografia color mã aºez
între noi
iartã-mã când îþi cântã pãmântu-n
inimã
cu nunta norilor o, despãrþirea
din ploi…
nu mã mai redã mie;
în existenþa aceasta
etericã
pe mine despãrþit
de mine
purã durerea-þi
m-aline.

S-a nãscut la 31 martie 1948, în satul Feneº,
jud. Caraº Severin.

Debuteazã editorial la 37 de ani,  în 1985,
în volumul colectiv Afinitãþile izvoarelorAfinitãþile izvoarelorAfinitãþile izvoarelorAfinitãþile izvoarelorAfinitãþile izvoarelor cu
ciclul de poeme Noaptea cireºuluiNoaptea cireºuluiNoaptea cireºuluiNoaptea cireºuluiNoaptea cireºului.

Urmeazã volumele Frunzã verde de isto-Frunzã verde de isto-Frunzã verde de isto-Frunzã verde de isto-Frunzã verde de isto-
rierierierierie, Reºiþa, Ed. Biblioteca Judeþeanã, 1996;
Omul ºi prunculOmul ºi prunculOmul ºi prunculOmul ºi prunculOmul ºi pruncul, Timiºoara, Ed. MarineasaMarineasaMarineasaMarineasaMarineasa,
1996; Naºterea, surâsulNaºterea, surâsulNaºterea, surâsulNaºterea, surâsulNaºterea, surâsul, Timiºoara, Ed.
MarineasaMarineasaMarineasaMarineasaMarineasa, 1998; Laic ºi risipitor sau Prole-Laic ºi risipitor sau Prole-Laic ºi risipitor sau Prole-Laic ºi risipitor sau Prole-Laic ºi risipitor sau Prole-
tar, bãrabã ºi-o grenadã pe geafeceatar, bãrabã ºi-o grenadã pe geafeceatar, bãrabã ºi-o grenadã pe geafeceatar, bãrabã ºi-o grenadã pe geafeceatar, bãrabã ºi-o grenadã pe geafecea, Timi-
ºoara, Ed. MarineasaMarineasaMarineasaMarineasaMarineasa, 1999 ºi Fratele FiuluiFratele FiuluiFratele FiuluiFratele FiuluiFratele Fiului,
Timiºoara, Ed. EubeeaEubeeaEubeeaEubeeaEubeea, 2003, distins cu Pre-
miul Uniunii Scriitorilor – Filiala Timiºoara.

Iosif Caraiman este un poet de calibru,
inclus în antologii ºi  în dicþionare, cu un stil
propriu, recognoscibil ºi inimitabil.

Pe de o parte, are o poezie durã, convul-
sivã, cu motive recurente, cu conotaþii  biblice:
vina, tortura, tatãl, dintr-o vigoare ºi îndârjire
date de un episod biografic tragic: tatãl a fost
ucis în lupta de rezistenþã anticomunistã a
partizanilor, eroism recunoscut prin trecerea
numelui acestuia pe monumentul eroilor din
Caransebeº, episod rãmas ca o traumã, sen-
sibilã oricând la reactivare. Contextul existen-
þial determinã o implicare dramaticã, din inte-
rior, în relaþionarea artisticã, e  regândit un dia-
log cu Dumnezeu, chiar neortodox, ca provo-
care, vorbind despre ipocrizia drumului Damas-
cului, despre problematica vânzãrii, vinovãþiei,
o autenticitate proprie în asumarea religiosului,
a interferenþei sacrului în trãirea profanã, într-o
poezie rãstignitã pe cruce. Chiar scriitura, sin-
taxa discursului poetic, într-o întorsãturã arha-
icã de frazã, are tonalitate biblicã.

Pe de altã parte, scrie o poezie în care folo-
seºte graiul bãnãþean, dar nu într-o poezie în
grai marginalizatã, ci în valorizarea graiului
bãnãþean, spre universalizare, scoatere din
local, alambicare cu poezia cultã, o simbiozã
de mare artã, pãstrând un substrat mitologic.

De asemenea, într-o nouã contextualizare,
de „laic ºi risipitor”, adaugã printre teme una
continuu actualã,  boema artisticã.

Iosif Caraiman (care, ca un poet ce se
respectã, locuieºte (pe bune!) pe Strada
Versului nr. 8), ºi cu numele real de pisc mun-
tos,  fãrã a fi (tot pe bune!) vreun pseudonim
ce ar face concurenþã vreunui alt vârf de munte,
ºi nici mãcar berii CaraimanCaraimanCaraimanCaraimanCaraiman, care ar trebui
sã-i plãteascã dreptul de autor, pentru licenþã,
incitã ºi instigã la lecturã. (Maria NiþuMaria NiþuMaria NiþuMaria NiþuMaria Niþu)
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Fete cu cavaleriçti la fântânåFete cu cavaleriçti la fântânåFete cu cavaleriçti la fântânåFete cu cavaleriçti la fântânåFete cu cavaleriçti la fântânå

ºoapte

MI S-A ACRIT poezia în pahar
în scrumierã þigara singurã s-a stins
peste ceasuri gându-mi cântã
plânsu-n joacã al copilului.

cum prin mine-ºi vede mama? cum
spre el prin mine trece ea?
cu mânuþele pe sânul ei dulce
parcã
n  e - a  r    s  p  u  n  e.

 fericitule! îmi ºoptea cândva un sãrut
de dincolo
de dincolo DE VIAÞA ASTA ªI DE LUME.

lup

ÎNGHEÞ CÂT VEZI CU OCHII ÎNGHEÞATE
lumile
vie caldã foamea în lup cu grijã
cu grijã sângele lui o încãlzeºte

dar tu auzi cum lupul se cãieºte?
auzi cum urlã-n lup un cântec viersuit?
ascultã…florile îºi strigã înflorirea în pom
e mâine
ºi tace-n lup SMERENIA DIN OM.

Cri-cri-cri

CRI-CRI-CRI…CRI-ule DRAG
viaþa mea te-a dus în iarba cocsului
brazdele noastre de mare
dealurile noastre de demult
unde-s?
oh nu ne mai doare nu ne mai doare nici sarea
albastru-salopetã
nici dispreþul lumii cãrat de hamali prin
suduitele ceasuri.
cri-cri-cri cri-ule drag
ochii tãi îmi umezesc pleoapele de ce
vine seara ºi
APELE  BEAU  FRIG  DIN  MÂINILE  NOASTRE?

* * *

vezi oglindã… mor icoanele în
þara mea
ºi nimeni nu ºtie de ce viitorul lor nu mai

vine de ce
scriem noi în lumea asta în care cântã
iluzii orfane, despãrþitoare cine…

* * *

îmi pui alinarea pe rana de lance
cu iubirea de râu îmi umezeºti
buzele
ºi-adevãr îþi zic þie: astãzi
cu mine în legãmântul curcubeului
pe lume vei scrie culoarea  u  i  t  a  r  i  a ,  mã
tâlharule frate, mã dorule, mã
dorule.

* * *

e târziu pune-mi inelul pe deget
patru tinereþi a fost viaþa mea
la nunta fãrã puncte cardinale
sã dansãm
sãrutã-mã iubito, ninge,
pe faþa nevãzutã a poeziei uºor
lumina
uºor uºor în noaptea nunþilor
se stinge.

* * *

iartã-mã
te sãrut
iubito
cu
sãrutul meu trist, ce sã-i faci! în curând
ne vom bucura vom fi fericiþi
la nunta unui
fluture plutind prin cenuºa-i uºoarã.

poesispoesispoesispoesispoesis
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înþãrânatã cruce

de fiecare datã când praful întinde mâna
sã-mi mângâie pleoapa, visele, jerfirea, povara nopþii
îmi amintesc nesãbuit, cutremurat de
suliþele cerului ce-mi putrezesc în carne
cã de mult mi-am trimis în lume tatãl
sã-l crucifice pigmeii
spre a-mi salva cu jertfa lui
pleoapa
visele
jertfirea,
povara nopþii…

i para terminar,
je vais lire
le poème de la crucification
du père de Jésus
sur
la croix de la poussière

epistolã pe un altar pustiu

iatã, îþi scriu, încã îþi mai scriu, deºi
crucea braþelor mi-a putrezit o sprijin de umbra ta
ca sã rãscumpãr ezitarea clipei
de-ntrupare în geamãt
în transã
în volburi
iatã, îþi scriu, încã îþi mai scriu
deºi mi-e somnul un altar pustiu

epifania morgana

ai rãtãcit pe mãri învolburate,
ºi te-am pierdut în fiecare port
cãci pe catargul vaselor pirate
se nãlucea doar chipul meu de mort

mã cãinau hamali ce încãrcarã
comori bãtrâne spre strãine mãri
furtuna mã-ndemna – a câta oarã?! –
s-arunc în valuri oarbe cãutãri

pornit la drum pe însetate nave
fãceam de cart pe scufundate punþi
dar valul îmi ºoptea cu voci bolnave :
„ea nu existã-nvaþã sã renunþi!”

m-au ispitit ºi târfe ºi vestale
taverne fumul mi-au sculptat în piept
dar nu m-au înturnat lumini din cale
c-am învãþat milenii sã te-aºtept!

VVVVValeriu Stancualeriu Stancualeriu Stancualeriu Stancualeriu Stancu

eli, eli lama danieli

cearcãn al ninsorii, îþi aminteºti
vãpaia veciei când
ne-am iubit ca nebunii
pânã am hodorogit paturile din
suburbiile cerului,
paturi ce ar fi putut ostoi
zbuciumul erotic
al unei întregi cazarme
înþesate de soldaþi
nãluciþi,
nãduºiþi,
nãuciþi
vameºii nopþii ne crucificau latenþele,
murmurul alunecãrilor în trupul nesomnului
apoi într-o zi mi-ai spus
„uitã numele meu, eu nu mai exist
pentru tine!” coloane
de fum
zãmislesc stalagmite
tu te cufunzi în curgerea învolburatã
a scripturilor
uitã-mi pânã ºi orgasmele înrobitoare, astãzi jenante,
uitã-mi ºi numele,
mi-ai spus,
gondolierii sinelui macinã vremea
ºi o remodeleazã
în lumina trecutului
lespezile mã învaþã gimnastica supravieþuirii
rãtãcesc prin suburbiile cerului paturile
pe care le-am hodorogit pe când ne
iubeam
s-au desfãcut ca niºte coji de bananã
cearcãnele
mi-au rãstignit amintiri

între douã veºnicii

oblic se-nvolburã liniile ploii
pe geamul renunþãrii
în desaga neprihãnirii
înnodãm capetele pãmântului
ascundem ai ispitelor fluturi
(fluturii sexului
fluturii baricadelor
fluturii zãgãzuirii
orgasmul naturii)
strângem cãtuºele unicornului
tu îþi întorci anotimpurile
în sensul invers acelor de ceasornic
ºi te prelingi prin curtea închisorii
încãtuºatã
în dungi de vopsea

poesispoesispoesispoesispoesis
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Lucia NegoiÆåLucia NegoiÆåLucia NegoiÆåLucia NegoiÆåLucia NegoiÆå

Postmodernã

Sânziene, luna lui Ioan care Râde
iar eu, închisã în þarc ºi-ntuneric
rânduiesc imaginile prinse de camera video
clone perfecte fãrã grai fãrã nume
un bandaj oblic deasupra ochiului stâng
penumbrã, prim plan poet cu þigarã
ºi cum probabil la facere râsul strident
informul zgomot (japonezii imitã
þipãtul porumbeilor lacomi din Piaþa San Marco,
ºi iar invincibile viºine ºi iar teii
sub puterea narcozei gata sã alunge
rãul potrivnic, cu faþa ascunsã,
aburul bunei energii lângã personajul
Gellu Naum, ºi viºinele iar dau în pârg
dar n-apuc sã-nchipui Cuvântul smerit
ºi palma pe faþã cade greu, tot mai greu,
„Las-o, bã, cã merge ºi aºa
Ne-am obiºnuit cu ea”.

Tãierea pletelor

Tãierea pletelor, regatul acela învins
la picioare, ca un pietriº pentru ape,
ca o fãrâmã de trup
gata sã þinã cald unui nou suflet
eºti sortitã sã naºti
la nesfârºit, turnuri ºi ape
pentru idolii caºti, pentru
dansatorii ursuzi
izgoniþi
din valurile zburãtoare,
ce îngânare a lumii de dincolo
ce îngânare...

Oarecând

Atât de mult a întârziat
întâlnirea cu Santa Lucia, Veneþia,
cã sufletul meu cu greu s-a deschis
cu durere, de parcã n-ar fi dorit
sã iasã din ape, ºi nici sã pãºeascã
pe trepte, sã urce apoi în înalt
plânsul nu-mi era de folos
nici odihna de-o clipã-n genunchi
propria vecinãtate bolnavã era
(cum frizeria ºi magazinul de genþi
atât de aproape de intrarea-n basilicã)
grupuri de sunete oarbe îngânau buzele reci
nici un om, nici o limbã
n-ar fi putut înþelege
ce bucurie-mi aduse colierul cu mãrgele de sticlã
– bucuria femeilor, ofranda la-ndemânã –
deºi jocul nu-l ºtiam încã juca
ºi nici inima vreunii îndrãgostit
nu-mi mai dãdea târcoale,
târziu nãscutã, din nou, oarecând,
oareunde, lângã coloana
de la Radu Vodã, invoc sfânta
al cãrei nume îl port,
de-acum, totdeauna...

Pentru cine bat clopotele

...Pentru mine bat clopotele
pentru plânsul fericit, dar ºi
plânsul din temere
al celei nevolnice, niciodatã
proprietarã de sicomori, niciodatã
liberã ca paserea cerului ºi neispititã
de slava deºartã,
ºi iar ocrotitã de unul din cei
treizeciºiºase de înþelepþi
ce face loc în palmã-i sufletului meu
ca porumbelul rãnit, de parcã,
desfãcut, l-ar uni încã o datã cu trupul

în grija Domnului
ºi mai presus
de duhul limpezit al Lumii

Bãtrânã, prea tânãrã

În cârca lumii, lujer însemnat
cu muºcãturã de floare
în pacea celei fãrã de pace
am stat de pazã
lângã neprihãnire
M-am rugat Þie, Maicã a Cuvântului
Bãtrânã am fost pentru a fi prea tânãrã
– rememorezi crepusculul ºi fala
cãlãreþului ºi vezi cã îmbãtrâneºti,
deodatã ce treci peste ºirul de numere
vai, roza e ocrotitã
de chiar greºeala
de chiar visul meu
oarecând,
oareunde

Sfera de cristal

Cuvântul lui Dumnezeu nu este vorbã multã

iar eu nu am în pazã nici un cuvânt
e un copil al tuturora fãrã Tatã
din lut gros urcã, din abur coboarã
smeritul,
încã nu a venit vremea mãrturisirii,
Horaþio, câine blând, noapte bunã
încã sunt privitã în ochi, eu, narcoleptica,
de un bãrbat îndrãgostit,
încã strãluceºte sfera de cristal, nebunia,
stãpânirea peste cei mulþi

O, Domnul mã va hrãni
Cãci grija-ntreagã asuprã-i
am trecut-o.
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Gheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe IstrateGheorghe Istrate

FLOAREA DARURILOR

El s-a nãscut din dorul de a contempla eternitãþi. Aºa
a pãtruns ºi apoi a fost rugat sã rãmânã sub arcadele
perenitãþii lui T. Arghezi, Marin Preda, Al. Philippide, Zaha-
ria Stancu, Octav Onicescu, Al. Rosetti, Gr. Moisil, Geo
Bogza, Nichita Stãnescu, Dumitru Stãniloae, Oscar Han,
Ion Voicu, Marin Sorescu, Emil Botta, Ion Irimescu, Ion
Caraion, Fãnuº Neagu, Amza Pellea, ªerban Cioculescu,
Geo Dumitrescu, Cella Delavrancea, Emil Pallade, Mircea
Dinescu ºi câþi alþii...

Cartea aceasta (aflatã în elaborare) este, fãrã îndoialã,
o Biblie laicã ºi imperfectã, dar cu nostalgia prelungitã
de a-ºi fixa acul de compas în originile, repetabile prin
imagine, ale culturii româneºti, dar mai cu seamã, orien-
tându-ºi Nordul de busolã pe segmentul viu ºi precis,
palpabil ºi peren al contemporaneitãþii, pe care ochiul
artistului fotograf l-a penetrat cu o curiozitate incandes-

Acesta ar trebui sã fie subtitlul impunãtoarei – ºi fãrã
precedent, prin cuprindere ºi temeritate –, cãrþi numitã OOOOO
istorie a culturii române contemporane în imaginiistorie a culturii române contemporane în imaginiistorie a culturii române contemporane în imaginiistorie a culturii române contemporane în imaginiistorie a culturii române contemporane în imagini
vãzutã de Vasile Blendea, aºa cum îi dã curs acest inega-
labil artist-fotograf, un personaj legendar ºi fermecãtor
care a traversat, cu lumina blitzului sãu, panorama szath-
marjanã a celor mai agitate ºi ultime decenii ale secolului
care abia s-a încheiat: celebrul secol XX, – mult-iubit,
mult-hulit...

Aºa cum s-a mai întâmplat ºi pe alte meridiane, apare
dintr-odatã, în tumultul existenþial, câte un aventurier fãrã
mascã, sincer ºi hilar, precis ca lama unui brici, un ins
vârât în toga unui Esop clonat sub flama computerelor
ultraperformante, un ins electric ºi spiritual, cu agere
replici arzându-i buza, de esenþã olteanã (desigur!), înrudit
sanguin cu divinul C. Brâncuºi, un ins pre numele lui de
enoriaº al Sfintei Catedrale a Culturii Române: Vasile
Blendea.

Vasile Blendea. Fotografie de Vasile Predoçanu (1999)

Alex. Paleologu (stânga) çi Ion Ungureanu

Çerban Cioculescu „çoptind” o çotie
lui Çtefan Augustin Doinaç (dreapta). (1977)

profilprofilprofilprofilprofil
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centã ºi salvatoare prin întregul ei conþinut.
Ne vom afla în acest sublim „concert” al personalitãþilor precum la

Scala Scala Scala Scala Scala din Milano, vom introspecta spectre ºi spectacole emblematice ºi,
desigur, multe absenþe, dar ºi torþe umane vii ºi eruptive, vom pipãi amintirile
de lângã noi, cele ºtiute ºi cele uitate, ne vom perfecta vãzul ºi litera pe
parcurs – fiindcã demersul acesta s-a zãmislit dintr-o dragoste dureroasã
ºi nevindecatã a unui simplu om pedepsit la glorie.

Ideea Cãrþii a pornit mai de mult ºi a îmbolnãvit, între timp, ºi pe alþi
pasionaþi ai obiectivului cu dioptrii voluptoase. Unii chiar au comis câteva
albume rotite pe sfera aceleiaºi idei, dar n-au avut aripi suficiente cãtre
azur. Poate cã nici noi. Însã datoria faþã de înaintaºii noºtri este o zestre
muºcãtoare de care nu ne vom vindeca decât atunci când vom aºeza în
raftul din faþa cititorului ideal efigia unei icoane a icoanelor: o Carte demnã
sã îmbrãþiºeze anotimpurile tuturor veacurilor sprijinite pe spirit ºi înãlþare,
o carte ca o floare a darurilor, promisã de mult ºi abia acum pornitã la
drum.

Negreºit, Vasile Blendea este un bun naþional!

Alex. Rosetti (academician). Portret
fåcut în curtea casei din str.

Dionisie Lupu 56 – Bucureçti (1983) Geo Bogza

Nichita Stånescu (1976)

Emil Botta, dincolo de scenå
çi ecran

profilprofilprofilprofilprofil

Marin Sorescu çi Grigore Vieru (1988)
Marin Preda çi Oscar Han

la Mogoçoaia (1974)
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CORESPONDENæE (2)

Doina PopaDoina PopaDoina PopaDoina PopaDoina Popa

Cred cã te-am ameþit ºi pe tine încercând sã te pun la
curent cu situaþia mea. De mine ce sã mai spun, nici nu
mai ºtiu pe ce lume sunt, nici nu mai ºtiu ce sã cred. Dar
aºa cum s-au aºezat acum lucrurile, pare sã fie totul mai
convenabil. Dar oare pentru câtã vreme? Laur va trece
societatea pe linie moartã pentru cã deja a înfiinþat o altã
societate ºi ieri s-a ºi produs mutarea. Eu voi fi contabil
la noua societate ºi voi duce în spate ºi pe cea veche,
deci nu mai intru în ºomaj. Voi lucra acasã. Oricum, la
noul sediu n-aº fi avut loc ºi sã-þi spun drept nici nu-mi
pare rãu cã n-am mai avut loc. Pânã acum am dus politica
bunului simþ ºi a fost bine. Acum depinde de mine cum
îmi voi face programul. Sper sã reuºesc sã le împac în
mod armonios pe toate. Mã voi duce zilnic la firmã, dar
aceastã deplasare se va reduce la o orã pe zi, poate
uneori  mai mult. Ieri am fost ºi am ajutat la mutare. Am
venit acasã pe la ora 17, frântã de obosealã. Mã simþeam
descentratã ºi acest lucru mi-a amintit cã nu mai sunt
tânãrã. Ce descoperire! Doar nu fãcusem mare lucru
acolo, nu ridicasem munþii în cârcã. Am mãturat ºi am
spãlat pe jos ºi cam asta a fost. Dar am stat mult timp în
picioare pentru cã nici n-aº fi avut pe ce sã stau jos ºi
asta m-a fãcut sã ajung acasã frântã. N-am mai fost în
stare decât sã fac o brumã de curãþenie. Urâtã e bãtrâ-
neþea. Oare chiar trebuia sã vinã? ªtii cum spune cân-
tecul: Cred cã am îmbãtrânit / Greu e dealul de suit / ªi
valea de coborât. Pe lista intenþiilor mele bune este o
jumãtate de orã de gimnasticã în fiecare zi. Asta mi-ar
regla rezistenþa la obosealã. Dar voi reuºi sã fac asta, nu
voi reuºi? Tot cu mine trebuie sã mã lupt ºi acum. Am
ajuns la concluzia cã cel mai de temut adversar al meu
sunt eu. Ca ºi cum nu ar fi de ajuns nesiguranþa care
vine din partea stimulilor externi. Uite cã nici din partea
propriului eu nu prea ºtiu la ce sã mã aºtept. În tot cazul,
foarte mult timp la dispoziþie nu voi avea. Totuºi cred cã
m-aº putea organiza altfel. Volumul de muncã nu e la fel
de mare ca la editurã. Din pãcate eu am avut multe lucruri
de pus la punct din anul trecut ºi nu m-am putut bucura
de relaº. Acum, când le-am adus la zi, uite cã lãsãm
firma asta pe linie moartã, deschidem alta ºi eu trebuie
din nou sã fac o mulþime de drumuri pentru a viza registre
la Administraþia Financiarã, la Direcþia de Muncã unde
trebuie sã deschid registre pentru colaboratori, sã trans-
fer salariaþii. Iar în oraºul acesta, totul este un haos. Numai
Direcþia de Muncã e împãrþitã în patru locuri, aflate la
distanþe total diferite. Peste tot sunt cozi, condiþii infecte,
persoane nervoase. Dar odatã aduse la zi ºi astea  –  voi
avea oare liniºte? Cã nu mai pot avea nici o siguranþã.
Laur se miºcã foarte rapid, mã ameþeºte de-a dreptul.
Mã simt de parcã ar fi în permanenþã pusã în funcþiune
alarma de avarie. Dacã aº fi plecat de la Univers Univers Univers Univers Univers de
bunã voie, cred cã acum mi-aº fi muºcat mâinile. Dar
n-am plecat de bunã voie ºi prin urmare trebuie sã ac-

cept aceastã realitate. Poate îmi va fi mai bine lucrând
acasã. Poate altfel îmi va tihni schimbarea.

 Dar dupã atâta negurã, am avut ºi-o razã de luminã.
Demersul meu în privinþa trecerii fratelui de la gradul II
de invaliditate la gradul I a avut succes. Acum putem
face demersuri pentru obþinerea unui însoþitor plãtit ºi în
plus i se va mãri ºi pensia. M-a ajutat Dumnezeu ºi cu
asta! De când a început sã-mi cam fugã pãmântul de
sub picioare ºi întrevedeam plecarea de la Univers Univers Univers Univers Univers din
pricina cãderii spectaculoase a editurii ºi concomitent cu
asta plecarea ºi de la Univers Informatic Univers Informatic Univers Informatic Univers Informatic Univers Informatic ºi implicit mai
puþini bani pentru mama ºi fratele meu bolnav, conºtientul
ºi subconºtientul meu s-a pus pe treabã ºi a gãsit soluþia
optimã. Am reuºit!

Cu Mihai nu ºtiu ce sã mai zic. Te înþeleg perfect.
Trebuie sã jonglezi chiar ºi cu propriile porniri. Dar în
orice caz, printre cedãrile acceptate, trebuie sã strecori
ºi o notã de fermitate. Altfel ajungi sã spargi vreo bancã.
Plãcerea copiilor de-a întinde coarda la maxim e ºtiutã.
În tot cazul, de tine nu se va dispensa pentru cã eºti
suportul lui de urgenþã. Profitã ºi tu un pic de aceastã
situaþie. Nici nu ºtii cât de bine te înþeleg ºi cât de nepu-
tincioasã mã simt pentru cã nu-þi pot oferi o soluþie. Doar
tu poþi gãsi calea cea bunã.

Din nou probleme cu adaptarea. De data asta la pro-
gramul de acasã. Observ cã nu-mi dã pace deloc
conºtiinþa. Fac sau nu fac ceva, ideea cã stau acasã mã
submineazã interior. Aºa cã, a trecut sãptãmâna ºi eu
n-am miºcat mare lucru nici pentru serviciu, nici pentru
casã. Acutã a fost senzaþia cã nu mi-am fãcut datoria la
serviciu. În tot cazul, cred cã e mult mai bine aºa. M-am
instalat în camera lui Laurenþiu, mi-am adus calculatorul
de la serviciu, trebuie sã-mi procur ºi o imprimantã. Nu
prea îmi place cã în spatele meu e patul, cred cã nu-mi
creeazã în totalitate iluzia cã sunt la un serviciu, dar nu
am ce face! De ce trebuie oare sã am iluzia cã sunt la
serviciu? M-au îndobitocit bine cei 23 de ani de activitate.
Auzi, 23 de ani, ani în care nu am fãcut nici o clipã ce-mi
place! Probabil cã nu mai sunt acum sigurã pe nimic de
când am vãzut cât de mare e mobilitatea lui Laur. În patru
zile a înfiinþat ºi firma, a deschis ºi cont în bancã ºi
ne-am ºi mutat în alt sediu. Acum cine ºtie ce ne mai
aºteaptã! Visez la o casã la þarã, cu o micã grãdinã,
unde, eventual sã am o micã afacere, un comerþ cu ceva,
atât cât sã-mi asigure viaþa de zi cu zi. ªi sã scap de
haosul acesta, de nesiguranþa asta! Nu, nu sunt mulþu-
mitã. Când am acceptat sã corespondez cu Mihai, m-am
gândit cã-l voi putea înþelege mai bine pe Laur, cã voi
putea sã mã apropii mai mult de el. Dar fiind acum aproape
de el, mai mult fizic decât sufleteºte, observ cã de fapt
mã distanþez ºi mai mult, cã devin mai acidã. Hotãrât
lucru, felul lui de-a concepe viaþa diferã de al meu în
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totalitate. ªi eu nu mã pot acomoda cu asta. Îl voi susþine,
atât cât voi putea, dar nu o fac nici din dãruire ºi nici din
convingere. Voi fi fericitã dacã voi putea sã plec, sã fiu
mai departe de el fizic ºi, ideal ar fi, mai aproape sufle-
teºte! Nu sunt toate lucrurile aºa cum le-ai dori. E atât de
greu sã descoperi nuanþa potrivitã! Stai ºi-þi construieºti
în minte un tipar ideal, apoi vine realitatea care nu se
potriveºte deloc cu tiparul tãu ºi atunci forþezi nota ºi nici
nu-i de mirare cã rezultatul aduce a nesiguranþã. Sãptã-
mâna asta am încercat un procedeu. Nu a fost ceva inten-
þionat, aºa a fost sã fie. Plec de acasã pe la diverse
foruri, pentru cã acum având firmã nouã trebuie sã tropãi
sã mã pun cu hârþogãria la punct ºi încep sã spun tatãl
nostru ºi „Doamne Isuse Hrisotoase, fiul lui Dumnezeu,
miluieºte-mã pe mine pãcãtoasa, dupã mare mila ta,
auzi-mã ºi mã miluieºte”. ªi pânã acum peste tot am
gãsit uºi deschise. Vineri, de exemplu, m-am dus sã cum-
pãr formulare de bilanþ, mã aºteptam sã fie coadã mare,
caz în care plecam ºi reveneam în altã zi. Nu erau decât
cinci persoane la rând, dar cât am stat sã aºtept s-a
fãcut dupã mine o coadã de vreo 30 de oameni. Dacã
gãseam coada asta când am venit, nu stãteam ºi nu
rezolvam problema. Apoi am plecat la Administraþia Finan-
ciarã. Mi s-a spus cã programul cu publicul este pânã la
ora 10, dar exact în momentul acesta a intrat la registraturã
o tipã care-mi este datoare ºi mi s-a rezolvat problema,
una, douã. Cred cã rugãciunea este foarte importantã.
Nu-þi spun cã am simþit ºi uºurare ºi confort psihic la
gândul cã a fost suficient sã mã rog ca sã fiu auzitã.
Eram ca un copil care-ºi primeºte jucãria preferatã. Tot
sãptãmâna asta am fost pe la Editura UniversEditura UniversEditura UniversEditura UniversEditura Univers, de data
aceasta pentru Univers InformaticUnivers InformaticUnivers InformaticUnivers InformaticUnivers Informatic. Ne-am întâlnit foºti
salariaþi ºi a fost o atmosferã tensionatã. O redactorã
care a plecat, se pare, din pricina unor disensiuni cu M.M.
a cãutat sã-ºi plãteascã poliþele. Nu ºtiu, nu mi-a plãcut.
Nu mai loveºti într-un om deja cãzut la pãmânt. Arãta
foarte rãu fostul meu director ºi nu era, evident, simplã
aparenþã. A venit ºi o fostã colegã, care acum trãieºte în
Austria. La plecare a tras ºi un bocet bun. Ce mult a
însemnat editura asta pentru noi! M-a dus apoi cu maºina
ei pânã acasã, am întrebat-o cum îi este, mi-a rãspuns
cã material nu are de ce se plânge, cã poate fi mândrã
cã a reuºit sã-ºi facã loc, are ºi o slujbã, prost plãtitã,
dar are o slujbã frumoasã, la o bibliotecã, ceea ce e mare
lucru. Dar, mi-a spus, cum ai vrea, la vârsta mea de 45
de ani, trãitã într-un mediu de literaturã boemã, sã mã
acomodez într-o þarã unde totul este exact, iar oamenii
distanþi, fãrã nuanþe ºi fãrã umor! Îþi dai seama cât de
bine am înþeles-o, când ºtii cã la mine au trecut 11 ani ºi
eu tot percep oraºul ca pe un mediu ostil care mã respinge
ºi pe care îl resping! A fost tulburãtoare ºi revederea asta,
a mai zgândãrit ceva „la locul unde merg cu amintiri prin
rana mea”. În privinþa unei posibile  slujbe la o editurã, ai
înþeles greºit. Nu era vorba de-o slujbã, ci de o editurã
care sã-mi publice o carte. Numai cã pânã acum n-am
gãsit timp sã transcriu în computer unul dintre romanele
mele ºi sã trimit discheta. N-am transcris nici mãcar un
rând, cu valurile astea de schimbãri care mi-au dat peste
cap toate resursele de adaptabilitate, subþiate deja, tocite
de vârstã. Nu mã certa prea tare, pentru cã mã cert eu ºi
singurã. E drept cã e ºi puþinã laºitate la mijloc, como-

ditate, dar mai mult decât cele douã metehne este dezilu-
zionarea, ideea cã lupt cu morile de vânt, cã nu mai folo-
seºte nimãnui o carte, cã e pierdere de timp, de bani, de
energie sufleteascã în aceastã lume haoticã, unde nu se
mai citeºte ci doar se trãieºte la întâmplare. Nu ºtiu dacã
aº vrea neapãrat sã lucrez la o editurã. De fapt nu mai
vreau sã mai lucrez sau în nici un caz contabilitate. Cred
cã aº vrea sã trãiesc pur ºi simplu dincolo de lumea
dezlãnþuitã. Sunt o persoanã perimatã de care lumea
aceasta nu mai are nevoie. Nu în viaþa activã. Pot trãi ºi
eu pe lângã ceilalþi ºi fãrã sã mã intersectez la orice pas
cu tomuri de legislaþii. Gata.

Am avut o sãptãmânã îngrozitor de încãrcatã. Nu ºtiu
cum s-a fãcut cã toate s-au aglomerat, au nãvãlit exact
în cursul acestor zile, când eu ºi aºa îmi propusesem sã
fac foarte multe pentru a mã mai elibera de poveri de tot
felul. Sã fi lucrat ceva la romanul acela? Nici pomenealã!
În primul rând cã la Asociaþie s-au încurcat lucrurile.
Mi-am dat actele la un expert contabil sã mi le verifice ºi
a trebuit sã le pregãtesc. Am cãutat fel de fel de legi care
reglementeazã situaþia noastrã particularã, cu venitul pe
care-l avem din reclama publicitarã, dar nicãieri nu-þi oferã
o soluþie sau o portiþã  pentru faptul cã se achitã facturile
furnizorilor ºi membrii Asociaþiei nu plãtesc întreþinerea.
Legea spune clar cã, din veniturile Asociaþiei, se fac îmbu-
nãtãþiri pentru pãrþile comune. Apoi s-au aglomerat procese
puse pe rol de predecesoarea mea, procese cu probleme,
a trebuit sã mã duc la tribunal, apoi acasã la un avocat
care locuieºte la naiba în praznic, unde am aflat, dupã
douã ore de discuþii, nu numai cã  el nu vrea sã ne preia
procesul, dar cã, avocata pe care am avut-o, în afarã de
faptul cã a fost cumpãratã de partea adversã, a mai fãcut
o porcãrie, a retras, cu de la sine putere, niºte capete de
acuzare care erau pentru noi esenþiale. Deci acum, în
recurs la Curtea Supremã de Justiþie, nu mai avem practic
nici o ºansã. Umilinþa ºi neputinþa sunt douã situaþii pe
care nu le suport ºi de care tot am mereu parte. Apoi a
mai fost ceva. În horoscopul din revista MagazinMagazinMagazinMagazinMagazin, în AsAsAsAsAs,
în AdevãrulAdevãrulAdevãrulAdevãrulAdevãrul, mi se prezicea cã, în zilele de joi ºi vineri,
se întâmplã ceva extraordinar, ceva care-mi va schimba
viaþa. De când aºtept eu schimbarea asta! Urania în
schimb, pentru aceeaºi perioadã, precizase cã e male-
ficã. Chestie de interpretare. Bineînþeles cã preferam ca
ea sã nu aibã dreptate, alegând cealaltã variantã foarte
optimistã ºi încurajatoare. Miercuri am primit un telefon
de la o fostã colegã: dacã nu vreau un post de contabil la
o editurã. Referinþele prezentate erau destul de favorabile,
aºa cã joi m-am dus la interviu aproape sigurã, dupã pre-
zicerile optimiste, cã nu voi avea nici o piedicã. Nu forþa-
sem mâna destinului, pur ºi simplu acel telefon picase
din ceruri. N-a fost sã fie. Patroana editurii voia contabil
autorizat, condiþie pe care, un dinozaur ca mine, n-o întru-
neºte. Iniþial am simþit o uºurare. Dacã m-aº fi angajat
acolo, o vreme, pânã ce Laur îºi gãsea pe altcineva, ar fi
trebuit sã fac ºi la el contabilitatea ºi m-ar fi aºteptat o
altã perioadã de coºmar. Am avut de fãcut o mulþime de
drumuri în ziua acea, timp în care pur ºi simplu m-am
simþit uºuratã. Apoi, ajunsã acasã, în lift, m-am întâlnit
cu o vecinã cu gura mare, care mi-a reproºat câte în lunã
ºi-n stele, ba chiar a sugerat cã porcãria cu procesele pe
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care, îþi repet, nu le-am pornit eu… Am avut o cãdere
nervoasã atât de puternicã, cãdere care s-a rãsfrânt ºi
pe a doua zi, când nu-mi puteam înghiþi nodul din gât.
ïncât pot sã afirm cã avea ºi un grad de malefic de vreme
ce mi se pãrea atât de acceptabilã ideea morþii. Aproape
mi s-a fãcut fricã. Nu-mi place când mi se dovedeºte cã
suntem stãpâniþi de aºtri, cã reflexele noastre, inima
noastrã, psihicul, toatã bruma de echilibru interior se duce
naibii când nu ºtiu care semn zodiacal face o piruetã. Cã
nimic nu þine de noi ºi degeaba îþi cultivi rãbdarea ºi tãria.
Toate se dau peste cap dacã aºa binevoiesc aºtrii. Astãzi
aºtept cu un fel de teamã emisiunea de la ora 5 pentru
cã, în revista MagazinMagazinMagazinMagazinMagazin, ca ºi în sãptãmâna care a trecut,
mi se prezic numai lucruri bune! Duminicã nu am avut
timp sã-þi scriu. Am fãcut bilanþul la Univers InformaticUnivers InformaticUnivers InformaticUnivers InformaticUnivers Informatic
pentru cã urma sã mã duc la o ºedinþã în ziua de miercuri.
Mi-am zis cã îþi voi scrie în cursul sãptãmânii, dar cum
n-am avut timp nici sã respir,  nici chiar pentru groapa
din fotoliu, problema s-a amânat  de la sine. Iar dacã
primeºti scrisorile mele cam aiurea, acest lucru se dato-
reazã faptului cã acum nu am nici o poºtã la îndemânã ºi
trebuie sã fac un drum special pentru asta, ceea ce devine
cam greu în condiþiile în care am o multitudine de drumuri
de fãcut, drumuri care mã cam storc de puteri, dar cãrora
nu le contest utilitatea din punctul de vedere al sãnãtãþii.
Aºa cã, de multe ori, mã plimb cu scrisoarea ta în geantã
zile întregi. Trebuie sã înþelegi cã aici totul înseamnã
distanþã.

M-am trezit cu o somnolenþã care se cam repetã în
zilele de duminicã. Aº pune la loc cornul în pernã dacã
aº ºti cã voi adormi ºi cã mã voi trezi, în sfârºit, treazã.
Dar n-am nici o siguranþã cã se va întâmpla aºa. Îmi
pare rãu, cã treci prin perioade tulburi.

Cam acestea sunt veºtile.

Inodorã, incolorã, insipidã. Cam aºa a fost toatã sãptã-
mâna. Lupt sã mã obiºnuiesc, dar noua formulã de viaþã
îmi creeazã probleme. Ceva între lãlãialã ºi mustrare de
conºtiinþã îmi bulverseazã tot timpul disponibil, astfel
încât, deºi volumul de lucru este mult mai mic faþã de
volumul de lucru obiºnuit, nu mã aleg cu ore disponibile,
ci cu idei cã nu mi-am fãcut datoria, cã aº mai avea de
fãcut aia, aia, aia. ªi undeva pe interior, mã bântuie gândul
cã atunci când mã voi obiºnui cu gândul cã stau acasã
ºi cã aºa aratã serviciul meu actual, se va întâmpla ceva
care sã-mi dea peste cap ºi aceastã obiºnuinþã obþinutã
cu greu, cu stres ºi gânduri sau complicaþii pe care mi le
creez de una singurã. Sã nu crezi cã se cunoaºte în
vreun fel cã stau acum mult mai mult timp acasã. De
cele mai multe ori îmi gãsesc de lucru ºi nu ºtiu când
trec zilele ºi mã surprind tresãrind neplãcut surprinsã când
vãd ferestrele pline de praf, cu atât mai vizibil cu cât
lumina primãverii este de-a dreptul nemiloasã. Am avut
ºi multe drumuri de fãcut. În þara plimbãrii hârtiilor trebuie
sã te înarmezi cu multã rãbdare ºi cu flecuri metalice.
Am încãlþat o pereche de pantofi douã zile ºi le-am tocit
flecul în întregime. Acum i-am dus la cizmar ºi i-am spus
sã-mi punã tocuri metalice, chiar dacã am sã tropãi
precum capra pe pod. În tot cazul, dacã pe moment am
gãsit o soluþie cu serviciul, tot nu pot scãpa de gândul cã
sunt un brontozaur. Indiferent cât de bine mi-aº face

meseria, oricât de loialã aº fi, tot va fi preferat altcineva,
cu studii de specialitate în locul meu. E clar cã în afara
acestei soluþii de moment, când zic ºi eu cã am o slujbã,
eu nu voi avea de ales altceva decât ºomajul. Poate mã
ºi cramponez de meseria aceasta, care nici mãcar nu-mi
place. Poate ar trebui sã mã reorientez. Acomodarea
aceasta lentã þine ºi de vârstã. Dacã aº fi mai tânãrã.
Dacã. Dar uite cã nimeni nu poate trece peste praguri
fãrã sã se loveascã. Îþi este greu sã accepþi cã vine o zi
când nimeni nu mai gãseºte cã ai fi bun de ceva. Cã
devii, în ochii altora, un fel de rebut de care trebuie sã te
debarasezi. Indiferent de calitãþile tale, indiferent cât suflet
depui, indiferent de circumstanþe. Trebuie sã pãrãseºti
scena ºi sã faci loc altora care îndeplinesc condiþiile
impuse de societate. Formalitãþi necesare. ªi într-un fel
este normal sã fie aºa. Lumea se schimbã ºi dacã ai þine
cont de toate nuanþele, nu ai mai putea face nimic. Dacã
stai sã numeri câte foi are plãcinta n-o mai mãnânci.
Aºa, pui tãvãlugul în anumitã poziþie ºi-i dai drumul. Im-
portant este cã s-a trasat o cale. Cine a fost strivit pe
dedesubt nici nu mai conteazã. Fãrã sacrificii nu s-ar
face nimic. Eu înþeleg asta, chiar dacã sunt în poziþia nu
tocmai comodã a pionului de sacrificat pentru bunul mers
al societãþii. Nu ºtiu dacã aº fi la fel de înþelegãtoare în
cazul în care aº fi în ºomaj ºi cele nouã luni plãtite ar fi
pe sfârºite. Teorie poate sã facã oricine. Vineri m-am
întâlnit cu douã colege de serviciu. Cu o zi înainte fusese
ziua Mihaelei ºi ea, care dãdea startul petrecerilor, de
data aceasta a tãcut chitic ºi nici mãcar între patru ochi
nu a dat vreo explicaþie pentru aceastã schimbare de
atitudine. Probabil cã scumpirea vieþii i-a potolit apetitul
pentru petreceri. Cealaltã colegã, Elena, la care ne-am
întâlnit, trece printr-o perioadã financiarã atât de proastã,
cã nu avea în casã nici apã mineralã.  Ea nu este o
persoanã fãrã resurse. Trãia destul de bine de pe urma
unui apartament situat în centru pe care-l închiria. Au
fost suficiente trei luni în care n-au gãsit chiriaº (au fost
ºi luni de iarnã când întreþinerea e mare) ca s-o dea peste
cap din punct de vedere financiar. Evoluþia este de aºa
naturã cã trãim din ce în ce mai prost. În loc sã se în-
drepte ceva pe ici pe colo, parcã mai rãu se adânceºte
hãul. Lupta continuã, mor soldaþii, dar nu se întrevede
nici un armistiþiu, nu sunt învinºi ºi nici învingãtori. Doar
pierdere de timp ºi de speranþã. Când ai câte o clipã
liberã, imediat evadezi într-un locuºor unde îþi este bine
ºi unde, cu siguranþã, ai bani. ªi eu visez cã pot face
mult bine, cã sunt plinã de idei practice, cã pot aduce
bunãstare ºi ploaie la timp pãmântului. Vise cu iz de
neputinþã. N-am fost în stare, în aceastã viaþã, nici mãcar
sã sãdesc un copac. Asta nu mai þine de lipsa banilor.
Þine de delãsare ºi de „lasã-mã sã te las” ºi de groapa
din fotoliu. ªi timpul trece ºi se adâncesc nemulþumirile,
ºi se adâncesc ºi ridurile, ºi toate acele transformãri ire-
versibile de care n-ai cum sã scapi se adâncesc ºi ele ºi
încep sã prindã contur ºi totul capãtã nuanþe atât de urâte!

Cam acestea sunt veºtile. N-am primit scrisoare de
la tine. Nu eºti mai puþin frustrat când trebuie sã accepþi
o schimbare a vieþii fãrã s-o fi dorit vreo clipã. ªi odatã
cu tine vor suferi ºi cei din jur. Gata. N-am plecat încã
spre Focºani. Nu ºtiu de ce am amânat. Nu m-am putut
mobiliza. S-ar putea sã vin sãptãmâna asta.
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Costache Mãrgineanu era cunoscut ca un om liniºtit,
care nu fusese vãzut prin cârciumi, nu fãcuse vreun scan-
dal pe stradã, nu umblase cu pantofi de culori diferite ºi
care, înduioºat de un copil sãrman ori de vreun ins cu
picioarele complicat rãsucite, le întindea mãrinimos câte
o monedã. Pãrea un sfios, ºi din pricina aceasta, deºi se
entuziasmase ºi el ca tot românul, nu ieºise din casã la
revoluþie. Urmãrise de pe balcon, cu ochii în lacrimi,
coloana de tancuri care se îndrepta spre capitalã ºi amor-
þea la televizor pânã spre dimineaþã, copleºit de mãreþia
momentului istoric ºi de emoþia participãrii, fie ºi în felul
acesta, la schimbarea lumii. Amorþea, pentru cã Virginica,
soþia lui, mai obositã pare-se ºi mai puþin receptivã la
asemenea seisme, adormea cu capul pe genunchii lui ºi
el. grijuliu ºi tandru, încremenea, formând astfel, împreunã,
un înduioºãtor grup statuar. Din aceeaºi sfioºenie, deºi
simþea tumultul lãuntric  ºi îl bântuiau chiar niºte porniri
eroice, n-a îndrãznit, aºa cum fãceau alþii, sã scrie nici
mãcar câteva afiºe, pe care sã le lipeascã pe geamurile
ºi pe zidurile oraºului, ºi nici mai târziu nu a cutezat sã
intre în vreun partid ori sã încropeascã ºi el o afacere.
Auzea, ca toatã lumea, cã unii s-au îmbogãþit rapid, cã
se pricopseau peste noapte cu magazine, fãbricuþe, lacuri
ºi pãduri, dar nu-i invidia din douã motive: el nu avea
poziþia socialã, care sã-i îngãduie asemenea lucruri ºi
apoi nici n-ar fi avut curajul acelora. ªi nici lãcomia lor.
Se mulþumea cu leafa lui de dascãl ºi el era fericit când,
la lecþiile pe care ºi le þinea conºtiincios, dupã ce isprãvea
cu lupta de la Rovine ori cu bãtãlia de la Cãlugãreni, le
vorbea elevilor despre frumuseþea ºi binefacerile libertãþii,
despre multiplicarea opþiunilor într-un stat democratic ºi
despre rapid-crescuta importanþã a cetãþeanului, un
suveran veritabil, pentru binele ºi liniºtea cãruia lucreazã
politica, indiferent de culoarea ei, ºi toate instituþiile
publice. Tot „predând” aceastã lecþie, începuse sã se
pãtrundã el însuºi de adevãrul spuselor sale ºi sã creadã,
aºa cum spusese odatã un filosof, cã trãim în cea mai
bunã lume posibilã. ªi acasã, când vremurile se liniºtiserã
ºi noua societate cãlca apãsat pe drumul ei de glorie,
încerca sã ducã mai departe ºi sã adânceascã aceste
cugetãri, la capãtul cãrora se descoperea pe sine suve-
ranul, adicã exact cetãþeanul acela suprem, la a cãrui
fericire salahorea din greu toatã lumuliþa, de la preºedintele
þãrii pânã la cel din urmã funcþionar dintr-o primãrie
aruncatã cine ºtie pe unde. ªi de aici, din acest ansamblu
de filosofãri articulate într-un sistem coerent ºi convingã-
tor, i-a venit lui ideea: n-ar fi normal ca ºi cetãþeanul acesta
sã nu mai aºtepte totul de la ceilalþi ºi sã se implice ºi el,
sã punã ºi el umãrul la propria-i propãºire? Adicã ºi el,
cetãþeanul Costache Mãrgineanu, care îºi reproºa acum
cã la revoluþie a stat închis în casã, primind astfel cadou
libertatea pentru care alþii ºi-au riscat viaþa, cã n-a avut
curajul sã scrie ºi el mãcar un afiº, cã n-a scandat în

campaniile electorale numele nici unui candidat, ba mai
mult, cã ºi pe primarul de-acum i l-au ales alþii, pentru cã
el nici nu s-a dus sã voteze. Ai dormit, Costache! îºi
spunea cu ciudã, uneori cu glas tare, atunci când Virginica
nu era pe-aproape ca sã-l audã. Trebuia sã-ºi ia revanºa
asupra acelui „somn de moarte”, sã facã ºi el ceva, atât
pentru liniºtea conºtiinþei lui, dar ºi pentru comunitatea
cãreia îi era dator. Ceva care sã rãmânã, sã dureze, ºi
parcã, tolãnit în iarba verde a paradisului în care va ajunge,
îi auzea pe urmaºii sãi concitadini: domnule, chestia asta
a fost ridicatã la sugestia profesorului Costache! ªi se
emoþiona la auzul unor astfel de cuvinte ºi un ochi – nu
înþelegea de ce doar unul – i se umplea de lacrimi.

Ceva, dar ce? Câteva nopþi a cugetat îndelung la
trecutul, prezentul ºi viitorul oraºului sãu, la lucrurile pe
care le avea, dar mai ales la cele care îi lipseau pentru a
deveni nu atât o urbe impunãtoare, cât mai ales pentru a
avea aerul acela de civilitate europeanã. În timp ce
Virginica se lupta cu telenovelele ºi cu emisiunile de
divertisment, el, cetãþeanul Costache, îºi storcea creierii
pentru comunitate. Deja se simþea altfel. Dupã repetate
sforþãri, a izbutit în cele din urmã sã alcãtuiascã o listã
cu câteva propuneri, care, înfãptuite de câteva instituþii,
puteau constitui începutul unei noi istorii. Primul pas, cel
mai greu, fusese fãcut. Mai rãmâneau câþiva, nesem-
nificativi ºi cel care dovedise un exemplar spirit civic
putea sã intre împãcat în eternitate. Sfioºenia, pe care
cinismul nu reuºise s-o înfrângã, l-a determinat sã aleagã
calea scrisorilor. O singurã scrisoare, de fapt, în mai multe
exemplare, care avea o introducere menitã sã-l sensi-
bilizeze pe adresant: „Eu, cetãþeanul Costache, la uni-
son cu toþi cetãþenii patriei, socotesc cã nu pot rãmâne
în afara efortului general ºi cã asemenea marilor noºtri
înaintaºi, precum Mircea cel Bãtrân, Vlad Dracul sau Radu
de la Afumaþi, ca sã nu pomenesc decât câþiva dintre ei,
am, ca fiecare dintre noi, datoria de onoare de a face
ceva pentru acest popor minunat. Acesta este motivul
pentru care vin la dumneavoastrã ºi vã supun atenþiei
aceastã idee...” A expediat plicurile ºi s-a pus în aºteptare.
Dupã douã luni de zile încã nu primise nici un rãspuns ºi
nu mai ºtia ce sã creadã: ori cei cãrora le scrisese erau
ocupaþi cu lucruri mult mai importante decât cu cititul
sutelor de scrisori, care le soseau zilnic de la cetãþenii
implicaþi, ori poºta nu funcþiona încã la standarde
europene. Hotãrî, de aceea, sã se ducã personal la fiecare
dintre ei ºi începu cu primarul, care pãrea rãtãcit în biroul
lui mare ºi sobru. Omul arãta istovit – sãrmanul, o fi
muncind ºi noaptea pentru noi, ºi noi dormim! – avea
cearcãne ºi când ºi când îºi umezea buzele cu câteva
înghiþituri dintr-un pahar cu apã. Avea în faþã o agendã
deschisã, voluminoasã, în care îºi nota, probabil, lucrurile
zilnice pe care le avea de fãcut. Ziceþi repede, cã sunt în

CETÅæEANUL COSTACHE
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crizã de timp, spuse el ºi cetãþeanului Costache i se
pãru cã simte o vagã adiere de ottonel. Trecu repede
peste asta – o prostie, desigur – ºi, ca sã se facã înþeles,
reproduse preambulul scrisorii, cel cu spiritul civic ºi cu
datoria faþã de comunitate.

— Concret, ce vreþi?
— Domnule, oraºul åsta a dat o seamã de personali-

tãþi, despre care generaþiile tinere nu ºtiu nimic. Or, nu-i
putem lãsa în uitare. Noi nu venim de nicãieri, noi avem
un trecut...

— Bine-bine, îl întrerupse primarul, care dãdea semne
de nerãbdare, mai concret.

— Mai concret, cred cã ar fi bine sã facem în parc o
alee sau o rotondã, cum vreþi, cu statuile lor.

— Mda, nu e rãu... ªi dacã mã gândesc bine, aleea
asta ar putea începe cu mine.

— Mã iertaþi, dar eu nu mã gândeam la primari, ci la...
— Adicã? se burzului primarul. Vrei sã spui cã eu nu

sunt o personalitate? Cã n-am fãcut nimic pentru oraºul
åsta? Cã mandatul meu o sã fie o patã albã în istoria lui?
Cine crezi cã a pus becuri în stâlpi, ca sã nu dai în gropi
noaptea? Cine crezi cã a astupat gropile ca sã nu dai în
ele ziua? Cui îi datorezi faptul cã ai apã rece la robinet?
Cui trebuie sã-i mulþumeºti cã, din când în când, se
stârpesc câinii vagabonzi? Cui trebuie sã-i fii recunos-
cãtor cã te poþi odihni pe o bancã în parc? Cine crezi cã
a fãcut toate astea? Eu, domnule. Eu, care mã gândesc
zi ºi noapte la oraºul åsta, ºi care nu vreau sã le lip-
seascã nimic celor care m-au ales. ªi dumneata, care
beneficiezi de toate astea, care huzureºti pe munca mea,
ai tupeul sã-mi spui cã nu sunt o personalitate. Pãi, dacã
eu nu sunt, atunci cine mama dracului este?

Primarul era în picioare când tuna astfel, sporind parcã
mireasma de ottonel, în vreme ce vajnicul cetãþean
Costache se fãcuse mic pe scaun, bântuit de teama ca
nu cumva maimarele oraºului sã se prãbuºeascã peste
el. Înþelegea cã gafase, cã ratase aceastã primã întâlnire
ºi i se pãrea ºi necuviincios ºi nedemn sã se apuce acum
sã-l ridice în slãvi pe dom’ primar. Poate va exista o datã
viitoare. Oricum, îi pãrea rãu cã nu intrase într-un partid,
fiindcã, chiar dacã nu s-ar fi numãrat printre cei de frunte,
ar fi deprins mãcar un dram de diplomaþie.

Câteva zile la rând bãtu la uºa preºedintelui consiliului
judeþean. Omul nu era, se zicea cã îºi fãcea veacul pe la
Bruxelles, de unde spera – citise asta în ziarul local – sã
obþinã niºte fonduri pentru crearea unor locuri de muncã
într-o fabricã pe care el, preºedintele, o închisese ca fiind
nerentabilã. Acum, ori avea remuºcãri cã lãsase pe dru-
muri atâþia oameni, ori cine ºtie ce avea el în cap. Într-o
zi îl gãsi, totuºi, ºi avu surpriza sã constate cã îi revenise
brusc sfioºenia aceea când s-a vãzut într-un birou de
douã ori mai mare ºi mai elegant ca al primarului. Preºe-
dintele – ºi asta l-a frapat ºi parcã l-a fãcut sã-ºi depã-
ºeascã sfiala – avea niºte ochi extrem de vioi, privirile îi
fugeau repede ºi viclean dintr-un loc într-altul, ca ºi cum
de oriunde se putea ivi o primejdie.

— Ce doriþi? întrebã el ºi ochii lui mãturarã ca un
reflector faþa lui Costache, care folosi aceeaºi introducere
cu spiritul civic ºi comunitatea.

— Spiritul åsta, zise preºedintele, vi-l puteþi mani-
festa ºi acasã, în blocul sau pe strada pe care locuiþi.

— Da, dar aici e vorba despre o decizie, pe care eu
nu pot s-o iau.

— Dumneavoastrã, cetãþenii, sunteþi decidenþii, zâmbi
preºedintele.

— O datã la patru ani, ºi atunci nu facem decât sã-i
alegem pe cei care vor decide pentru noi, care ne vor
organiza viaþa aºa cum cred ei de cuviinþã. E ca ºi cum
am alege niºte mici dumnezei...

— Ei, nici chiar aºa, râse preºedintele ºi ochii lui
stãruirã asupra unui colþ al încãperii în care pãrea cã se
petrece ceva. De fapt, ce vreþi?

Costache Mãrgineanu dezvoltã ideea cu aleea perso-
nalitãþilor, dar de data asta în fiecare oraº ºi ici, colo în
câte un sat, pentru cã, precizã el, nu ºtiu de ce, dar marii
scriitori, de exemplu, s-au nãscut la þarã, de parcã satul
ar fi mult mai curat ori mai liric decât oraºul.

— Ideea nu e rea, admise preºedintele, numai cã,
pentru asta, ne-ar trebui o groazã de bani.

— N-aþi putea obþine ceva de la... Bruxelles? îndrãzni
Costache.

— Îþi râzi de mine?
— Nu, Doamne fereºte, dar bãnuiesc cã Europa unitã

îºi pune problema identitãþii culturale a fiecãrei þãri în
parte.

— E, într-adevãr, o problemã identitatea asta, pe care
noi abia acum ne-o facem. D-aia cred cã, dacã ideea
dumitale ar fi realizabilã, aleea aceea ar trebui sã cuprindã
personalitãþile de dupã revoluþie, adicã exact acei oameni
care au deschis noua cale ºi care pun astãzi umãrul la
consolidarea democraþiei.

— Mã tem cã m-aþi înþeles greºit, se întristã Costache.
Eu mã refeream la oamenii de culturã, la cei care, de-a
lungul timpului, au creat ceva în acest spaþiu, care au
rãmas în istoria acestui judeþ.

— Dumneata eºti împotriva democraþiei?
— Nu, Doamne fereºte! se îngrozi Costache. Numai

cã nu vorbim despre acelaºi lucru.
— Atunci, te crezi deºtept, nu? se înfurie preºedintele.

Ai venit aici sã-mi spui cã eºti mai deºtept decât mine,
nu? Sã-mi spui cã ocup scaunul åsta degeaba, nu?

— Domnule...
— Nici un domnule. Eu mã zbat aici, îmi storc zi ºi

noapte creierii cum sã fac sã le fie oamenilor mai bine, ºi
dumneata vii ºi-mi spui cã, de fapt, nu sunt bun de nimic.
Dacã eºti mai deºtept, treci dumneata în locul meu.
Poftim!

Preºedintele se învineþise de supãrare ºi cu un gest
energic îl soma pe Costache sã se aºeze pe scaunul de
pe care el se ridicase. Mãrgineanu înþelese cã nu mai
era nimic de fãcut, bâigui niºte scuze ºi ieºi sub privirile
mânioase ale preºedintelui. Îi mai rãmânea prefectul, dar
nici cu acesta nu avu mai mult noroc. În disperare de
cauzã, se întâlni cu liderul unui partid din opoziþie, care
se arãtã entuziasmat de idee, îi promise cã o va intro-
duce în programul sãu electoral ºi îl asigurã cã, atunci
când vor ajunge la putere, primul lucru cu care vor începe
va fi aceastã alee în fiecare oraº al judeþului. Dar, nu se
ºtia dacã vor ajunge vreodatã la putere. Cum conºtiinþa
lui de cetãþean activ nu-i dãdea pace, mai fãcu de vreo
douã ori turul pe la cei trei – primar, preºedinte, prefect,
ºi tot ce a obþinut a fost crescânda iritare a acestora,
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care au început sã suspecteze faptul cã, sub ideea
acestui individ insistent se ascunde cu siguranþã altceva.
Bãnuiala le-a fost întãritã ºi de apariþia unui interviu în
ziarul local, în care profesorul Costache Mãrgineanu îºi
dezvolta teribila lui idee ºi îºi exprima speranþa cã factorii
de decizie, municipali ºi judeþeni, vor fi mai mult decât
bucuroºi sã împodobeascã oraºele ºi, în felul acesta, sã
îºi gãseascã ºi ei un loc de onoare în istoria judeþului.
Interviul a determinat grabnica întrunire a triumviratului,
îngrijorat de amploarea pe care ar fi putut-o lua lucrurile.

— Domnilor, începu primarul, e limpede cã omuleþul
ãsta vrea ceva. Dar, ce?

— Ori e þicnit, suferã de paranoia sau de altã
scrântealã – ºi ochii preºedintelui iscodirã rapid chipurile
celor doi – ºi atunci n-avem decât sã-l lãsãm în pace, ori
e pus de cineva sã ne sâcâie...

— Nu, domnule, interveni prefectul, aici e vorba de
altceva, altfel n-ar fi atât de insistent ºi n-ar fi ieºit în
presã. Omul vrea sã spunã în cele din urmã cã noi avem
o relaþie proastã cu cetãþenii, cã n-avem nici o deschidere
cãtre ei, ºi de aici se pot trage alte concluzii. E clar cã
ãsta a aruncat bulgãrele, care poate produce o avalanºã.

— Pãi, da, continuã preºedintele, nu l-aþi auzit cu spi-
ritul civic, cu datoria faþã de comunitate? I-a bãgat lui
cineva în cap chestiile astea.

— ªi-atunci, ce facem? se arãtã îngrijorat primarul.
Dacã ne-am apuca de nenorocita aia de alee?

— Adicã, sã-i facem jocul? se iritã prefectul. Poate
cã el tocmai asta vrea. Cine ºtie ce intenþii are, îl vezi
mâine-poimâine candidat în alegeri ºi noi îi creãm platfor-
ma. Fiindcã fiþi siguri cã va avea grijã sã ºtie tot românul

cã statuile oamenilor importanþi din judeþ s-au fãcut la
sugestia ºi insistenþa lui.

— ªi mai gândiþi-vã, completã preºedintele, cã oamenii
ãºtia importanþi au ºi ei niºte urmaºi, care vor merge la
vot. ªi pe cine crezi cã vor vota ei, primare?

— Trebuie neapãrat sã facem ceva! rosti galben
primarul. Individul ãsta nu numai cã e pacoste, dar e o
adevãratã primejdie. Pentru noi toþi! adãugã el. Apoi,
luminat dintr-odatã: sã-l înscriem în partidul nostru.

— Mã dezamãgeºti, primare, adãugã preºedintele. Pãi
dacã ar fi un simpatizant de-al nostru, ar mai fi fãcut
ce-a fãcut? E clar cã vine din partea cealaltã.

— Aºa-i! îºi dãdu o palmã peste frunte primarul.
Atunci?

— Deocamdatã, rosti grav prefectul, îi rãspundem în
presã. ªi pe urmã...

ªi pe urmã întrunirea mai durã vreo jumãtate de orã,
dupã care cei trei se întoarserã liniºtiþi la birourile lor.

Peste câteva zile apãru în ziarul local un drept la
replicã intitulat „Diversionistul Costache”, semnat de un
alt profesor de istorie, membru al partidului aflat la putere.
Se spunea acolo cã, împins de oamenii cu intenþii rele
din partidele de opoziþie, profesorul Costache vroia sã
creeze o diversiune, deturnând mãrimile oraºului ºi jude-
þului de la adevãratele lor probleme ºi creând, practic,
irosirea banului public: „În loc sã facem ºanþuri, cã aþi
vãzut cum e când sunt inundaþii, în loc sã facem gropi
ecologice, cã aþi vãzut cã ne-a nãpãdit gunoiul, dumnealui
insistã sã aruncãm banii pe apa sâmbetei, pentru cã asta
ar însemna dacã ne-am apuca sã umplem judeþul cu
scãlãmbãieli de piatrã surã. Unde este spiritul civic al
acestui om perfid, unde este grija pentru comunitate a
acestui individ de o monstruoasã indiferenþã?”. În final,
ca într-un fel de referendum, se cerea opinia cetãþenilor.
Mai bine de o sãptãmânã, ziarul a publicat o avalanºã de
scrisori „din toate pãrþile judeþului”, care condamnau ve-
hement „nãstruºnicia acestui profesor iresponsabil”. Se
spunea în ele: sã i se facã monstrului un control psihiatric;
locul lui este în balamuc, nu în ºcoalã; un asemenea om
ne nenoroceºte copiii; întrucât reprezintã un adevãrat
pericol public, individul ar trebui izolat; pãcat cã nu mai
existã pedeapsa cu moartea º.a.m.d.

Profesorul Costache citea ºi nu mai înþelegea nimic.
Nu izbutea sã priceapã cum, ºi de ce ajunsese dintr-odatã
un monstru, o primejdie pentru conjudeþenii lui, un tip
periculos, un diversionist, o ameninþare pentru liniºtea,
siguranþa ºi prosperitatea tuturor. La urma urmei, ce
fãcuse? Omorâse pe cineva? Avusese ºi el o idee, atât,
o idee, ºi nu era nici o supãrare, nici o nenorocire dacã
alþii nu erau de acord cu ea. Dar, ºi mai mare i-a fost
nedumerirea când s-a trezit acasã cu o hârtie prin care
era anunþat cã, în urma restructurãrilor efectuate, catedra
lui se desfiinþase, urmând ca el sã rãmânã la dispoziþia
inspectoratului. Care va sã zicã, „monstrul” rãmãsese ºi
fãrã pâinepâinepâinepâinepâine. Oarecum consolat cu o frazã dintr-o carte pe
care o citise în adolescenþã – „Pe câmpie la Mohacs au
fost pierderi ºi mai grele” – s-a dus la inspectorat, unde o
generãleasã generãleasã generãleasã generãleasã generãleasã ochioasã i-a mai citit o datã, ca explicaþie,
ce scria în adresa aceea ºi, cu toatã tristeþea, i-a spus
cã singura catedrã liberã era la o ºcoalã într-o comunã
de la marginea judeþului. Era tot ce i se putea oferi...
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„Lumea are cancer ºi cancerul ei este omul”, spunea
cândva unul dintre membrii Clubului de la Roma. Ceea ce va sã
însemne cã, dupã cãderea din paradis ºi dupã blestemul de
„a-ºi câºtiga pâinea în sudoarea frunþii”, încet, încet omul s-a
însingurat, ajungând sã aibã o proastã relaþie cu lumea, dar ºi
cu sine, atâta vreme cât n-a priceput cã rãul de care suferã
lumea porneºte dinlãuntrul sãu. Acolo, prin înceata, dar inexo-
rabila îndepãrtare de dumnezeire s-a produs ceva ireparabil,
cu consecinþe dintre cele mai nefaste: pierderea respectului
pentru orice fel de valoare – vârstã, experienþã, inteligenþã,
creaþie ºi o continuã golire ºi pustiire a sufletului. Tot veacul al
douãzecilea, ca sã nu ne ducem mai departe în timp, a fost
strãbãtut de o puternicã crizã culturalã ºi moralã. Cel puþin de
o sutã de ani încoace omul pare sã îºi caute o modalitate de a
se armoniza cu sine ºi cu lumea. ªi cu cât se agitã ºi „se grã-
beºte” mai mult, cu atât se îndepãrteazã de „obiectul” cãutãrilor
sale. Ce l-a scos din þâþâni, ce l-a înstrãinat de sine ºi l-a însin-
gurat ºi micºorat în lume? „Inerþia” bisericii, rãmasã aceeaºi
de la începuturile ei? Pierderea sensului religios al vieþii? Ne-
putinþa de a se împlini în lumea care „i-a fost datã” ºi pe care,
în loc s-o îmblânzeascã, o face sã sufere cu indiferenþa ºi orgo-
liile lui? Progresul tehnic, care din stãpân l-a transformat într-un
mecanism, într-o simplã „piesã”? Sentimentul cã valorile cul-
turale contemporane lui „întemeiazã” o lume pe care el nu o
simte ca fiind a lui, o altã „realitate” interzisã lui? Dorinþa ºi
neputinþa de a arde etapele propriei deveniri? Dar, devenire
cãtre ce? ªtie el exact ce i se întâmplã? Controleazã el eveni-
mentele sau propria lui viaþã îi scapã de sub control?

El are o dublã suferinþã, care îi accentueazã însingurarea ºi
nesiguranþa: comunicarea cu Dumnezeu e întreruptã sau, când
existã, e defectuoasã; raporturile interumane se degradeazã
necontenit. El e un rãtãcit în propria-i lume, în propria-i viaþã.
El e un Ulise care nu mai are cãtre ce se întoarce, pentru cã
Itaca a dispãrut sub valurile mãrii. El nu are de partea lui nici
mãcar iluzia acelui Don Quijote pornit în restaurarea unei lumi
apuse. De lumea apusã nu-l leagã nici o amintire. Despre ea
nu-i vorbeºte decât uneori istoria – impersonalã ºi nepãsãtoare
– înãuntrul cãreia nu se poate regãsi. Viaþa lui nu se desfãºoarã
decât în orizontul ondulatoriu al economicului.

Pe ce se poate sprijini? Pe Dumnezeu, nu. Pentru cã pe
Dumnezeu el nu-l mai cautã decât în momentele de mare spaimã
ori de mare suferinþã, atunci când e în primejdie sã piarã. În
rest, între pãmânt ºi cer e o lungã noapte de tãcere. Pe cei din
jurul lui, nu. Pentru cã toþi ceilalþi sunt vinovaþi de eºecurile lui,
pentru cã toþi, ca ºi el, sunt bântuiþi de egoism ºi trufie. Pe
culturã, nu. Cultura are în ea o „moliciune” care nu-i serveºte la
nimic, un „talent” de a-i spori confuzia prin multitudinea între-
bãrilor cãrora nu le dã nici un rãspuns ºi, poate de aceea, un
limbaj, care îi e din ce în ce mai strãin. Pe el însuºi, nu. Însin-
guraþii nu au vocaþia biruinþei. El e un suspendat deasupra
ierbii, mult prea aproape de pãmântul care îl face sã-ºi simtã
vremelnicia, ºi mult prea departe de cerul cãtre care a încetat
sã mai priveascã.

Ce soluþii are, totuºi? Cea mai la îndemânã ar fi „ieºirea din

aceastã lume” prin sinucidere. În clipa aceea supremã s-ar
stinge cu iluzia cã a participat la „opera” lui Dumnezeu, fie ºi
printr-un act care neagã creaþia: el poate distruge ceea ce a
creat Divinitatea. Dar, asta nu ar echivala cu o rezolvare a pro-
blemelor lui, ci cu o abandonare, cu o înfrângere. O alta ar fi
iubirea, dar nu aceea pentru jumãtatea care l-ar întregi, ci o
iubire de tip creºtin pentru „aproapele”. Dar, el nu-ºi poate iubi
aproapele cel puþin din douã motive: pentru cã el nu mai poate
iubi – dragostea lui este una mecanicã ºi se produce exclusiv
în zona sexualitãþii, ºi pentru cã, însingurat în egoismul sãu,
„aproapele” nu îi stârneºte decât adversitatea sau indiferenþa.
Ar mai fi apoi opusul iubirii, adicã o urã grea împotriva a toate
ºi a tuturor. Dar, asta ar duce la o exacerbare a însingurãrii. ªi
fiindcã, asemenea „somnului raþiunii”, naºte ºi ea monºtri, ura
l-ar transforma în altceva ºi i-ar anula definitiv orice ºansã de
„comunicare” cu Dumnezeu. Atunci? O revoluþie profundã, care
sã-i modifice ºi sã-i intensifice toate circuitele lãuntrice, sã i le
aducã la starea lor din ziua facerii. Dar, poate sãvârºi el de unul
singur aceastã uriaºã „operã de restaurare”?

Drama lui este o nouã cãdere, dupã cãderea adamicã. În
timp, fãrã sã ºtie cum ºi când, el a pierdut „chipul ºi asemãnarea”
lui Dumnezeu ºi a dobândit „chipul ºi asemãnarea” lumii decã-
zute, pãcãtoase în care trãieºte. El nu ºi-a dobândit astfel, ci ºi-
a pierdut, de fapt, identitatea. Pierderea acestei identitãþi a
însemnat o rupere brutalã a relaþiei (virtuale) cu divinitatea. El
a intrat astfel în dezordine ºi ºi-a aºezat viaþa sub tutela hazar-
dului. În loc sã ispãºeascã ºi sã se izbãveascã, el a adãugat
pãcatului originar încã unul, condamnându-se la vremelnicie
ºi nevolnicie.

Aceastã a doua cãdere face din el un însingurat ºi un rãtã-
citor pe sub cerurile goale. El a pierdut astfel ºansa mântuirii.
Religia – nãscutã din eºecul comunicãrii cu Dumnezeu, nu mai
are acces la mister, la tainã ºi rãmâne doar o succesiune de
ritualuri fãrã conþinut, fãrã fiorul mistic, o simplã gesticulaþie,
jocul nedescifrat al unui actor mut.

Pentru ieºirea din dubla cãdere în pãcat este nevoie de o a
opta zi, de o nouã facere, pe care cel de douã ori cãzut nu o
poate sãvârºi. ªi-atunci, se pare cã totul ar cãdea, iarãºi, „în
sarcina” Divinitãþii. Dar, ar mai fi posibil un nou potop? Probabil
cã nu, pentru cã într-o lume ca aceasta astfel „aºezatã”, nu s-ar
mai gãsi un alt Noe, aºa cum, în alt plan, nu s-ar mai gãsi nici
un alt Loth neatins de grozãviile Sodomei ºi Gomorei. Rãmâne
marea speranþã a întoarcerii Mântuitorului. Dar, se prea poate
ca Omul Absolut sã se întoarcã într-o lume pe care nu ar mai
recunoaºte-o ºi care nu l-ar mai recunoaºte. ªi nu se ºtie dacã,
în suficienþa ºi trufia lui, din teama de a nu i se „strica” aceastã
lume, aºa cum ºi-a „alcãtuit-o” el, omul nu s-ar grãbi cãtre o
nouã rãstignire. Numai un „Dumnezeu de foc” ar mai putea
schimba faþa lumii, un Creator asemãnãtor unui artist care,
dezamãgit de propria-i creaþie, se întoarce împotriva ei ºi o
distruge, pentru a o lua de la început. Dar, asta ar însemna ca
omul acestei lumi sã nu fie decât o eroare ºi un permanent
prilej de mustrare ºi de amãrãciune a lui Dumnezeu. Or, în actul
creator primordial nu existã dezamãgire...

A DOUA CÅDERE

Gheorghe FilipGheorghe FilipGheorghe FilipGheorghe FilipGheorghe Filip
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FAGUL

Titi DamianTiti DamianTiti DamianTiti DamianTiti Damian*

* Nãscut la 5 august 1945 în satul Muscelu-Cãrãmãneºti,
comuna Colþi, judeþul Buzãu. A absolvit Çcoala Pedagogicã
Buzãu (1965), Institutul Pedagogic Galaþi (1970) ºi Facultatea
de Filologie Bucureºti (1975). Profesor de limba ºi literatura
românã la Liceul Teoretic Grigore MoisilGrigore MoisilGrigore MoisilGrigore MoisilGrigore Moisil, Urziceni, judeþul
Ialomiþa. Debut literar – prozã (nuvele ºi fragmente de ro-
man) în revista Tribuna literar-artisticã ºi culturalãTribuna literar-artisticã ºi culturalãTribuna literar-artisticã ºi culturalãTribuna literar-artisticã ºi culturalãTribuna literar-artisticã ºi culturalã, Slobozia,
2001. Studii ºtiinþifice ºi didactice în revistele Limba ºi literaturaLimba ºi literaturaLimba ºi literaturaLimba ºi literaturaLimba ºi literatura
românãromânãromânãromânãromânã, Tribuna învãþãmântuluiTribuna învãþãmântuluiTribuna învãþãmântuluiTribuna învãþãmântuluiTribuna învãþãmântului, ExameneExameneExameneExameneExamene etc. (1988 –
2004). Cartea sa FagulFagulFagulFagulFagul – în curs de apariþie – este un roman
„aºteptat“ ºi „neaºteptat“, dupã cum crede autorul însuºi. „Aº-Aº-Aº-Aº-Aº-
teptatteptatteptatteptatteptat, pentru cã recupereazã o temã importantã din literatura
românã, urmãrind dramaticele evenimente legate de colecti-
vizare, pe care le trãieºte o comunitate ruralã din Munþii Buzã-
ului, în anii ’60. NeaºteptatNeaºteptatNeaºteptatNeaºteptatNeaºteptat, prin maniera originalã în care
pune în relaþie realitatea durã cu stoicismul personajelor. Totul
pe un fond liric, istoric ºi mitologic”. (Passionaria StoicescuPassionaria StoicescuPassionaria StoicescuPassionaria StoicescuPassionaria Stoicescu)

Stãpânului Fagului i se cuvenea locul cel mai apropiat
dintre copac ºi preot, ca ºi acum. Se uita din când în
când spre neamul lui, unde o vãzuse pe nevastã-sa pe
care o întreba din priviri: „Ai venit ºi tu? Dar cu ãia ce-i?”

Preotul îºi deschise cartea pe mãsuþã, zãbovi o clipã
pe mijlocul unei pagini, unde cãuta cu degetul un pasaj,
îºi ridicã privirea peste mulþime, cercetându-i parcã dacã
sunt toþi, îºi trecu mâna prin pãr cu un gest pe care cei
din faþã îl ºtiau din totdeauna, semn cã slujba poate sã
înceapã. Dascãlul îi întinse cãdelniþa pregãtitã cu tãmâia
care ardea mocnit, apoi, cu gesturi lente ºi paºi rari, dãdu
ocol Fagului, aruncând-o când spre copac, când spre
mulþimea care se închina cu gesturi largi. „Miluieºte-ne
pre noi, Dumnezeule, despre mare mila Ta, rugãmu-ne
Þie, cãci Þie Þi se cade a ne milui ºi a ne mântui pre noi,
Cristoase, Dumnezeul nostru, ºi Þie mãrire înãlþãm
împreunã, ºi Pãrintelui Tãu celui fãrã început, ºi prea
sfântului, bunului ºi de viaþã fãcãtorului Tãu Duh, acum
ºi pururea ºi în vecii vecilor, Amin!”

Glasul preotului rãsuna domol ºi prelung, pãtrunzând
cu fiori mulþimea, stãpânea poiana de parcã ar fi vrut sã
se odihneascã acolo, apoi se rãzgândea ºi, dintr-o datã,
parcã mai puternic, amplificat de rãspunsul dascãlului ºi
al mulþimii, se revãrsa când peste sat, când peste Pãdurea
Samarului, care-l ducea mai departe cãtre Dealul Martirilor,
pierzându-se într-un târziu pe Vârful Goþilor: „Doamne,
Dumnezeul nostru, cela ce întru înþelepciune ai fãcut toate
numai cu cuvântul, ºi le-ai trecut din nefiinþã în fiinþã ºi
le-ai unit cu puterea ºi lucrarea Ta negrãitã. Cela ce ai
pus soarele spre lumina zilei ºi luna spre întunericul de
noapte. Cela ce ai dat putere împãratului ºi profetului
David împotriva gigantului Goliat. Cela ce ai împuternicit
pre Ghedeon, ºi ai frânt ºi nimicit cu totul pre potrivnicii
lui. Cela ce prin slujitorul Tãu Moise ai eliberat neamul
evreiesc din robia cea amarã ºi i-ai arãtat stâlp de foc,
sã nu se împiedice pasul lor ºi acum, trimite din locul

Tãu cel sfânt, stâlp strãlucitor ºi luminos nouã, spre
împråºtierea duºmanilor vãzuþi ºi nevãzuþi care cautã sã
împrejmuie satul nostru. Întãreºte-ne pre noi la minte ºi
la inimã cu puterea Ta nebiruitã ºi neînfrântã. Dãru-
ieºte-ne nouã pacea adâncã ºi netulburatã, cã Tu eºti
mântuitorul sufletelor noastre, ºi Þie înãlþãm mãrire,
Tatãlui ºi Fiului ºi Sfântului Duh, acum ºi pururea ºi în
vecii vecilor, Amin.”

Din nou preotul porni sã cãdelniþeze mulþimea, care
îngenunchea ºi se ridica foindu-se. Clopotul ºi lãnþiºorul
cãdelniþei zornãiau într-un clinchet curat, liniºtit, apoi, se
lãsã o tãcere asurzitoare. Privirile preotului ºi ale mulþimii
se fixarã ca niºte magneþi din toate pãrþile pe copacul ce
aºtepta parcã resemnat condamnarea la moarte. Glasul
preotului se ridica ºi mai puternic spre frunziºul care
fremãta uºor, contopindu-se cu al acestuia, care, foind,
parcã vorbea mulþimii o datã cu preotul: „Fraþilor, când se
desparte sufletul de trup, este tainã neînfricatã ºi de
cutremur tuturor, cãci sufletul se duce tânguindu-se, iar
trupul se acoperã, dat fiind pãmântului. Când se desparte
sufletul copacului acestuia de trupul lui ºi când se
desparte Fagul acesta de sufletul nostru, mare tânguire
este. Toþi ne umplem de lacrimi, când îi vedem trunchiul
cãzând ºi zãcând ºi grãindu-ne: «Rãmâneþi sãnãtoºi,
prietenilor ºi fiilor, cã eu plec în calea mea! Sã vã aduceþi
aminte, fraþilor, sã nu mã uitaþi ºi, când vã rugaþi
Domnului, rugaþi-vã ºi pentru mine. Cumplitã este calea
pe care merg acum. Iatã, iubiþii mei fraþi, zac în mijlocul
vostru mut ºi fãrã de glas, gura a tãcut, limba a încetat ºi
buzele s-au lipit, nãrile s-au legat ºi picioarele s-au împie-
dicat, chipul s-a schimbat, ochii s-au stins ºi nu mai vãd
pe cei ce plâng, auzul nu mai primeºte tânguirea celor
întristaþi, nãrile nu mai simt mireasma tãmâii. Pentru
aceasta, faceþi rugãciune pentru mine!».”

La auzul acestor tânguiri, care parcã veneau ca un
fior prin glasul preotului dinspre Fag, mulþimea se cutre-
murã, îngenunchie ºi se ridicã închinându-se cu miºcãri
cucernice ºi lacrimi stropirã poiana. Din când în când
bocetele înfundate ale femeilor înþepau vãzduhul, înfiorând
inimile, înãlþându-se apoi spre cer, o datã cu copacul.
Pentru a treia oarã preotul înconjurã Fagul, aruncând cã-
delniþa de sus în jos, de parcã ar fi vrut sã-ºi ia un ultim
rãmas bun, apoi se apropie cu evlavie de trunchiul copa-
cului, îngenunchie, apoi se rugã într-o tãcere adâncã,
cerându-i Fagului protecþie în numele tuturor:

— Pentru ca în toate zilele vieþii noastre, sã ne izbãvim
noi de foamete, de boale, de cutremur, de potop, de
grindinã, de foc, de sabie, de venirea asupra-ne a altor
neamuri, de rãzboiul cel dintre noi, de toatã rana cea
aducãtoare de moarte, de necaz ºi de nevoie, rugãmu-
Te, milostive Doamne, auzi-ne ºi ne miluieºte!

Venise momentul când se pregãtea sã-ºi þinã predica.
Îºi aºezå domol mâinile încruciºate peste patrafirul

prozåprozåprozåprozåprozå



56 SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

strãlucitor, îºi apropie privirea, rotind-o peste cei din jur.
Faþa îi era rasã proaspãt, uºor obositã, ºi o ºuviþã de pãr
castaniu i se desprinse din pãrul lung, dat pe spate.
Licãririle albastre-verzui ale ochilor i se învioraserã la lu-
mina soarelui de amiazã, de toamnã târzie, semn cã se
concentra spre a spune predica de Sf. Andrei, aici la
Fag, ca în fiecare an, într-un obicei pe care-l moºteniserã
ºi el, ºi sãtenii, de cine ºtie când. Pe chip i se aºezase
parcã o luminã ce contrasta cu întristarea de pe chipul
mulþimii, care îl privea nedumeritã. Dinspre colþul buzelor
ºi dinspre crestãtura ochilor trimitea spre oameni o luminã
misterioasã pe care încercau s-o ghiceascã, semn cã
ceea ce urma sã le spunã avea sã rezolve o mare
frãmântare.

— Iubiþi credincioºi,
Nu s-a întâmplat niciodatã ca, de când pãstoresc acest

sat, de când l-au pãstorit tatãl ºi bunicul meu, ºi de când
se ºtiu neamurile aici, la Podul Samarului, la slujba
Fagului, de Sf. Andrei, sã nu fie vreme frumoasã, ca ºi
astãzi, semn cã de atâtea generaþii, acesta ne binecu-
vânteazã ºi ne ocroteºte cu bunãtatea sa. Ne-am întâlnit
aici, aºa cum au fãcut-o strãmoºii noºtri din neam în
neam, sã ne unim sufletele întru credinþa strãmoºeascã,
aºa cum au fãcut-o ºi întâii creºtini trimiºi de Sf. Andrei,
dinspre Marea cea Mare. Drumurile lor spre munþii cei
mari ai Buzãului s-au oprit mai întâi pe aici. Mãrturie stau
în memoria noastrã, numele noastre, ºi dealurile, ºi munþii
aceçtia din jur împrejur ºi de mai departe. Iatã, în faþã
spre rãsãrit, stã mãrturie Curmãtura, cãci acolo li s-a
curmat urcuºul lor greu, ºi de acolo au vãzut muntele din

faþã cãruia i-au zis Vãtraiul, adicã vatrã de sihãstrie. Spun
bãtrânii cã acolo a locuit sihastrul Caraiman, de aici satului
i s-a zis Muscelu-Cãrãmãneºti, ºi tot acolo a fost o micã
bisericuþã, ale cãrei temelii mai sunt ºi azi. Iatã aici, lângã
Curmãturã, dealul Ciliciei, pe care voi îl schimbaþi nu-
mindu-l Ceciliei, iar dincolo de pãdure este Vârful Goþilor,
pe care noi l-am fãcut, în neºtiinþa noastrã, al Hoþilor. De
la sihãstria de dincolo de Vârful Goþilor a fost luat sihastrul
Sava Gotul, maltratat ºi omorât prin înecare în apa
Buzãului. Iar platoul unde mânãm noi oile vara, spre stâna
din munte, se cheamã dealul Martirilor, adicã, pe greceºte,
„martor” al lui Dumnezeu. Lângã el, ºtiþi cu toþii, se aflã
vestitele sihãstrii sãpate în piatrã de cucernici, la Agaton,
la Gãvane, la Piatra Îngãuritã sau la Aluniº.

Fagul acesta este martorul vechimii noastre. Sãmânþa
lui a fost adusã aici, de dincolo de mare, pe corãbii, de
celãlalt întemeietor, Damianos, care în greceºte înseamnã
„îmblânzitor, stãpânitor”. El a creºtinit, adicã a îmblânzit
pe locuitorii vechi de aici, iar numele lui l-a pãstrat
Dumnezeu cu sfinþenie, din veac în veac, cãci întâiul
nãscut a fost în familia Damian, întotdeauna bãrbat, aºa
cum s-a întâmplat ºi se întâmplã ºi acum. Fagul a fost
tãiat, cum zic bãtrânii, tot la a ºasea generaþie, dar numai
dupã ce a rãsãrit un alt fag lângã el. Acesta ºi alþi cinci
fagi dinaintea lui au fost pãrinþii Pãdurii de fag a Samarului,
singura pãdure de fagi între pãdurile de stejari dimprejur.
A venit ºi rândul lui acum, iar stãpânul trebuie sã-ºi facã
datoria. Semn rãu este cã, pânã acum n-a mai rãsãrit
nici un puiet de fag, sã-l înlocuiascã. De aceea, ar trebui
sã-l rugãm pe stãpân sã mai aºtepte câþiva ani cu tãiatul.
Poate la primãvarã va rãsãri, cãci anul acesta a fost jir
îndestulãtor ºi pentru împrospãtarea pãdurii. Când vom
vedea cã va creºte viguros, atunci poate sã-l înlocuiascã
pe acesta.

Fraþi creºtini, vremuri tulburi ºi nori negri se abat asupra
noastrã. Dinspre câmpie – ºi privi spre sud – vin veºti cã
oamenii sunt nevoiþi sã renunþe la pãmânturile pe care le
stãpânesc din tatã în fiu. Avem ºi noi pãmânturile noastre
aici, între munþii aceºtia – ºi-ºi roti privirile protectoare
peste pãduri, peste livezi, peste fâneþe, peste garduri ºi
peste sat. Avem ºi pãmânturile care ne dau pâinea cea
de toate zilele, dincolo de munþi, pe tot Bãrãganul, pe
unde le-au primit pãrinþii noºtri dupã Rãzboiul cel Mare.
Pentru acele pãmânturi s-ar putea sã fim siliþi sã facem
colectiv ºi aici, între munþi. Grupuri de muncitori din fabrici
ºi echipe de funcþionari din alte zone au fost trimise sã
ne lãmureascã sã ne trecem la colectiv. Pãstraþi-vã
cumpãtul, daþi-le ascultare, nu-i sfidaþi, cã sunt oamenii
stãpânirii, dar faceþi cum credeÆi cå este mai bine pentru
voi.

Sã ne rugãm ºi sã ne închinãm, aºa cum o facem în
fiecare an, pentru sãnãtatea ºi pentru bunãstarea satului
nostru, pentru ca din fructele acestui Fag sã rãsarã altul,
care sã ducã peste veacuri credinþa ºi viaþa noastrã, sã
ne apere de nãpãstuiri ºi de fiarele pãdurii. Aºa a hotãrât
Sf. Andrei la începutul începuturilor ºi peste cele hotãrâte
de el nimeni nu poate trece! Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

— Aºa sã ne ajute Dumnezeu! îi rãspunserã în cor de
trei ori glasurile însufleþite ale credincioºilor, în timp ce
cãdelniþa îºi arunca în jurul Fagului, peste mulþime ºi
mai departe spre pãdure, mirosul misterios ºi pãtrunzãtorLa marginea crânguluiLa marginea crânguluiLa marginea crânguluiLa marginea crânguluiLa marginea crângului
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al tãmâii arzânde în cercuri de fum albãstrui.
O boare de vânt cãlduþ, înãbuºitor, se repezi dinspre

pãdure spre poiana înþesatã de lume, apoi se opri în Fag
ºi, dintr-o datã, ca la o atingere misterioasã, bãnuþii frun-
zelor începurã sã se desprindã, la început imperceptibil,
unul câte unul, apoi din ce în ce mai deºi, printre crengi,
de parcã o mânã uriaºã, nevãzutã, scutura uºor copacul,
fãcându-l sã-ºi plouã frunzele peste mulþimea înfioratã
care privea înfricoºatã ºi uimitã cum frunzele ruginii,
verzui, cenuºii sau gãlbui se aºezau într-un covor uriaº
peste poianã. Intimidaþi la început, acum dezmeticiþi,
sãtenii se repezirã sã prindã frunzele, sã le îndese în
buzunare:

— Sunt bune de pus la streaºina casei, lângã usturoi,
sã ne fereascã de boli ºi de fiarele pãdurii, explica Ion
Chiostec nepotului, pe care-l þinea de mânã sã nu-l calce
mulþimea.

— Ce þi-am zis eu cã n-ai sã-l tai? îi ºopti la ureche
Stere Piþigoi lui Ion ªase. Disearã vin pe la tine cu
nevastã-mea, Ileana, sã mai vorbim. Poate îl gãsim çi
pe Neculai al Linii. Sã nu dezlegi câinele ºi sã nu încui
poarta la drum. Nici cu vremea nu-i a bine. Vezi ce vãlãtuci
de nori se îngrãmãdesc spre Crivãþ, la Boºoveiu?

Deodatã, privirea mulþumitã ºi împãcatã a preotului
se înãspri, orbitele i se mãrirã, ochii încercarå sã sarã de
la locul lor, cutele frunþii i se încreþirã ºi mai tare în dungi
groase, gura întredeschisã ºuierã ceva nelãmurit, iar
degetele-i arãtarã energic înspre poteca ce venea dinspre
pãdure. Câþiva inºi strãini cu ºepci pe cap, ºapcaliii, se
opriserã grupaþi, tãcuþi, privind netulburaþi spre copac ºi
spre preot cu compãtimire, spre mulþimea care-i ignora,
preocupatã sã coboare grupuri-grupuri, þinându-se de
mânã solidari, spre sat. Din când în când, preotul ºi cei
din apropierea lui aruncau priviri speriate înapoi, ferindu-se
parcã sã nu fie urmãriþi, ca ºi cum s-ar fi temut ca de un
câine care te latrã, tace ce tace, ºi deodatã se repede pe
furiº la piciorul tãu, sã te sfâºie.

***
De sub Fag cercetam depãrtãrile de un albastru-

cenuºiu, proiectate pe siniliul copleºitor al cerului, luminat
straniu de un soare blând, într-o zi de toamnã târzie, când
aerul parcã încremenise aºteptând o poruncã, dar nu ºtia
cum sã facã sã se punã în miºcare. Aº fi vrut sã mã
înalþ în vârful degetelor picioarelor într-atât, cã aº fi dorit
sã vãd misterul de dincolo de Vârful Goºii, din faþa satului.
Mi se spunea mereu cã dincolo e o apã mare, ºi mai
departe e Câmpia Bãrãganului, de unde venea în fiecare
toamnã tata cu cãruþa plinã de saci, de la Câmp. Încercam
sã-mi imaginez cum este acel câmp, când eu vedeam
aici, la tot locul, numai pãmânt frãmântat de o mânã
uriaºã, numai urcuºuri ºi coborâºuri, nici un loc neted,
nici pe islaz, nici mãcar în curtea casei, nici pe Drumul ãl
Mare, unde duminica, bãrbaþii ºi femeile se adunau pe
bãnci, dupã amiaza, sã punã treburile satului la cale. „Este
neted, drept ca-n palmã”, se cãznea sã-mi explice altã-
datã tata, dar nu-mi puteam imagina o suprafaþã aºa de
mare netedã. „Cum adicã, mã întrebam, sã vezi numai
rotundul cerului ºi al pãmântului? Înseamnã cã dincolo
nu mai e nimic?”

Altã datã, când am fost la curãþat pãdurea la Vârful
Goºii, am crezut cã de acolo o sã vãd Câmpul, dar n-a

fost aºa, cã privirea mi s-a împiedicat de o altã culme
necunoscutã, ºi dincolo se mai zãrea încã una ºi mai
îndepãrtatã, ocolitã de o apã ce se ducea ºi se pierdea
departe. Primeam informaþii ciuntite de la tata, care dis-
pãrea de acaså cu boi cu tot primãvara, împreunã cu toþi
bãrbaþii din sat, spunându-mi cã merge la semãnat ºi
stãtea acolo pânã la prãºitul porumbului, ca drumul sã
se repete la treierat ºi la cules. Alte veºti de acolo le
primeam de la unchiul Rozoreanu, care sosea de la
Padina, toamna, cu cãruþa cu cai, sã ne ajute la cules
prune. Mai poposeau în sat niºte inºi cu cãruþe cu coviltire
care veneau sã schimbe ºtiuleþi de porumb pe mere, gutui,
nuci, ce gãseau. Era un întreg alai ºi o întreagã tocmealã
între noi, copiii, ºi oamenii aceia zbârciþi la faþã, cu ochi
mici ºi cu feþe mãslinii, cu cãþeii legaþi de inima cãruþii.
Tocmeala se lãsa de cele mai multe ori cu ceartã. Sã
nu-i fi zis unuia „cojane” – mâncau merele cu coajã ºi cu
sâmburi cu tot –, cã se ºi necãjeau: „Mãi, muntene, cu
pruna în cur!” Costel al lui Neculai al Linii, supãrat, gãsise
sã-i deie cojanului replica: „Avem noi pruna în cur de ne
piºãm þuicã, dar voi?”. O loviturã de bici fluierase pe lângã
urechile lui, dar sãrise la timp într-o parte, spre necazul
cojanului ºi spre satisfacþia noastrã.

Astã-varã mi-am pus în gând sã mã caþãr pe cracul
Fagului dinspre sat, pânã în vârf, cu credinþa cã de acolo
voi zãri Câmpul peste toþi munþii. Cum nu puteam îmbrãþiºa
ditamai trunchiul, iar distanþa dintre crengile de care så
mã apuc era mai mare decât înãlþimea mea, m-am gândit,
ca din loc în loc, acolo unde voi pune piciorul, sã bat
câte un cui pentru sprijin. Mi-a luat ceva timp migala
aceasta ºi, cu cât urcam, cu atât privirea mi se ducea
dupã încã o culme, ºi din vârf, când m-am cãþãrat pe cea
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voia sã înlãture vreun nod care o stânjenea. Flãcãul
observã gestul ei, se opri, o întrebã ceva privind-o fix,
parcã îngrijorat, se ridicã în genunchi, apoi în picioare ºi
din poianã adunã la repezealã un braþ de iarbã crudã pe
care îl puse sub fatã. Cercetã cu privirea împrejurimile,
de parcã ar fi vrut sã se asigure cã nu-l vede cineva. Îi
murmurã ceva fetei care, parcã hipnotizatã, se aºezã pe
braþul de fân, aºteptând cu picioarele lipite, ceva ce nu
ºtia nici ea cã o sã se întâmple. Flãcãul se strãdui cu
mâinile tremurânde sã-ºi desfacã pravacul pantalonilor,
se lãsã uºor pe genunchi în faþa fetei speriate, o privi cu
poftã, admirându-i trupul firav ºi dintr-o datã se prãvãli
asupra ei. Braþele lui tari ºi noduroase încercau cu greu
sã desfacã împotrivirea fetei. Înfrântã, cãzu pe spate, în
timp ce mâinile lui cãutau înfrigurate ceva între trupurile
lor, zdrobind cu forþå împotrivirea picioarelor ei care se
lãsau cu greu desfãcute, ºi dintr-odatã, o miºcare bruscã
a spatelui bãrbatului împinse arcul trupului în fatã,
fãcând-o sã sloboade un þipãt înåbuçit de durere sau de
plãcere, urmat de rãsuflãri sacadate ºi fierbinþi.

Nu ºtiam ce fãceau acolo ºi nu înþelegeam miºcãrile
ritmice ale bãrbatului, care parcã intra ºi ieºea din ea, ºi
nici pe cele ale femeii, care pãrea cã se împotriveºte la
fel de ritmic, frecând pãmântul o datã cu ierburile care
musteau sub ea. Mai vãzusem bãrbaþi ºi femei sãrutân-
du-se, dar o astfel de luptã brutã dintre douã trupuri, de
bãrbat ºi femeie, mã intriga ºi mã speria. Era cât p-aci
sã þip, vrând parcã s-o ajut pe fatã sã rãstoarne namila
de pe ea, dacã n-aº fi observat cã miºcãrile lor deveniserã
din ce în ce mai lente. Chipul fetei, pânã acum speriat,
se înroºise, înfiorându-se de plãcere, buzele ei începuserã
din nou sã-l caute, iar degetele mici alunecau pe spatele
vânjos, apãsându-i umerii ºi trãgându-l spre ea. La un
moment dat, orice miºcare a celor doi încetase, de parcã
cineva îi þintuise pentru o clipã ce þinea cât o veºnicie.

mai subþire creangã, am zãrit departe, peste apa ºer-
puitoare a Buzãului, case mai mici ºi mai mari, multe-
multe, înghesuite una în alta, de-þi tãia rãsuflarea, toate
pe un pãmânt neted. Obosit de efortul fãcut la urcuº, ºi
preocupat ca nu cumva sã alunec ºi sã cad la coborâre,
n-am luat seama decât prea târziu, când am ajuns aproape
de frunziºul ce înconjura despicãtura Fagului, cã jos se
auzeau douã voci: una groasã ºi sigurã de bãrbat, alta
ºoptitã ºi subþiricã de femeie. M-am pitulat mai tare în
desiºul de crengi, încãlecând despicãtura copacului ºi
mi-am strecurat curios, cu rãsuflarea tãiatã, privirea spre
cei doi. Era Ion al lui Neculai al Linii, un flãcãu ce tocmai
se eliberase din armatã, ºi Riþa lui Mãrculescu, care de
abia se prinsese în horã. Urcaserã greu pânã acolo ºi
acum se odihneau tãinind. Nu le auzeam toate ºoaptele,
dar le vedeam chipurile ºi gesturile. Bãrbatul se întinsese
pe spate, cu mâinile sub ceafã, de parcã ar fi vrut sã mã
caute cu privirea printre crengi, ºi un tremur însoþit de o
nãduºealã în spate mã cuprinse. uitasem parcã sã mai
respir. Se întorsese cu corpul jumãtate, fixând-o cu
privirea pe femeie, cãreia-i ºoptea ceva ce-i fãcea plãcere
sau o ruºina, cãci faþa i se înroºea, ochii îi strãluceau,
buzele-i ºopteau ceva nelãmurit, pieptul i se ridica într-un
râset stãpânit. Stãtea aºezatã pe pãmânt cu picioarele
sub corp, învelite bine într-o rochiþã subþire, petrecutã
sub ea, ºi din când în când, neºtiind ce sã facã cu o
mânã liberã, cãci cu cealaltã se sprijinea de pãmânt, o
ducea când în pãrul ei, pentru a îndrepta o ºuviþã care-i
tot cãdea peste frunte, când pe fruntea ºi prin pãrul flã-
cãului, sprijinit într-un cot. Deodatã, mâna dreaptã a aces-
tuia fãcu un gest brusc, împingând trupul fetei pe spate,
fãcând-o sã scoatã un uºor strigãt surprins. Gestul fu
atât de neaºteptat, cã o luã pe nepregãtite pe fatã,
lãsând-o fãrã reacþie. Observam privirea ei speriatã ºi
faþa plinã de uimire, iar din când în când se auzeau rugã-
minþi scâncite: „Nu, nu acum, ce vrei sã faci? Dacã ne
vede cineva?”

Mi se pãrea cã mã zãrise printre crengi, cãci ochii îi
rãmãseserã fixaþi pe copac, dar aveam doar impresia
aceasta, cãci þinteau flãcãul de deasupra ei. O miºcare
de împotrivire a trupului fetei se observa sub greutatea
sãlbaticã a flãcãului, care-i cãuta cu gura fierbinte buzele
sângerii ºi cu o mânã nasturii bluzei. Buzele lui se stre-
curau când pe o parte a gâtului, când pe cealaltã, îi atin-
geau uºor lobul urechii ºi obrajii, ºi asta pãrea sã-i facã
plãcere fetei. Se lãsa sãrutatã ºi din când în când îi rãs-
pundea ridicând capul spre el, prinzându-i pãrul din ceafã
cu mâinile amândouã. Una se plimba pânã spre creºtetul
capului, alta îl trãgea spre ea, apãsându-l cu degetele
încordate, de parcã voia sã-l înþepe.

Nu mai vãzusem niciodatã o aça dihanie cu patru braþe
ºi cu patru picioare ºi nu-mi puteam explica dacã ce se
întâmpla acolo pe pãmânt era o luptã sau altceva ºi
urmãream miºcãrile lor aºa de curios cã, dacã n-aº fi
fost încãlecat între braþele copacului, cu siguranþã cã aº
fi alunecat chiar la picioarele lor. O sãruta mereu, din ce
în ce mai pãtimaº ºi mai apãsat, coborându-ºi buzele
când pe umeri, când pe braþe, când pe sânii fetei pe care-i
strângea cu niºte mâini mari, noduroase ºi hulpave. Fata
îi ºoptea ceva ce aducea ca o rugãminte ºi se frãmânta
cu tot trupul sub el, ºi tot ducea o mânã sub ea de parcã
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Ca un modest afectuos „La mulþi ani! ”, spus Irinei
Mavrodin, la aniversarea a 75 de ani, în anul de graþie
2004, apare la editura Pallas Pallas Pallas Pallas Pallas din Focºani, ca o retros-
pectivã necesarã ºi ca o datorie de onoare, de gratitudine
faþã de o personalitate marcantã a culturii româneºti, un
volum, într-un fel omagial, sub forma unor convorbiri dintre
Irina Mavrodin ºi Alexandru Deºliu, redactor ºef al revistei
focºãnene Pro SaeculumPro SaeculumPro SaeculumPro SaeculumPro Saeculum.

Întâlnirea dintre cei doi are în subsidiar, dincolo de
alte varia împrejurãri, o circumstanþã afectivã, un loc geo-
grafic comun, care leagã prezentul cu trecutul. În biografia
Irinei Mavrodin, oraºul Focºani e locul copilãriei sale, unde
a venit cu pãrinþii, la vârsta de 12 ani, din Oradea, în
1940, în urma Dictatului de la Viena, ºi a însemnat o
parte din acel „acasã”, unic pentru fiecare. În amintirea
sa, e un Focºani al trecutului, patriarhal, idilic, cu strada
casei pãrinteºti cu castani uriaºi, încãrcaþi cu flori,     ca „
niºte imense candelabre”, cu grãdina publicã, un rai pentru
copii, cu teatrul PastiaPastiaPastiaPastiaPastia, cu strãzile bogatului Focºani cu
casele boiereºti, demolate de comuniºti, ca ºi casa lor
de altfel. Pentru Alexandru Deºliu, oraºul Focºani e locul
mai mult sau mai puþin idilic al prezentului, care dobân-
deºte acum un plus de patriarhalitate prin acest fragment
de istorie literarã, cu marcare afectivã.

Volumul se înscrie într-un gen de cãrþi întâlnit frecvent,
„des entretiens”, rod al activitãþii unor „literaþi de suflet”,
care au avut interes ºi perseverenþã de a întinde pe mai
mult timp dialogul, un fel de interviu prelungit, cu ambiþia
uneori de exhaustivitate, în prezentarea unei personalitãþi
marcante, care, pentru autenticitate credibilã, sã se dez-
vãluie ea însãºi, nu doar ocazional, fragmentar, ci într-un
întreg rotund autobiografic (convorbiri cu N. Steinhardt,
cu Emil Cioran, cu Borges, cu Marin Preda, ori la fel cu
Mihai I al României, cu Picasso, cu Zeno Vancea etc…).

E drept cã majoritatea cãrþilor cu astfel de convorbiri
poartã un titlu sintetizator emblematic,     dar poate, în acest
caz, partenerii de discuþii nu au cãutat un titlu anume,
tocmai pentru a nu direcþiona într-un anumit fel receptarea,
obstrucþionând deschiderea spre multiplele interpretãri
latente.

Specificul acestei cãrþi, în ocurenþa ei singularã,
personalizatã, e schiþat chiar de interlocutoare, ca premisã
a demersului comun: cel care pune întrebãrile e pe un
teren sigur, mai ferm, cel de istorie literarã, al imaginii
publice a Irinei Mavrodin, pe când persoana în cauzã,
cea care rãspunde, încearcã doar sã dea rãspunsuri adec-
vate, dar inerent subiective: „eu mã aflu pe terenul alune-
cos ºi instabil a ceea ce se aflã îndãrãtul imaginii, în

spaþiul haotic ºi imprevizibil ºi pulsând în nenumãrate
direcþii al vieþii pur ºi simplu, care se lasã greu formalizatã,
se opune din rãsputeri povestirii ei, ca formã de pietrifi-
care” (p.123). Irina Mavrodin constatã proustian: „eu
relatez aici mai mult efectul pe care l-au fãcut asupra
mea, impresia pe care au suscitat-o anumite realitãþi ºi
nu atât realitatea însãºi, cu alte cuvinte mã aflu aici în
plin exerciþiu al memoriei afective” (p.130).

Volumul e ca un roman cu doi coautori, care în acelaºi
timp sunt ºi douã personaje active, fiecare în parte cu
rolul sãu. În þesãtura romanului, cele douã personaje sunt
interdependente întru construire ºi autoconstruire. Al
doilea personaj e Provocatorul, cel care favorizeazã alcã-
tuirea primului personaj, prin întrebãrile sale, îl provoacã
sã se nascã ºi sã se autoconstruiascã, precum Pygma-
lion pe Galateea, e cel care consemneazã nararea, dar
ºi un personaj discret, ca un „corum anticum”, „raisonneur”,
ecou ºi comentator la replicile personajului principal.

Scris firesc doar pe baza dialogului, de asemenea e
ca o piesã de teatru, cu doi actori pe scenã, ºi cu alte
personaje pasagere, ca niºte umbre animate de memorie,
individuale sau colective, oamenii unei epoci cu     decoruri
mereu în schimbare, dupã locul ºi timpul evocat, de la
consemnarea unei familii de greci stabiliþi pesemne în
Principate prin secolul XV, pânã la degringolada anului
2004, decoruri publice, rareori cu intimitate de alcov.

O carte de acest gen se citeºte cu succes ca un
roman ori ca o piesã de teatru captivantã, pentru cã între
cele douã personaje se creeazã o     stare de empatie, o
relaþie de încredere ºi preþuire reciprocã, necesarã pentru
a se intra în consonanþã. Pentru a obþine rãspunsurile
dorite, relevante, rãspunsuri consistente, incitante, cel
care pune întrebãrile trebuie sã-ºi dea cu mãiestrie
mãsura talentului în arta interogaþiei, îmbinând un stil
profesionist, jurnalistic, în notã de investigaþie discretã,
cu un stil convivial, prietenesc.

Al doilea personaj al dialogului, Alexandru Deºliu,
intervievatorul, se caracterizeazã prin discreþie,     evidentã
de la foaia de titlu,     într-o cazuisticã a multor apariþii de
acest gen, care sunt în     prezentare inversã, cel care pune
întrebãri e autorul cãrþii, iar cel care rãspunde, ºi care de
fapt furnizeazã conþinutul cãrþii, e trecut ca a doua respon-
sabilitate, a celui intervievat, în subtitlu.

Discreþia sa e ºi în întrebãrile scurte, concise, majori-
tatea chiar numai într-un rând, fãrã comentarii în plus, de
„ieºire în faþã”, fãrã balast de inserþii lungi, la modã, cu
pãreri, impresii proprii, luãri de poziþie în judecãþi de va-
loare absolutiste. Alãturi de întrebãri protocolare, uzuale,
apar ºi întrebãri mai îndrãzneþe, puse amical, care dau
prospeþime, tensioneazã rememorarea.

Întrebãrile sunt scurte     ºi pentru cã, de asemenea, sunt
* * * * * Irina Mavrodin, Convorbiri cu Alexandru DeºliuConvorbiri cu Alexandru DeºliuConvorbiri cu Alexandru DeºliuConvorbiri cu Alexandru DeºliuConvorbiri cu Alexandru Deºliu, Editura
PallasPallasPallasPallasPallas, Focçani, 2004
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fãrã umpluturi informative referitoare la intervievatã.
Acestea ar fi fost redundante în intenþia de a informa cât
mai complex, pentru cã interlocutorul, care e ºi editorul,
Alexandru Deºliu, a completat volumul cu un aparat critic
eficient, cu materialul biobibliografic necesar, ca o addenda
consistentã la carte, care, alãturi de întrebãrile divers-
provocatoare, atingând toate domeniile, ca un excurs ex-
haustiv, transformã aceastã carte într-o adevãratã mono-
grafie Irina Mavrodin, un roman complet, biografic ºi auto-
biografic.

 Addenda, alcãtuitã cu migalã, cuprinde referinþe
critice (de la prima cronicã, din 1970, cea consemnatã ºi
apreciatã de Irina Mavrodin, a lui Ilie Constantin, pânã la
spicuiri de ultimã orã, din iunie 2004), apoi fotografii, OOOOO
viaþã în imaginiviaþã în imaginiviaþã în imaginiviaþã în imaginiviaþã în imagini, din copilãrie, pânã în octombrie 2004, o
biobibliografie selectivã, studii, burse de studiu ºi stagii
în strãinãtate, activitate didacticã, cãrþi publicate de ver-
suri, studii ºi eseuri, principalele traduceri în limba românã
(cu titlurile în original), traduceri în limba francezã, alte
activitãþi (conferinþe, comunicãri la conferinþe naþionale
ºi internaþionale ºi, ca o recunoaºtere, premiile obþinute
(11 premii, din 1981 pânã-n 2004, premii ale Uniunii Scrii-
torilor, Premiul Academiei Române, premiul Opera Om-Opera Om-Opera Om-Opera Om-Opera Om-
nianianianiania, premiul Ambasadei Franþei în România etc.).

Astfel cã volumul începe ex abrupto,     fãrã introduceri
eseistice, de preludiu, dar cu marcarea punctului de de-
marare, chiar ab origine: „Care sunt rãdãcinile familiei„Care sunt rãdãcinile familiei„Care sunt rãdãcinile familiei„Care sunt rãdãcinile familiei„Care sunt rãdãcinile familiei
dumneavoastrã?dumneavoastrã?dumneavoastrã?dumneavoastrã?dumneavoastrã?”, urmând apoi întrebãri bine gândite,
sistematic organizate, ca sã rezulte un tot organic al mãr-
turisirilor, , , , , ori provocãri ascunse în remarci scurte la rãs-
punsurile date, cu un fel insidios de provocare în retoris-
mul lor, pentru alte rãspunsuri care sã lãmureascã impre-
sia, observaþia enunþatã, declanºatoare pentru alte com-
pletãri: „eraþi cum se spune o familie fericitãeraþi cum se spune o familie fericitãeraþi cum se spune o familie fericitãeraþi cum se spune o familie fericitãeraþi cum se spune o familie fericitã”, ºi la fel
se încheie ex abrupto, ca într-o promisiune „va urma”,
rãmânând deschisã continuarea. Unele interogãri, în
concentrarea lor, aglutineazã chiar mai multe întrebãri de
fapt într-o singurã formulare, implicând declanºarea unei
materii dense de confesiune: „Care ar fi principaleleCare ar fi principaleleCare ar fi principaleleCare ar fi principaleleCare ar fi principalele
coordonate în formarea dvs? ªcoli, cãrþi, oameni…coordonate în formarea dvs? ªcoli, cãrþi, oameni…coordonate în formarea dvs? ªcoli, cãrþi, oameni…coordonate în formarea dvs? ªcoli, cãrþi, oameni…coordonate în formarea dvs? ªcoli, cãrþi, oameni…”.
În alte cazuri însã aceastã concentrare e neprofesionistã,
când se cer informaþii prea multiple, în mare tratabile
separat, când cel intervievat rãspunde la pãrþile care îl
preocupã mai mult, e acaparat de ele, rãmânând neelu-
date, ori expediate scurt, secvenþe din a doua parte a
întrebãrii: „Poate ne vorbiþi cevaPoate ne vorbiþi cevaPoate ne vorbiþi cevaPoate ne vorbiþi cevaPoate ne vorbiþi ceva despre seminariiledespre seminariiledespre seminariiledespre seminariiledespre seminariile
Dvs, doctoratele pe care le conduceþi, despre cãrþileDvs, doctoratele pe care le conduceþi, despre cãrþileDvs, doctoratele pe care le conduceþi, despre cãrþileDvs, doctoratele pe care le conduceþi, despre cãrþileDvs, doctoratele pe care le conduceþi, despre cãrþile
Dvs, de eseuri, consacrate literaturii franceze?Dvs, de eseuri, consacrate literaturii franceze?Dvs, de eseuri, consacrate literaturii franceze?Dvs, de eseuri, consacrate literaturii franceze?Dvs, de eseuri, consacrate literaturii franceze?”(p.
36). Alãturi de întrebãri legate de biografismul concret,
într-o formulare la fel laconicã, se pun întrebãri problema-
tice, într-o coordonatã de filosofie existenþialã proprie,
recurs la o introspecþie într-o intimitate mai profundã, o
sinceritate a mãrturisirii dincolo de cele ºtiute, care aduc
prospeþime: „Prima mare interogaþie pe care aþi adre-Prima mare interogaþie pe care aþi adre-Prima mare interogaþie pe care aþi adre-Prima mare interogaþie pe care aþi adre-Prima mare interogaþie pe care aþi adre-
sat-o vieþii?sat-o vieþii?sat-o vieþii?sat-o vieþii?sat-o vieþii?”, „La ce vârstã aþi început sã simþiþi greu-La ce vârstã aþi început sã simþiþi greu-La ce vârstã aþi început sã simþiþi greu-La ce vârstã aþi început sã simþiþi greu-La ce vârstã aþi început sã simþiþi greu-
tatea a toate din jur?tatea a toate din jur?tatea a toate din jur?tatea a toate din jur?tatea a toate din jur?” Un alt gen de întrebãri e cel care
provoacã o opinie proprie pe marginea unui citat, întru
susþinerea ori nu a emblematicului unei afirmaþii. Astfel,
pornind de la un citat de J. P. Sartre: „Poezia înseamnã
cine pierde câºtigã”, Irina Mavrodin dezvoltã ideea cã

literatura e ca un joc al hazardului, ca o loterie, cu asu-
marea chiar ºi a riscului de a pierde.

Uneori, unele întrebãri se reiau tematic la o anumitã
distanþã, cu mici nuanþãri, similare întrucâtva, ºi poate
ar fi fost necesarã o reorganizare a posteriori a întrebãrilor,
întru coerenþa ºi concizia curgerii fluente a firului epic.
Alteori, întrebãrile par inserþii neinspirate faþã de fluxul
confesiunii, neîndemânatic plasate, ca o tãieturã în respi-
raþia continuã a epicului, o strangulare în fluiditate, fãrã
legãturã cu rãspunsul anterior, de parcã acesta nu s-ar fi
ascultat, ºi s-a plasat funcþionãreºte întrebarea gata pre-
gãtitã, dar e drept cã, fiind o materie atât de densã ºi
diversã de frãmântat, nu se poate realiza totul perfect,
sã curgã toate întrebãrile unele din altele.

Întrebãrile sunt puse gradat, vizând etapele pentru „o
viaþã de om”, o adevãratã saga de familie, Provocatorul
îºi sistematizeazã meticulos, clar ºi organizat întrebãrile,
scurte, precise, ºi în acelaºi timp diversificate, într-un
rotund al autobiografiei, nu întru informaþii seci ori doar
concrete, ci mai ales în nuanþãri afective, de meditaþie,
reflecþie ideaticã ºi sentimentalã, introspecþie afectivã,,,,,
rãdãcinile familiei (arbore genealogic), atmosfera din
familie (educaþie, modele), Focºani – copilãria, tinereþea,
anii de ºcoalã, studenþie, prietenii literare, debutul în presa
literarã, atmosfera literarã a generaþiei sale, atracþia spre
literatura francezã, satisfacþii / insatisfacþii în activitatea
de traducãtor, activitatea la Editura Actes SudActes SudActes SudActes SudActes Sud, de promo-
vare a literaturii române peste graniþe, activitatea de pro-
fesor timp de 30 de ani, perioada dinainte de ’89 ºi cea
postdecembristã, cu întrebãri adecvate privind aspecte
ale vieþii literare, sociale, politice, pânã la momentul ac-
tual.

Descendenþa familiei Mavrodin, din partea strãbunicilor
tatei, e dintr-o strãveche familie de origine greacã, din
partea mamei, din familie de rãzeºi vrânceni, are ºi strã-
bunici boieri moldoveni, unii cu tradiþie de vechi preoþi
cãrturari, încât poartã gena unui destin închinat cãrþii,
sufletului ºi minþii, ºi vieþuirii în spiritul gliei. Biografia sa
n-a fost lipsitã de experienþe – limitã, de încercãri dure-
roase, care ar fi îndreptãþit-o la sentimente mai aspre
faþã de istoria, politica, societatea româneascã. Familia
sa a dat obol þãrii, tãvãlugului istoriei, ca orice român
care e victimã când face istoria micã, jertfe pe frontul
rãzboiului mondial, bunici ºi strãbunici morþi pe front, a
cunoscut apoi nerecunoºtinþa regimului, tatãl, voluntar
pe front la 19 ani, este apoi închis pentru a se fi înscris
în partidul naþional þãrãnist, vina fiind cã el credea în idea-
lurile umanitare de ajutorare a sãracilor, iar fratelui
Alexandru, la aceeaºi vârstã de 19 ani, i se însceneazã
o mascaradã de proces, prin care este întemniþat. Era
mezinul rãsfãþat, ºi poate de aceea e puþin idealizat, „era
ca un mieluºel al Domnului, ºi tocmai de aceea, probabil,
Destinul a vrut ca el sã fie sacrificat”, ºi evenimentul,
chiar dacã sufletul ei nu cunoaºte ura, rãmâne o traumã
de nevindecat, pentru cã, mãrturiseºte ea, rãnile fizice
se vindecã, dar cele morale niciodatã, ºi chiar dacã par
uneori uitate, oricând un fapt, un gest le pot reactiva. Era
ceva inexplicabil, absurd, viaþa s-a rupt în douã, ºi atunci
parcã cel mai mult a constatat cã e mai multã nedreptate
în lume.
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Paradoxul în nobleþea caracterului sãu întru echitate
ºi verticalitate a coloanei vertebrale e cã, deºi avea astfel
de antecedente dure în istoricul familiei sale, acestea nu
au marcat-o sufleteºte în direcþia unei asprimi a caracte-
rului, a unei înclinaþii spre intoleranþã faþã de cei vinovaþi,
spre revanºã, duritate a judecãrii celorlalþi, cum alþii se
cred îndreptãþiþi sã facã pe justiþiarii chiar pentru nedreptãþi
mai mici. Dimpotrivã, are pãreri superior umaniste, poate
utopice pentru societatea carnivorã de azi, i s-a reproºat
chiar cã e prea tolerantã, dar n-ar abdica de la acest
principiu al toleranþei, ca o condiþie esenþialã pentru comu-
nicare, viaþã normalã: „Structura, natura mea sunt toleran-
te”, „intoleranþa mi se pare o monstruozitate, o aberaþie,
o absurditate”, „se autogenereazã ca un principiu al de-
zastrului ºi al sterilitãþii depline” (p. 109). Pare paradoxal
cum aceste condiþii vitrege au ºlefuit iubire ºi nu urã re-
vanºardã, o personalitate care are ca profesiune de cre-
dinþã în viaþã, ca o sfântã treime, valorile:::::     „credinþã, iubire,
speranþã. În afarã de asta totul e zãdãrnicie” (p. 142).

Puterea ºi alteþea caracterului sãu au fost date de o
educaþie solidã, profund autenticã în valorile morale, nu
doar fantoºe, caricaturi, gablonþuri de educaþie fals bur-
ghezã, educaþie în care în primul rând pãrinþii sãi au fost
modelele morale de referinþã: „în familia mea domnea
respectul faþã de valori morale, care astãzi încep parcã
sã fie uitate” (p. 8), modele în plan uman cât ºi profesional:
„modele în ceea ce priveºte cinstea, sinceritatea, munca,
înþelegerea ºi toleranþa faþã de ceilalþi” – calitãþi cu atât
mai nobile cu cât au fost nedreptãþiþi de circumstanþele

istorice ºi politico-sociale: „erau profesioniºti de mare
clasã, care m-au învãþat cã, respectându-mi profesia,
mã respect pe mine însãmi”. Un modus vivendi al pãrinþilor
care ºi-a pus pecetea pe existenþa sa, devenind destinul
sãu.

Din acea atmosferã de iubire, încredere, armonie, calm,
seninãtate, a înmagazinat rezerve mari de lucruri bune
pentru suflet ºi minte, din care ºi-a tras ºi-ºi trage puterea
în orice momente critice. ªi alte trãsãturi ale personalitãþii
sale se regãsesc în acest „pattern”: „pãrinþii mei erau cu
adevãrat democraþi, patrioþi ºi foarte europeni”, deschidere
umanistã spre valorile occidentale, prin dese cãlãtorii,
dar cu reîntoarcere în România, aici înseamnã acel
„acasã” care, pe lângã conotaþia sentimentalã, realã, locul
unde te-ai nãscut ºi sunt mormintele celor dragi, e de
asemenea locul unde poþi fi tu însuþi, unde ai cititorii tãi,
cei care te înþeleg, unde ai construit locul tãu spiritual,
cãrãmidã cu cãrãmidã sufleteascã ºi spiritualã, unde eºti
bine aºezat în identitatea ta profundã.

 Forþa de a-ºi construi o personalitate puternicã a fost
datã ºi de credinþa în Dumnezeu, credinþã care, atunci
când e asimilatã în latura superioarã de transcendere
divinã, dã puterea deplinã de a transforma viaþa în destin,
ºi a-l împlini. ªi în aceastã putere de a nu rata viaþa ca
destin, de a o înþelege superior ºi a o transcende, rezidã
echilibrul sãu, rar întâlnit la un om singur în lupta cu oa-
menii, cu societatea.

O trãire determinantã a fost de asemenea ºi experienþa-
limitã din adolescenþã, când aniversarea a 19 ani a sãrbã-
torit-o proaspãt internatã în sanatoriul de la Moroieni, cu
diagnosticul de tuberculozã, boalã care atunci era nevin-
decabilã. Gândul cã va muri sigur (ca o predestinare ro-
manticã de destin poetic, doar sã mori de ftizie era înscris
în istoria dramaticã a poeþilor romantici), a fãcut-o sã
simtã atunci o relaþionare adevãratã cu timpul, într-o stare
de seninãtate ca o epifanie.

În fluxul acestor convorbiri, o caracteristicã dominantã
e un fel propriu de discreþie, o pudoare a confesiunilor,,,,,
mãrturisirile din zona intimitãþilor sunt controlate cu bun
simþ, aristocraþie, eleganþã, fãrã picanterii de viaþã intimã,
sentimentalã, ce ar satisface eventual lectori de revistã
VIP, fãrã sarea ºi piperul unor moderniste interviuri care
se vor ºocante, provocatoare, adaptate unei psihologii
de paparazzi, chiar dacã se ºtie despre cota de „rating” a
cãrþilor gen autobiografii, mãrturisiri, care creºte când se
satisface setea de amãnunte de telenovelã, cancanuri
ale vieþii intime, iubiri ºi trãdãri, suferinþe din dragoste,
din gelozie.

Irina Mavrodin se prezintã dupã codul bunelor maniere,
nu acceptã o prezentare în pijama, ci eventual într-un
elegant halat de casã. Cu parcimonie, mãrturiseºte puþin
despre cãsnicia mai mult furtunoasã de 11 ani, sacrificatã
pentru cariera didacticã, dupã care nu s-a mai recãsãtorit,
n-a avut copii, dar admirabil e cã a ºtiut sã-ºi transforme
înfrângerea în victorie, sã depãºeascã singurãtatea, prin
legãtura sufleteascã cu restul familiei, ataºamentul faþã
de nepoþi, prin autoanalizã înþelegându-ºi firea, inde-
pendentã, fãrã deschidere spre compromisurile cãsãtoriei.
Ni se mai dau puþin, cu linguriþa, în dozaj calculat, mãrtu-
risiri cã a crezut în primatul iubirii femeie / bãrbat, a suferit

Pe malul mårii (Femeia cu umbrelå)Pe malul mårii (Femeia cu umbrelå)Pe malul mårii (Femeia cu umbrelå)Pe malul mårii (Femeia cu umbrelå)Pe malul mårii (Femeia cu umbrelå)

lectorlectorlectorlectorlector



62 SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005SAECULUM  2/2005PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

PR
O

din dragoste, dar fãrã alte dezvãluiri. Desprindem por-
tretele unor prieteni de suflet, dincolo de prietenie literarã,
delicate pagini cu Dan Laurenþiu, Mircea Ivãnescu, care,
prin prospeþimea portretizãrii, devin personaje vii în ro-
manul vieþii sale.

Irina Mavrodin, care ºi-a împlinit destinul literar prin
eseu, traduceri, poezie, mãrturiseºte cã n-a cedat tentaþiei
prozei, din convingerea cã un poet ar scrie, eventual, un
poem în prozã, ori ar fi marjare spre zona fantasticului,
unde fantezia e mai liberã, nu un roman realist, ºi dacã
ar rãmâne totuºi ca un gând posibil, ar scrie poate, crede
ea, un roman discontinuu, fragmentar.

Afirmaþia „îmi dau seama cã nu sunt o povestitoare,
nu ºtiu sã fac portrete, orice încercare de a construi un
personaj va fi ratat” (p.123), e de fapt o mãrturisire de
modestie, autoapreciere infirmatã de fluenþa vie a dis-
cursului memorialistic, cu fir epic alert, cu personaje evo-
cate viu, artistic, cu talent.

 Galeria de personaje din panoplia amintirilor, cu mici
excepþii, constituie o lume în personaje marcante, cunos-
cute, care meritã sã fie consemnate pentru istoria literarã,
dintr-o „mitologie culturalã” a ei.

Când e întrebatã de     profesorul preferat care a contribuit
la formarea ei, realizeazã un tablou, într-o adevãratã
scenã de roman ce concentreazã o viaþã de om, carierã
ºi moarte, în culorile unui Goya, portretul profesorului la
care a fost asistentã, Alexandru Dimitriu – Pãuºeºti,
modest ºi impunãtor, care, ºi pentru cã fãcuse parte din
grupul scriitorilor suprarealiºti români, avea un fel spe-
cial de a preda captivant cursul, ca cineva din interior,
„într-o intimitate totalã cu literatura, cu poezia”. A murit
singur în casã, de un infarct, la scurt timp dupã moartea
soþiei, ºi acel sfârºit, descris într-o scenå parcã haluci-
nant-suprarealistã „ el mort în sicriu, cu pantofii parcã
prea mari pentru trupul lui chircit, în jur, în cãmãruþã, tot
felul de obiecte heteroclite, într-o dezordine incredibilã”,
„el însuºi, în sicriul lui, pãrând un biet obiect aruncat acolo
la nimerealã” i-a creat atunci în modul cel mai acut „senti-
mentul derizoriului ºi al zãdãrniciei” (p. 25).

Prietenii literari sunt portretizaþi cu afecþiune, plastic,
cu vivacitate ºi expresivitate de romancier, ori de pictor
portretist, alãturi de caracterizarea ºtiutã de istorie ºi criti-
cã literarã prezentând meritele literare ale personajului în
cauzã, are capacitatea de a face, chiar ºi doar printr-un
simplu detaliu, un personaj inubliabil, cu forþã proprie de
impunere. Modest Morariu,     cel care a fãcut prima tradu-
cere-antologie din Cioran, când „ în acel moment – sub
comunism – a fost o adevãratã performanþã sã fie publicat
Cioran”, e prietenul de o viaþã, cu „ochii de un albastru-
verde-cenuºiu profund”, rãmas în imaginea finalã, chinuit
de cancer, cu morfina unei muzici de Schubert, cu bunii
prieteni Petre Stoica ºi Marcel Petriºor alãturi, „într-un
teribil tablou al morþii aºteptate cu bunã ºtiinþã ºi în chi-
nuri”. Accentuat e portretul lui     Mircea Ivãnescu,,,,, „marele
ºi capriciosul” prieten cu care se întâlnea zilnic „uneori
dimineaþa ºi seara, într-una din cârciumile Bucureºtiului
de atunci, care, cred, au dispãrut cu totul” ºi care-i spunea
sã scrie zilnic, „orice nouã încercare fiind o nouã ºansã
datã poeziei”. Sunt consemnate contactele cu Monica
Lovinescu     (comparatã cu Madame de Stäel, renumitã ºi

ea pentru conversaþia strãlucitã, inteligenþa ºi cultura ei)
ºi cu Virgil Ierunca, personalitãþi vãzute ca ”instanþe su-
preme”, care îi reprezenta în lumea liberã pe cei de dupã
cortina de fier, „niºte supraoameni, fiinþe emblematice,
definitiv intrate în mitologia mea personalã” (p.49), prima
vizitã fiind marcatã de emoþie, sfialã, timiditate. Similarã
e întâlnirea din casa lui Paul Barbãneagrã, când îi are
alãturi pe cei doi monºtri sacri: „pe o canapea, M. Eliade
trãgând calm din eterna lui pipã, pe Cioran în stare de
veºnicã agitaþie ºi cu pãrul fermecãtor rãvãºit”.

Volumul e un adevãrat roman, nu numai prin perso-
naje, ci ºi prin atmosferã de epocã, ca o adevãratã frescã
a vremurilor, pentru cã prin continue interrelaþionãri cu
mediul, cu prietenii, se recreeazã atmosfera societãþii,
într-o evocare plasticã, convingãtoare prin simplitatea,
firescul, naturalul expunerii, fãrã emfazã, pozã, artificial,
controlat.

Confesiunile despre copilãrie, nu doar ca simple date,
ci prin afectivitate, notaþii de detalii, impresii, configureazã
atmosfera perioadei interbelice, într-o evocare vie, cu
învãþãmântul „dur”, solid, gen cel practicat de d-na Hagiu,
dar ºi cu metode moderne, interactive, în stil european.
Anii de studenþie,     descriºi prin detalii, cu „facultatea fãcutã
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sub auspiciile proletcultismului”, prezintã genul de învãþã-
mânt care a obligat-o sã fie propriul profesor, sã guste
mai mult cãrþile prohibite, marii autori puºi la index, schim-
bul „ilicit” de cãrþi, între colegii studenþi creând amiciþii pe
baze literare, lecturi legate inerent de oameni care i-au
pus în mânã cãrþi, ori chiar de cei care i-au interzis anumite
cãrþi.

Alãturi de pãreri literare despre generaþia sa, observaþii,
caracteristici de critic ºi istoric literar, cu personalitãþi
literare, creeazã portretul generaþiei sale, ºi prin boema
artisticã, cea concretã, în zona sinceritãþii din zona un-
derground, secvenþa de mãrturisire a boemei literare, chiar
alcoolizante în mare parte, într-o tuºã a generaþiei sale,
cu creionãri de literat, de pictor-prozator, dintr-o tinereþe
tumultuoasã „exista ºi un context, aproape mort acum: o
boemã artisticã, literarã, care îºi avea strãlucirea ºi
savoarea ei” (p. 20).

Specificul de epic romanesc e obþinut în parte dirijat
ºi prin întrebãrile lui Alexandru Deºliu, care provoacã des-
tãinuiri de epic, coloraturã concretã: „Povestiþi-ne câtePovestiþi-ne câtePovestiþi-ne câtePovestiþi-ne câtePovestiþi-ne câte
un fapt din fiecare an de facultate…un fapt din fiecare an de facultate…un fapt din fiecare an de facultate…un fapt din fiecare an de facultate…un fapt din fiecare an de facultate…”, „Ce fapt palpi-Ce fapt palpi-Ce fapt palpi-Ce fapt palpi-Ce fapt palpi-
tant aþi povesti…tant aþi povesti…tant aþi povesti…tant aþi povesti…tant aþi povesti…”, conºtient cã acestea vor caracteriza
mai expresiv ºi emblematic timpul, o strategie proustianã,
prin amintirile care rãmân fixate mai puternic de memoria
afectivã.

Volumul e astfel ca un roman al devenirii, cum ºi-a
transformat viaþa în destin: „cred într-un destin care lu-
creazã prin hazard ºi prin liberul nostru arbitru”, pentru cã
poþi vorbi de împlinire sau nu a unui destin doar când ai
în urmã o sumã de evenimente care þi-au marcat viaþa,
ºi e definit la o vârstã când, în momentele principale ,
poþi face bilanþul faptelor tale, sã dai „samã” de modul
cum ai folosit talentul care þi s-a dat.

Marea artã a Irinei Mavrodin în împlinirea destinului
sãu e cã nu a fragmentat domeniile de activitate, dedu-
cem satisfacþia într-un rotund al înfãptuirii, atât activitatea
didacticã, cursuri, seminarii ºi doctorate, cât ºi cea de
traducãtoare, eseistã, poetã sunt     într-o unitate. Coerenþa
e prin faptul cã sunt pe baza aceloraºi premise teoretice,
în acelaºi domeniu, al poeticii / poieticii, ecuaþie în care
sunt introduse ºi poezia ºi traducerile, care dau o bazã
practicã „speculaþiilor” teoretice. Prin prisma acestei ecua-
þii le vorbeºte studenþilor dinãuntrul fenomenului literar
(practica cursurilor citite ori dictate i se pare „o crimã
didacticã faþã de studenþi”) (p.37), încât comunicarea cu
studenþii ºi doctoranzii e naturalã, fireascã, dintr-o vocaþie,
o stare de empatie în relaþia student / profesor, în genul
celei moderne, excesiv fluturatã, comunicare „interactivã”.

Contactele cu strãinãtatea au fãcut-o sã înþeleagã deo-
sebirea faþã de Europa Occidentalã ºi Statele Unite, unde
exigenþa e mare, dar pe bazã de interactivitate, comunicã
nu informaþia, care se poate gãsi ºi pe Internet, ci felul
cum s-o foloseascã, îi învaþã pe studenþi sã gândeascã
încât opineazã ea „reforma în învãþãmânt ar trebui sã
înceapã cu mentalitatea didacticã a profesorilor” (p. 38).

Revenind la destinul sãu cultural, dincolo de satisfac-
þiile ºi premiile pentru traduceri, poezii, eseuri, satisfacþii
în cariera didacticã, munca cu studenþii, la cursuri, docto-
rate, masterate, în final rãmâne o nostalgie, ºi o fisurã în
ºlefuirile diamantine ale vieþii, insatisfacþii legate de debu-

tul ei în poezie, alãturi de cronici minunate a avut ºi de-
zamãgiri, N. Manolescu a minimalizat-o, chiar dacã apoi
Vladimir Tismãneanu a reabilitat-o, rãspunzând într-o cro-
nicã radiofonicã; Matei Cãlinescu, deºi ca prieten s-a
pronunþat favorabil, n-a scris despre ea. Poate altfel ar fi
fost destinul ca poetã, lansatã de mari critici, cum se
poartã în ierarhizãrile literare, sã nu fie nevoie de o ree-
valuare târzie, o repunere la locul cuvenit a unei poezii
de marcã. Poezia rãmâne un fel de ideal al ei, firesc
pentru acea stare a muritorului care „tinde asimptotic spre
nemurire” (P. Þuþea), când prin creaþie proprie, artistul,
cu orgoliul asemãnãrii cu Creatorul, prin Poezie atinge
acea stare de epifanie. Asta pentru cã traducerile formeazã
un statut efemer, cândva vor veni alte traduceri, eseurile,
la fel, sunt creaþii la a doua mânã, inteligenþã ºi culturã
exersate pe alte creaþii, încât chiar se gândise la un mo-
ment dat sã renunþe la profesorat pentru destinul de poet,
dar pesemne, „n-a fost sã fie”, ori „aºa a fost scris”,
„Maktub”. Ultimul volum de versuri, premiat, se numeºte
chiar „Centrul de aur”, susþinere a afirmaþiei din confesiuni:
„„„„„centrul meu este poezia”.

Discreþia,     caracteristicã a întregului volum, e ca o trã-
sãturã de temperament, chiar ºi când i se cere sã vor-
beascã despre propriile-i cãrþi e reticentã     (spre deosebire
de alþii, care, ca o paranoia sau megalomanie, vorbesc,
îºi expliciteazã pânã la suprasaturaþie propriile cãrþi, ce
au vrut sã spunã, cu impresia cã nu au fost înþeleºi deplin
de cãtre critici ori cititori) „nu-mi place sã-mi comentez
cãrþile, sã orientez lectura, bine este ca o carte sã se
înfãþiºeze cititorilor neatinsã de ceea ce am putea numi
«lectura monopol» a autorului” (p. 39).

Alãturi de mãrturisiri autobiografice, portretul se
completeazã prin consideraþii proprii pe teme de larg
interes, ca inserþii de eseu subiectiv, la care e incitatã de
întrebãri interesante, care ar putea alcãtui în pagini largi
o secþiune aparte de dezbateri literare: „Despre singu-„Despre singu-„Despre singu-„Despre singu-„Despre singu-
rãtatea scriitorului…rãtatea scriitorului…rãtatea scriitorului…rãtatea scriitorului…rãtatea scriitorului…”, „dreptatea literarã…dreptatea literarã…dreptatea literarã…dreptatea literarã…dreptatea literarã…”, „litera-litera-litera-litera-litera-
tura ca salvare a lumii…”, senectutea pentru untura ca salvare a lumii…”, senectutea pentru untura ca salvare a lumii…”, senectutea pentru untura ca salvare a lumii…”, senectutea pentru untura ca salvare a lumii…”, senectutea pentru un
scriitor în raport cu creaþia sa…scriitor în raport cu creaþia sa…scriitor în raport cu creaþia sa…scriitor în raport cu creaþia sa…scriitor în raport cu creaþia sa…”, „omul de azi: alomul de azi: alomul de azi: alomul de azi: alomul de azi: al
imaginarului sau al imaginilor…imaginarului sau al imaginilor…imaginarului sau al imaginilor…imaginarului sau al imaginilor…imaginarului sau al imaginilor…” etc…

Volumul este cartea unui destin, al unei personalitãþi
culturale, discretã, care ar fi meritat mai mult, cea pre-
zentatã pe coperta a IV-a de D.R. Popescu „remarcabila
poetã Irina Mavrodin, profesoara Irina Mavrodin, eseista
Irina Mavrodin, extraordinara traducãtoare a operelor lui
Proust, colega de generaþie ºi de idei a unor scriitori de
valoare europeanã, Petre Stoica, Modest Morariu, Mircea
Ivãnescu, Dan Laurenþiu”, care aminteºte de grecul
Eschil, cel care l-a îndemnat tocmai pe un rãzboinic,
Eteocle, „sã punã în luminã valoarea ºi importanþa pãmân-
tului pe care vieþuieºte”.

„Convorbirile” creeazã portretul unei adevãrate Doam-
ne a culturii româneºti, definitã prin inteligenþã, rafinament
intelectual, sensibilitate, echilibru moral, alteþe spiritualã
ºi sufleteascã, eleganþã ºi nobleþe, mãsurã, onestitate,
mãrinimie, vocaþie a prieteniei ºi a toleranþei, trãsãturi
sintetizate de ea însãºi: «««««Rãbdare, speranþã, iubire, cre-
dinþã» aceste cuvinte au o greutate fiecare, o plenitudine
cvasimaterialã. Le port mereu cu mine ca pe niºte talis-
mane pe care le simt în podul palmei”.
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O PERSONALITATE SUB SEMNUL
IUBIRII DE OAMENI*

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

personalitãþi ce fac mândria meleagurilor vrâncene: Leopoldina
Bãlãnuþã (2001), Emanoil Petruþ (2003) ºi, iatã, Irina Mavrodin
(2004).

Cartea discutatã aici, cea mai bunã dintre cele care poartã
semnãtura lui Al. Deºliu, este un document sufletesc de vibrân-
dã autenticitate, o ºansã de a înþelege mai bine o epocã vitregã
cu oamenii supuºi setului de valori tradiþionale: credinþa, iubi-
rea, demnitatea, cinstea, munca, toleranþa... Când îºi enumerã
dascãlii ce au contribuit la formaþia sa, nu uitã sã punã la loc
de cinste: familiafamiliafamiliafamiliafamilia, de unde Irina Mavrodin a învãþat „respectul
faþã de valorile morale”, dãdaca Ioanadãdaca Ioanadãdaca Ioanadãdaca Ioanadãdaca Ioana, de la care a învãþat sã
intre „în comunicare cu natura”, facultateafacultateafacultateafacultateafacultatea, fãcutã sub auspi-
ciile proletcultismului, „pentru cã m-a obligat sã-mi fiu propriul
profesor”, viaþa viaþa viaþa viaþa viaþa cu toate întâmplãrile teribile (relatate aici) prin
care a trecut, dar ºi literatura literatura literatura literatura literatura care s-a suprapus ºi a rafinat /
sublimat toate trãirile, oricât de dramatice. Rezultatul scontat,
apreciazã cu luciditate autoarea VVVVVocilorocilorocilorocilorocilor, este „o anumitã filo-
sofie a seninãtãþii ºi a speranþei”, reverberatã în orice rând
scris ºi trãit.

Ea aminteºte cu mândrie faptul cã, pe linie paternã, bunica
sa se trãgea dintr-o veche familie de rãzeºi vrânceni, iar pe linie
maternã, se trãgea dintr-o familie putneanã ce a dat comunitãþii
mai mulþi preoþi. Câteva informaþii, încercate de o crescândã
emoþie ºi respect filial, ne intereseazã în cel mai înalt grad.
Astfel, tatãl, Anastase Mavrodin, a fost dintre aceia care au
avut iniþiativa construirii unui mausoleu la Mãrãºeºti, dar ºi
iniþiativa descoperirii unei plãci comemorative în holul liceului
UnireaUnireaUnireaUnireaUnirea cu numele foºtilor elevi morþi în Primul Rãzboi Mondial,
liceu în care ºi-a desfãºurat o bunã parte din activitatea didac-
ticã.

De la acesta a învãþat dragostea ºi respectul pentru limba
ºi cultura francezã, principiul adevãrului ºi al toleranþei, încre-
derea în semenii sãi. În ciuda loviturilor grele primite: detenþia
tatãlui (1945 - 1948), divorþul survenit în 1957, demolarea
casei din Focºani, detenþia fratelui (1957 - 1960), moartea
pãrinþilor, a fratelui, confruntatã cu atâtea tragedii, pãrþi din
tragedia unui neam, Irina Mavrodin supravieþuieºte spiritual
prin fiecare paginã scrisã, prin munca devotatã la catedrã, prin
prieteniile cumulate în timp, între care se disting, prin intensi-
tate: Modest Morariu, Mircea Ivãnescu, Dan Laurenþiu... Paginile
în care evocã boema în doi cu traducãtorul lui J. Joyce ºi W.
Faulkner sunt remarcabile, ca ºi acelea în care evocã – cu durere
abia reþinutã – personalitatea lui Dan Laurenþiu, copleºit de
patima absolutã care a fost poezia ºi „care-l absorbea spre
stele”.

Personajul-narator, departe de a avea morga unui univer-
sitar, scorþos ºi pedant, este umanizat la fiecare pas: marile
iubiri ºi marile nefericiri în dragoste n-au ocolit-o, tot aºa cum
boema artisticã a capitalei din anii ’50, ce „îºi avea strãlucirea

Pânã în 1989, cel puþin, universitara Irina Mavrodin era
mult stimatã ca traducãtoare ºi eseistã, neexistând cineva care
sã punã la îndoialã meritele celei care a tradus exemplar din
Marcel Proust, G. Flaubert, André Gide ºi Albert Camus sau a
semnat câteva eseuri substanþiale: Poieticã ºi poeticãPoieticã ºi poeticãPoieticã ºi poeticãPoieticã ºi poeticãPoieticã ºi poeticã (1982),
Punctul centralPunctul centralPunctul centralPunctul centralPunctul central (1987)... Cu asemenea „argumente” de mare
rezistenþã, confirmate de cele douã premii obÆinute în anii 1982
ºi 1985, Irina Mavrodin a fost consideratã – pe bunã dreptate
– o traducãtoare de elitã ºi o redutabilã eseistã. De aceea,
traducerile din M. Proust, Albert Cohen ºi Gaston Bachelard
din perioada postdecembristã sau eseurile apãrute în ultimul
deceniu: Mâna care scrieMâna care scrieMâna care scrieMâna care scrieMâna care scrie (1994), ºi Cvadratura cerculuiCvadratura cerculuiCvadratura cerculuiCvadratura cerculuiCvadratura cercului (2001)
ar fi trebuit sã consolideze o atare poziþie. Doar cã – în vacarmul
general, cu un amestec indigest de kitsch, posturã ºi imposturã,
valoare ºi nonvaloare – prea puþini mai scruteazã aceastã zonã
a purei intelectualitãþi, ozonatã de respiraþia calmã a cãrþilor de
neclintitã valoare.

Poeta Irina Mavrodin, pusã în umbrã de activitatea traducã-
toarei ºi a eseistei, a fost comentatã mai puþin decât ar fi meritat,
chiar dacã – e adevãrat – între „vocile” critice care au remarcat
valoarea textelor sale poetice se aflã Horia Bãdescu, Alex.
ªtefãnescu, Laurenþiu Ulici, Mircea Ivãnescu, Dan C. Mihãilescu
sau Marin Mincu. Nici mãcar Premiul Uniunii Scriitorilor din
România pentru volumul de poezie VocileVocileVocileVocileVocile (1998), nici Premiul
de poezie Marin SorescuMarin SorescuMarin SorescuMarin SorescuMarin Sorescu al Editurii Scrisul RomânescScrisul RomânescScrisul RomânescScrisul RomânescScrisul Românesc pentru
volumul Centrul de aurCentrul de aurCentrul de aurCentrul de aurCentrul de aur (2003) nu au reuºit sã echilibreze
balanþa. Dacã adãugãm acestor ipostaze, despre care am vorbit
(eseista, traducãtoarea), pe aceea a profesoarei de vocaþie,
avem imaginea unei bogate personalitãþi ce se cere exploratã
cu o fireascã reverenþã ºi o la fel de naturalã curiozitate intelec-
tualã: „întreaga mea operã este extrem de unitarã. E ca un
organism ale cãrei pãrþi nu pot fi separate unele de altele. Aº
spune cã fiecare carte a crescut parcã organic din cea ante-
rioarã”. ªansa de a ne apropia optim de opera ºi personalitatea
acesteia ne-o oferã acum publicistul cu vechi state de serviciu,
Alexandru Deºliu, prin aceastã recentã apariþie editorialã, utilã
ºi fermecãtoare, în acelaºi timp. Aceasta se înscrie – de altfel –
într-o bunã tradiþie europeanã a genului: Entretiens avecEntretiens avecEntretiens avecEntretiens avecEntretiens avec...,
din care au apãrut atâtea în anii ’50, ’60 ºi care a prins pe tãrâm
românesc: Florin Mugur – Convorbiri cu Marin PredaConvorbiri cu Marin PredaConvorbiri cu Marin PredaConvorbiri cu Marin PredaConvorbiri cu Marin Preda (1973)
sau Eugen Simion – Convorbiri cu Petru DumitriuConvorbiri cu Petru DumitriuConvorbiri cu Petru DumitriuConvorbiri cu Petru DumitriuConvorbiri cu Petru Dumitriu (1994).

Meritele publicistului vrâncean sunt cu mult mai substan-
þiale decât ar presupune statutul unui gazetar onest ºi scru-
pulos, mai ales pentru cã vizeazã câmpul foarte generos (ºi
pretenþios) al unei culturi elitiste, asimilând mijloacele gaze-
tãreºti cu cele beletristice, mai ales pentru cã se subordoneazã
unui program foarte ambiþios de recuperare ºi valorizare a unor

* Irina Mavrodin, Convorbiri cu Alexandru DeçliuConvorbiri cu Alexandru DeçliuConvorbiri cu Alexandru DeçliuConvorbiri cu Alexandru DeçliuConvorbiri cu Alexandru Deçliu, Editura
PallasPallasPallasPallasPallas, Focçani, 2004
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ºi savoarea ei”, o ajutã sã se regãseascã în partea sa omeneascã.
Teoria proustianã a dualitãþii structurale a scriitorului se
regãseºte în aceste pagini: cei care vor sã o cunoascã pe Irina
Mavrodin în dimensiunea omeneascã vor avea destule satis-
facþii, în timp ce eul profund, creator se va descoperi pe sine în
pagini bine cumpãnite despre literaturã ºi finalitatea ei, despre
resursele ºi rostul poeziei, despre legãturile intime între poezie,
traducere, eseu ºi activitatea didacticã! Este ºi meritul lui Al.
Deºliu de a alterna cu inteligenþã întrebãri ce vizeazã o parte
sau alta a personalitãþii sale, fãrã sã dea impresia cã s-ar supune
unei strategii anume. Drept este cã – în acest caz – personajul
intervievat este un raisonneur ideal.

Indiferent de ipostaza asumatã, acum, la ceasul amintirilor
ºi al bilanþurilor provizorii, nu încearcã sã parã mai mult decât
este, dar nici mai puþin. Profesoara Profesoara Profesoara Profesoara Profesoara ºi-a descoperit, în timp,
vocaþia, notând cu satisfacþie profesionalã: „comunicarea mea
cu studenþii ºi cu doctoranzii este interactivã”. Pe aceºtia i-a
încurajat întotdeauna sã gândeascã, sã-ºi gãseascã ºi sã-ºi
punã în valoare propria personalitate, sã aibã încredere în ei.
Semnificativ este cã ultima frazã a cãrþii confirmã dorinþa de
a-ºi pãstra intactã puterea de lucru cu studenþii masteranzi ºi
cu doctoranzii ei „încã niºte ani buni”.

Vãzând în culturã o formã de rezistenþã spiritualã, ea face
parte dintre aceia care au introdus în programa analiticã autorii
interziºi în acei ani, reuºind chiar performanþa sincronizãrii – în
unele cazuri – prin introducerea unor autori „de ultimã orã”,
iniþiativã ce îºi avea riscurile ei.

Când discuþi despre activitatea sa de traducãtoare, atât de
mult elogiatã, te-ai aºtepta la o autoevaluare exclusiv pozitivã.
Asta nu se întâmplã, în sensul cã nu lipsesc reproºurile pe care
ºi le adreseazã: nu a reuºit traducerea integralã a operei lui
Proust (din motive obiective), nu a reuºit sã finalizeze (edito-
rial) traducerile în francezã din opera lui Dan Laurenþiu ºi Anton
Holban. În altã parte, recunoaºte cã Frumoasa Domnului Frumoasa Domnului Frumoasa Domnului Frumoasa Domnului Frumoasa Domnului de
Albert Cohen (1300 de pagini în 10 ani) a fost „cea mai chinui-
toare traducere”. Cum era de aºteptat, nu puteau lipsi de aici
luãrile de poziþie , echilibrate, lucide, tranºante. Astfel, se aratã
conºtientã de faptul cã „faima traducãtorului este legatã ºi de
faima cãrþii traduse de el, de faima acestei cãrþi în spaþiul care
o recepteazã”. Pe de altã parte, condamnã ferm complexele de
superioritate, cultivate cu inconºtienþã de unii autori autohtoni
de genul: „literatura românã ºi mai ales poezia românã sunt
printre cele mai bune din lume”!! Dincolo de orice complexe,
Irina Mavrodin declarã cu onestitate: „Eu cred într-un multicul-
turalism european”. Chiar dihotomia CENTRU - MARGINE i se
pare – la aceastã orã – nerelevantã, o datã ce nici Bucureºtiul
nu mai poate fi considerat un centru literar al þãrii ºi nici o
capitalã a lumii nu-ºi poate permite sã se considere un centru
cultural mondial sau (mãcar) european.

Paginile în care sunt evocate cele trei întâlniri ale acesteia
cu Emil Cioran Emil Cioran Emil Cioran Emil Cioran Emil Cioran sunt de maxim interes atât pentru istoricii
literari, cât ºi pentru cei care le-ar citi – cu toatã candoarea – ca
pagini de literaturã. Astfel, la prima întâlnire, din 1970,
gânditorul din Rãºinari îi apare „în stare de veºnicã agitaþie ºi
cu pãrul fermecãtor de rãvãºit”, pentru ca – dupã aproape
douã decenii (1990), când vine sã-i propunã acestuia traduce-
rea primei sale cãrþi apãrute în limba francezã, Précis dePrécis dePrécis dePrécis dePrécis de
décompositiondécompositiondécompositiondécompositiondécomposition (1949) – autorul sã-i aparã „vioi, surâzãtor,
extrem de natural”, imaginea  „unui student bãtrân” cu o mare
deschidere „pentru ceea ce se petrecea în România”. În sfârºit,

la ultima întâlnire (1992), Cioran i se impune în memoria afec-
tivã „râzând, cu un râs tineresc, nici o clipã arogant”. Se simte,
dincolo de vibraþia cuvintelor, admiraþia necondiþionatã, dar –
mai ales – bucuria de a-l descoperi pe autorul Cãderii în timpCãderii în timpCãderii în timpCãderii în timpCãderii în timp
în dimensiunea lui omeneascã, deloc dezamãgitoare.

E limpede cã, fãrã a-ºi recuza sau neglija (în vreun fel) ipos-
taza de profesoarã, traducãtoare sau eseistã, Irina Mavrodin
s-a dorit, în primul rând, poetã. Prima întâlnire cu poezia s-a
petrecut la 14 ani, când s-a aflat în faþa unui câmp cu maci,
stare de o mare intensitate la care – recunoaºte – nu a putut
reveni vreodatã. Structural, se simte aproape de Emily Dickinson
(1830 - 1886), autoare a unor poeme introspective ce au influ-
enþat lirica secolului urmãtor sau, cel puþin, o parte a acesteia.
Modelele literare autohtone, pe care ºi le recunoaºte, sunt M.
Eminescu ºi G. Bacovia. În anii agitatelor cãutãri ºi decantãri
interioare, încrederea în ceea ce face i-au adus-o Herta Spuhn,
Mircea Ivãnescu, Modest Morariu, Nina Cassian ºi, bineînþeles,
primul ei editor,  Mircea Ciobanu. Marea întrebare pe care ºi-a
pus-o la 17 ani, într-o zi de iunie 1946: „de ce trebuie sã mor,
când e atâta viaþã în jurul meu?” ºi-a primit un rãspuns pe
deplin convingãtor prin toatã activitatea desfãºuratã, nutritã
din dragostea pentru oameni, dar, nu în ultimul rând, prin poezia
sa.

Renunþarea programaticã la artificiile retorice au apropiat-o
de „aceeaºi epifanie a unitãþii oximoronice: viaþã ºi moarte,
calm ºi angoasã, bucurie ºi dezastru, început ºi sfârºit, luminã
ºi întuneric, aceeaºi salvare prin instalarea în inima contra-
dicþiei”. Metafora e globalã, iar monotonia (conform lecþiei
bacoviene) e valorizatã pozitiv:  „cred doar în poezia impersonalã
ºi în scriitura ale cãrei mecanisme funcþioneazã cu sinceritate
în miºcarea lor”. Peste toate se instaleazã bucuria de a scrie,
încrederea neclintitã în puterea poeziei. Mai crede cu aceeaºi
tãrie cã marii poeþi sunt „cei care schimbã paradigma valoricã”
ºi cã „atâta vreme cât omul va fi om, el va face poezie”.

Trãim într-o lume a aparenþelor, într-o lume escaladatã de
vulgaritate ºi violenþã, sufocatã de imposturã ºi kitschuri, de
mirajul puterii ºi al banului. Acesta e prezentul în care autoarea
nu se simte deloc confortabil, dar nici nu abandoneazã speranþa.
Întoarsã spre trecut, ca spre un eden cultural, odatã ce vede în
literatura interbelicã cel mai glorios moment din literatura
românã, dar cu un ochi sever îndreptat spre prezentul imediat
(2004), unde ne întâmpinã un veleitarism fãrã precedent, Irina
Mavrodin îºi iubeºte semenii, pe Creatorul a Toate, se împãrtã-
ºeºte din aceastã credinþã, indiferent de planul de manifestare
ºi de locul unde se aflã: „A fi acasã acasã acasã acasã acasã înseamnã pentru mine a fi
bine aºezatã în identitatea mea cea mai profundã”.

Fete lucrând la poartå (UliÆa satului)Fete lucrând la poartå (UliÆa satului)Fete lucrând la poartå (UliÆa satului)Fete lucrând la poartå (UliÆa satului)Fete lucrând la poartå (UliÆa satului)
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UN BACOVIA „EN DÉTAIL”. TENTAÞIA EXHAUSTIVITÃÞII*

Mircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea DinutzMircea Dinutz

Constantin Cãlin, al cãrui nume este legat prin cele mai
intime fibre de Bacãu („o lume de dugheni”) ºi de Bacovia, prin
tot ce a fãcut timp de patru decenii, vine din nou în atenþia
iubitorilor de poezie cu un excelent op, pe mãsura aºteptãrilor.
Actuala apariþie editorialã constituie cea de-a doua parte a unui
edificiu pe cât de ambiþios, pe atât de impresionant: dupã o
biografie, copleºitoare prin volumul ºi calitatea informaþiei,
prin onestitatea ºi coerenþa interpretãrilor (1999), urmeazã o
necesarã „descriere a operei”, atentã la nuanþe ºi riguros exactã
pe elementele de fond ce compun „universul fizic ºi moral”
bacovian (2004), dupã care este de aºteptat un al treilea volum
(?!) care va încheia – probabil – cea mai cuprinzãtoare in-
vestigaþie a poeziei acestuia: TTTTTriumful unui marginalriumful unui marginalriumful unui marginalriumful unui marginalriumful unui marginal. Miza gravã
a unei asemenea întreprinderi, dincolo de orice „superstiþie
teoreticã ºi didacticã”, este – dupã mãrturisirea exegetului –
cunoaºterea aprofundatã a lui Bacovia. Un obiectiv realizat cu
succes, prin ceea ce ne-a oferit pânã în prezent.

Constantin Cãlin practicã o criticã simpateticã, aspirând
permanent (ºi reuºind aproape întotdeauna) sã-l proiecteze pe
autorul PlumbuluiPlumbuluiPlumbuluiPlumbuluiPlumbului în „timpul ºi spaþiul sãu”, cu un efort de
situare în mentalul epocii ºi cu sublinierea nuanþatã a nenu-
mãratelor asemãnãri ºi diferenþe. Convins cã opera acestuia se
bazeazã exclusiv pe experienþe directe ºi cã poetul „a închis,
destul de devreme, cãrþile altora ca sã gândeascã singur”, co-
mentatorul de texte, variante, motive ºi elemente materiale,
culori, sunete ºi mirosuri, mentalitãþi ºi stãri de spirit, alcãtuieºte
un discurs ce nu-ºi refuzã seducþia ºi farmecul limbajului, nu
în ultimul rând, pe cele ale erudiþiei.

„Cred cã important nu e sã spui ce nu s-a spus [...], ci sã
faci dovada comprehensiunii, sã restaurezi înþelesurile originare
ale operei”, cu dorinþa, deplin motivatã, de a descoperi cititorilor
„un Bacovia primitiv, simplu, autentic”. Fireºte, gestul e po-
lemic, prin refuzul expres al speculaþiilor de orice naturã,
înotând împotriva curentului, cum s-ar spune, ºi cãutându-ºi
aliaþii între autorii generaþiilor trecute care aveau religia faptelor
(de limbã, literare) controlabile cu o severã îngãduinþã, dar –
mai ales – cultul muncii / studiului, recunoscându-ºi cu
francheþe „neliniºtile” unei munci migãloase.

Nu ne poate scãpa ironia amarã a exegetului bacovian ce
primeºte „cu resemnare zâmbetele de superioritate ale celor
care n-au trebuit sã se strãduiascã pentru aºa ceva”. E la înde-
mâna oricui – am observa, la rându-ne – sã acopere cu aroganþa
sa ceea ce-l depãºeºte moral, cel puþin. Între cei tineri, ce mai
cocheteazã astãzi cu literatura, aproape nimeni nu mai face
istorie literarã, aproape nimeni nu se mai înhamã la proiecte
culturale de anvergurã, care sunt – în orice caz – epuizante ºi
fãrã ºansa unor satisfacþii imediate. De cele mai multe ori,
sclipind de (atâta) inteligenþã ºi explodând (strategic) în jerbe
de artificii la anume cãrþi bine prizate ºi mediatizate, tinerii
comentatori lasã impresia – mai degrabã – de frivolitate, angajaþi
fiind în exerciþiul puterii pe un teritoriu unde acesta nu mai

înseamnã mare lucru. Oricâtã informaþie ar deþine, oricâte limbi
strãine ar stãpâni ºi oricâtã inteligenþã creativã ar pune în joc,
tânãrul candidat la eternitate nu poate suplini absenþa studiilor
temeinice de care are atâta nevoie, dar pe care le priveºte cu o
suficienþã condamnabilã.

Un asemenea studiu temeinic este acest volum al II-lea din
Dosarul BacoviaDosarul BacoviaDosarul BacoviaDosarul BacoviaDosarul Bacovia, cu nu mai puþin de 1349 de note în 162 de
pagini, ce însoþesc ºi sprijinã fiecare consideraþie, fiecare propo-
ziþie criticã, fiecare observaþie, adãugire ºi nuanþã, sesizate cu
sagacitate ºi interpretate cu fineþe. Aceste note se adaugã
exclusiv primelor douã pãrþi ale cãrþii: O descriere a opereiO descriere a opereiO descriere a opereiO descriere a opereiO descriere a operei (cu
245 de pagini) ºi GloseGloseGloseGloseGlose (104 pagini), dupã care urmeazã un
JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal de lecturã cu 51 de pagini, la fel de pasionant în planul
ideilor, Cronica ediþiei Petroveanu-Botez Cronica ediþiei Petroveanu-Botez Cronica ediþiei Petroveanu-Botez Cronica ediþiei Petroveanu-Botez Cronica ediþiei Petroveanu-Botez (1978), o exemplarã
analizã textologicã (25 de pagini), Note ºi comentariiNote ºi comentariiNote ºi comentariiNote ºi comentariiNote ºi comentarii, la care
se adaugã un Indice de numeIndice de numeIndice de numeIndice de numeIndice de nume ce-l ajutã pe cititorul interesat
sã se orienteze mai bine în arhitectura acestei cãrþi.

Orice temã, subiect, motiv s-ar impune atenÆiei cercetãto-
rului, devine o bunã ºansã pentru o echilibratã ºi pertinentã
prozã de idei. Astfel, discutând despre „Poet – Poezie”, în prima
parte a studiului sãu, acesta face o scurtã incursiune în istoria
celor douã concepte, aºa cum au fost înþelese de la I. Heliade-
Rãdulescu, Eminescu ºi Macedonski, pânã la G. Bacovia. Dacã
în secolul al XIX-lea a prosperat „mitul poetului ca naturã ex-
cepþionalã”, treptat acest mit se resemantizeazã, pe mãsurã ce
se modificã raportul ficþiunii cu realitatea. Altfel spus, „fantezia
e constrânsã sã cedeze realitãþii”. Rezultatul va fi, în cazul lui
Bacovia, o dureroasã conºtiinþã a propriei marginalizãri, cu
accentul pus pe sensibilitatea sa mult inflamatã. Poezia ca
stare de suflet ºi nu ca „ratio”, ca aspiraþie ºi „þipãt” interior!...

În ciuda faptului cã înregistreazã cu scrupulozitate princi-
pale voci lirice ale secolului al XIX-lea, din perspectiva atitudinii
faþã de poezie ºi poet, cu dovezile la fiecare pas, cã numãrã
poeþii din perioada 1899 – 1916 (peste 300!), C. Cãlin nu mizeazã
exclusiv pe erudiþie (mijloc, nu scop), ci pe o privire pãtrun-
zãtoare ºi pe capacitatea de a trage – de aici – concluzii întru
totul convingãtoare ºi profitabile, dacã ne raportãm la întregul
creaþiei bacoviene. Astfel, dupã ce observã cã autorul PlumbuluiPlumbuluiPlumbuluiPlumbuluiPlumbului
n-a renunþat vreodatã la mitul excepþionalitãþii creatorului de
poezie, considerându-se el însuºi „un fenomen” (v. DivagãriDivagãriDivagãriDivagãriDivagãri
utileutileutileutileutile), cã poza romanticã, în cazul sãu, a fost compromisã de
ironie ºi autoironie (Unei fecioareUnei fecioareUnei fecioareUnei fecioareUnei fecioare), cã Poetul se dedubleazã
permanent, schimbând mãºtile, dramatizând (NerNerNerNerNervi de toam-vi de toam-vi de toam-vi de toam-vi de toam-
nãnãnãnãnã), autorul acestui studiu apreciazã, într-o formulare memora-
bilã, cã „Bacovia reprezintã cazul unui mare poet fãrã imagi-
naþie”. Nu un capitol anume, ci toatã exegeza lui C. Cãlin pro-
beazã acest adevãr.

Într-un alt subcapitol, intitulat AntonimiiAntonimiiAntonimiiAntonimiiAntonimii, discutã, cu
aplicaþia cunoscutã, raportul dintre centru ºi margine, dintre
fascinaþia oraºului („burgul”) ºi repudierea mahalalei sau a
târgului dezolant ºi inert, dintre salon (corespunzând stadiului
modern ºi urban) ºi odaie (locuinþã, adãpost, refugiu, celulã).
În evocarea oraºului, observã exegetul, Bacovia – boemul
(atras de lumina electricã, de vitrine, femei) se confruntã cu* Constantin Cãlin, Dosarul BacoviaDosarul BacoviaDosarul BacoviaDosarul BacoviaDosarul Bacovia, vol. II, O descriere aO descriere aO descriere aO descriere aO descriere a

operei, glose, jurnaloperei, glose, jurnaloperei, glose, jurnaloperei, glose, jurnaloperei, glose, jurnal, Bacãu, Editura AgoraAgoraAgoraAgoraAgora, 2004, 648 p.
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Bacovia – moralistul, care vede „partea întunecatã a lucrurilor,
deºertãciunea lor”.

Bolile sistemului nervos au început sã fie recunoscute în
prima jumãtate a secolului al XIX-lea pentru ca, dupã numai 50
de ani, sã devinã, în egalã mãsurã, o modã ºi o realitate foarte
neplãcutã. C. Cãlin ia în discuþie nevroza ca motiv literar (ºi nu
numai), în ambele ipostaze. În cazul lui Bacovia, aceasta este o
stare „de crizã”, un accident al imaginaþiei ºi o metaforã, iar
poetul se poartã ca un „stigmatizat”, cu toate simþurile hipertro-
fiate. De aici, discursul sãu „exasperat, grãbit, sacadat”. Acuita-
tea senzaþiilor e principala condiþie a unui introvertit, în sensul
autoscopiei. Personajul rezultat este un „rãtãcit”, iar rãtãcirearãtãcirearãtãcirearãtãcirearãtãcirea
„e o continuã neliniºte ºi suferinþã”. Imunizat în faþa morþii, el
este speriat cã ar putea „sfârºi cu mintea devastatã de repetate
nemulþumiri”.

Discutând despre „sinceritate ºi imposturã”, autorul nu
face decât sã reia o idee afirmatã încã în Eseurile sale despreEseurile sale despreEseurile sale despreEseurile sale despreEseurile sale despre
om ºi epocãom ºi epocãom ºi epocãom ºi epocãom ºi epocã (vol. I). Omul a creat poezia, pentru ca – mai apoi
– aceasta sã-l creeze pe om (ºi sã-l distrugã); cu alte cuvinte,
omul Bacovia ºi-a proiectat un scenariu, ºi-a distribuit un „rol”
pe care l-a jucat cu har ºi dãruire pânã la identificare. Trãirile
sale sunt autentice în mãsura în care personajul creat este
credincios normei sale interioare, dar sunt suspecte în mãsura
în care acesta – în „romanul” sãu liric, compus din 271 de
texte – „scrie doar atunci când are ceva de spus”, mistificând
prin omisiune, adicã evitând acele momente din viaþa sa care
n-ar fi corespuns scenariului propus iniþial. Acesta este princi-
palul motiv pentru care poezia sa are nevoie de glose glose glose glose glose la fiecare
pas.

Ocupându-se de cele douã tentative romaneºti (CântecCântecCântecCântecCântec
târtârtârtârtârzzzzziuiuiuiuiu ºi Impresii de romanImpresii de romanImpresii de romanImpresii de romanImpresii de roman), dupã ce observã reticenþa sa „în a
se povesti”, sensibilitatea sa de moralist, apreciazã cu dreptate
cã lucrul cel mai important în cele douã texte este „repertoriul lor
de observaþii profunde ºi de reflecþii”, dar cã romanele – cel
puþin, în intenþie – sunt, indiscutabil, „un pariu pierdut, un eºec”.

Modul în care procedeazã autorul studiului satisface toate
curiozitãþile: se discutã etimologii, sinonimii, frecvenþa ºi semni-
ficaþiile motivului în epocã, în textele confraþilor, cu ambiþia
exhaustivitãþii; totul cu minuþie ºi aplomb, atent la detaliu,
nuanþã, dar fãrã a pierde perspectiva ansamblului. În mod firesc,
nu lipsesc trimiterile în biografia poetului, dar nici amintirile
personale ale exegetului, mãrturiile indirecte, într-o dublã relaþie
simpateticã: cu textul ºi cu realitatea. Admirabil este faptul cã
observaþiile critice, de la capitol la capitol, oricât de disparate
ar pãrea la prima vedere, se organizeazã într-o demonstraþie de
o mare organicitate ºi coerenþã!

Dorinþa de a acoperi cu informaþie orice zonã, oferitã spre
explorare, vine din pasiunea arheologicã a reconstituirii unor
climate ºi realitãþi literare, cu o nedisimulatã voluptate a erudiþiei.
De aceea, nu ne poate mira faptul cã sunt consultate ºi adnotate
lucrãri dintre cele mai variate: H. Sanielevici – Probleme socialeProbleme socialeProbleme socialeProbleme socialeProbleme sociale
ºi psihologiceºi psihologiceºi psihologiceºi psihologiceºi psihologice, 1920; Lazãr ªãineanu – Dicþionar universal alDicþionar universal alDicþionar universal alDicþionar universal alDicþionar universal al
limbii românelimbii românelimbii românelimbii românelimbii române, 1940; Ioan Nãdejde ºi Aurelia Nãdejde-
Gesticone – Dicþionar latin-românDicþionar latin-românDicþionar latin-românDicþionar latin-românDicþionar latin-român, 1920; Dicþionar enciclo-Dicþionar enciclo-Dicþionar enciclo-Dicþionar enciclo-Dicþionar enciclo-
pedic de psihiatriepedic de psihiatriepedic de psihiatriepedic de psihiatriepedic de psihiatrie, 1989; Dr. N. Lapteº – Pericolul tuberPericolul tuberPericolul tuberPericolul tuberPericolul tuberculozeiculozeiculozeiculozeiculozei
la satela satela satela satela sate, 1913; G. Proca – Alcoolismul la þarãAlcoolismul la þarãAlcoolismul la þarãAlcoolismul la þarãAlcoolismul la þarã, 1907; Wittgenstein
– TTTTTratatul logico-filozoficratatul logico-filozoficratatul logico-filozoficratatul logico-filozoficratatul logico-filozofic, 1991; Dr. Alexis Carell – Omul, acestOmul, acestOmul, acestOmul, acestOmul, acest
necunoscutnecunoscutnecunoscutnecunoscutnecunoscut, 1937 sau Studii economico-politiceStudii economico-politiceStudii economico-politiceStudii economico-politiceStudii economico-politice (1890 -
1930), cu o introducere de A. C. Cuza, 1930, dar NU citeazã nici
un confrate care a tratat o temã sau alta, refuzând – ºi pe
aceastã cale – orice lecturã mediatã de teorie ºi speculaþii
filosofice. Constantin Cãlin lasã permanent impresia cã ºtie cu
mult mai mult decât ne oferã (selectiv) ºi noi n-avem nici un

motiv sã ne îndoim de acest lucru. De aici sentimentul con-
fortabil cã ne miºcãm într-un univers controlat cu autoritate ºi
competenþã.

În aceeaºi bunã dispoziþie intelectualã sunt scrise GloseleGloseleGloseleGloseleGlosele,
care alterneazã pagina de erudiþie (în limitele decente ale
necesitãþii) cu observaþia pãtrunzãtoare, aºezatã în faldurile
atrãgãtoare ale unor formulãri plastice ºi sugestive. Dupã ce
apreciazã corect, fãrã nici o referire la practicile ezoterice, cã
plumbul „era termenul unui diagnostic moral”, cãutându-i sem-
nificaþiile în realitãþile sociale ale epocii, ºi dupã ce ne informeazã
cã, la sfârºitul secolului al XIX-lea, pentru cei înstãriþi se folo-
seau coºciuge de plumb (pânã când serviciile funebre „s-au
democratizat”), comentatorul literar socoteºte poemul – emble-
mã al întregului edificiu liric „o rugãciune fãrã cuvinte, o
«cugetare» fãrã retoricã, o descriere oarbã, un «roman» eliptic”.

Autorul Dosarului BacoviaDosarului BacoviaDosarului BacoviaDosarului BacoviaDosarului Bacovia nu osteneºte sã-ºi punã între-
bãri: care e sensul contextual al termenului „barbar” din SearãSearãSearãSearãSearã
tristãtristãtristãtristãtristã?! De ce singura amintire veselã din întreaga sa operã
(AleanAleanAleanAleanAlean) e legatã de toamnã, de livezi, de vii? Oare poate fi
localizat „havuzul din dosul palatului mort”? Ce fel de monedã
era aceea din NerNerNerNerNervi de toamnãvi de toamnãvi de toamnãvi de toamnãvi de toamnã (versul „Târziu, în geamul tãu,
încet, cu o monedã voi suna”)?!? FurtunaFurtunaFurtunaFurtunaFurtuna, datatã în 1905 ºi
publicatã în 1924, a fost o realitate sau o ficþiune elaboratã?
Pot fi identificate volumele din Zborul cãrþilorZborul cãrþilorZborul cãrþilorZborul cãrþilorZborul cãrþilor (1905)?! ªi
câte altele...

Dupã fiecare întrebare pe care ºi-o pune (asemenea acelui
copil care s-a întrebat pentru prima datã de ce iarba e verde),
urmeazã o investigaþie, un istoric – dacã acest lucru se impune
–, câteva consideraþii critice ºi... o moralã (explicitã sau nu).
Dupã ce cautã sensurile cuvântului „barbar” în dicþionare,
stabileºte semnificaþiile acestuia la Gh. Asachi, A. Pann, M.
Eminescu, Al. Macedonski ºi, mai târziu, T. Arghezi, C. Cãlin
constatã cã la Bacovia acest cuvânt exercitã „un soi de
fascinaþie”. Femeia evocatã în text „cânta aspru, straniu, dar
[...] rãscolitor, memorabil”. În AleanAleanAleanAleanAlean bucuriile vieþii inocente se
leagã de aºa-numita vacanþã a „culesului”, comparabilã – în
acei ani – cu marile sãrbãtori creºtine. Versul „Havuzul din
dosul palatului mort” se referã la Palatul Cantacuzino din
Bucureºti, cu o fântânã artezianã situatã la intrarea în Ciºmigiu,
vizavi de Piaþa Nordului, dispãrutã imediat dupã primul rãzboi
mondial. Moneda folositã de poet în NerNerNerNerNervi de toamnãvi de toamnãvi de toamnãvi de toamnãvi de toamnã putea fi
un „nikel” (subdiviziune a leului) sau o piesã mare, de argint,
cum circulau în epocã. FurtunaFurtunaFurtunaFurtunaFurtuna nu e, nici în acest caz, produsul
imaginaþiei, cum ar crede un neiniþiat în universul bacovian, ci
o realitate a anului 1905, trãitã de poet în pãdurile din Gherãieºti,
în apropierea Bacãului. Chiar aluziile livreºti, cât de preþioase ar
pãrea la prima vedere (Avesalom ºi Romulus), nu sunt altceva
decât reminiscenþe din perioada ºcolarã. „Setea sa de extincþie
– noteazã exegetul – nu e ºi sete de anonimat”. Pânã ºi volumele
enumerate într-un poem în prozã (Zborul cãrþilorZborul cãrþilorZborul cãrþilorZborul cãrþilorZborul cãrþilor) pot fi
identificate: Pentru pâinePentru pâinePentru pâinePentru pâinePentru pâine de H. Sienkiewicz, apoi DreptateDreptateDreptateDreptateDreptate, un
volum ce cuprindea corespondenþa dintre Al. Vlahuþã ºi I. L.
Caragiale... Asemenea poetului pe care-l exploreazã, cu respect
pentru valoare ºi cu pasiune pentru adevãr, C. Cãlin este –
dincolo de orice – un comentator de mare bun simþ, „necorupt
de teorii ºi prejudecãþi, care distinge între esenþial ºi superfluu”.

Poetul refuzã iluzia, pentru cã toatã poezia sa, atât de con-
centratã ºi esenþializatã, se naºte din cea mai dramaticã ºi mai
convulsionatã realitate. Similitudinile cu realitatea pe care o
trãim nu pot scãpa unui ochi atât de atent. Fie un text, fie un
vers, o reflecþie bacovianã provoacã reacþia moralistului. Spre
exemplu, pedantismul, incriminat în LiceuLiceuLiceuLiceuLiceu, aminteºte lui C.
Cãlin, el însuºi cadru didactic cu vechi state de serviciu, cã
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fenomenul se întâlneºte, preferenþial, în mediul didactic ºi cã
tocmai aici vom întâlni indivizi „care þin cu tot dinadinsul sã-ºi
etaleze cunoºtinþele [...], cu afectare, ignorând orice mãsurã”.
Versurile din SonetSonetSonetSonetSonet, unde dubla comparaþie cu Poe ºi Verlaine,
în ipostaza lor bahicã, a fost interpretatã abuziv, provoacã
câteva inspirate (ºi maliþioase) gânduri de moralist: „Dacã eºti
nãscut scriitor, porneºti, ca în cazul lui Bacovia, de la bãuturã,
dupã exemplul lui Poe ºi Verlaine, ºi ajungi la poezie... Dacã nu,
rãmâi doar cu viciul acestora”. Nimic mai adevãrat...

Paginile de JurnalJurnalJurnalJurnalJurnal, ce au avantajul unei mai mari libertãþi
de exprimare, nu fac decât sã lumineze, sã adauge nuanþe la
nuanþe, sã construiascã acolade generoase  ce nu pierd o clipã
din vedere opera bacovianã, în întregul ei, în pofida faptului cã
impresia exterioarã ar fi aceea a unui exeget acaparat de frag-
ment, absorbit de un detaliu sau altul. Bacovia „en détail” echi-
valeazã imaginea unui Bacovia „dans l’ensemble”. Observaþiile
sale sunt ferme ºi, fãrã a avea un aer definitiv, oferã garanþia
unor adevãruri bine cumpãnite ºi, mai ales, cu acoperire în
realitatea textului.

„Originea fiecãrei poezii de-ale sale o constituie întâmplã-
rile personale, biografice, dar – subliniazã eseistul – evocarea
lor tinde cãtre un sens general”. Din fiecare paginã se înalþã
moralistul sever ce supune judecãþii sale excesele lumii
moderne, el însuºi moral (în esenþa sa) ºi „autocritic, pânã la
autodenigrare”. Înþelegem acum mai bine legãturile subterane,
mai adânci ºi mai trainice, decât par la prima vedere, între autorul
Scânteilor galbeneScânteilor galbeneScânteilor galbeneScânteilor galbeneScânteilor galbene ºi comentatorul sãu, care se recunoaºte,
ici ºi acolo, în intransigenþa ºi consecvenþa moralã a poetului.
Asta nu-l împiedicã sã ia distanþã, sã gloseze memorabil ºi sã
gãseascã formulãri, în egalã mãsurã, plastice ºi pertinente:
„Cel mai inteligent lucru fãcut de Bacovia a fost acela de a
rãmâne el însuºi”. În ciuda tuturor vicisitudinilor...

Omniprezenþa morþii, ca temã literarã ºi ca realitate psihicã,
îl imunizeazã. Cu cât poetul creºte, se maturizeazã, ia cunoºtinþã
de sine, acesta se supune unui interesant proces de mitrida-
tizare (transformând tot ce atinge în „frig”, „gol”, „vid”, „moar-
te”). „Poezia, crede C. Cãlin, l-a împins pe Bacovia contra naturii
sale. Fãrã ea ar fi fost mai sociabil ºi, poate, mai vesel». Asta e
sigur, dar noi am fi fost mai sãraci, fãrã îndoialã.

Textele sale necesitã o investigaþie arheologicã (cuvinte,
expresii, sintagme ce se cer trezite, interogate, limpezite), chiar
atunci când lasã impresia (falsã) cã ar fi la îndemâna oricui
(„dugheanã”, „cochetã”). Demonstraþiile, în acest sens, nu
lipsesc ºi ele sunt întru totul convingãtoare.

Remarcabilã este sugestia unei posibile apropieri între
Bacovia ºi Brâncuºi, în sensul unei progresive concentrãri ºi
esenþializãri pânã când se ajunge la „idei”, la înþelesurile cele
mai adânci din materie ºi cuvinte. Iar poezia CuptorCuptorCuptorCuptorCuptor beneficiazã
de cel mai pãtrunzãtor comentariu pe care l-am citit vreodatã.
Mai întâi îi reþine atenþia „scenariul” liric (în elementele sale
componente) ce sugereazã „un proces în desfãºurare, lent dar
implacabil: descompunerea”, insistând asupra versului „Toarnã
pe covoare parfumuri tari”, dupã care decodeazã mesajul poeziei
în sensul cã iubirea iubirea iubirea iubirea iubirea e singura cale de salvare în faþa morþii.
Altfel spus, gestul sanitar (din versul citat) este identic cu gestul
erotic.

Aºa cum era de aºteptat, JurnalulJurnalulJurnalulJurnalulJurnalul conþine ºi câteva con-
fesiuni (la vedere), tulburãtoare prin cantitatea lor de omenesc,
cuceritoare prin sinceritate: „Pentru a-l înþelege, în 1964,
simþeam nevoia de bibliografie. Acum trãiesc poezia sa”. Aº
putea gândi, la rândul meu, cã poezia bacovianã se deschide
mai ales celor de vârsta a treia, dupã ce au parcurs un aspru

drum de iniþiere în cele douã universuri pe care omul le are la
îndemânã: viaþa ºi biblioteca.

Tot ca o anexã este reprodusã, în prezentul volum, cronica
ediþiei Cornelia Botez – Mihail Petroveanu: OpereOpereOpereOpereOpere de G. Bacovia,
Bucureºti, Editura MinerMinerMinerMinerMinervavavavava, 1978, text reluat – în variantã
integralã – din AteneuAteneuAteneuAteneuAteneu, nr. 4/decembrie 1978. E o operaþie
demolatoare desfãºuratã dupã toate regulile. Mai întâi, observã
cã, de obicei, critica ediþiilor este superficialã ºi convenþionalã,
semnatarii neintrând în detalii! Mai apoi, enumerã – cu toatã
dreptatea – meritele acestei ediþii (recupereazã texte ignorate
de alþi editori, reproduce, pentru prima datã, integral ImpresiiImpresiiImpresiiImpresiiImpresii
de romande romande romande romande roman, corecteazã unele erori preexistente), dar... de aici
începe execuþia.

Ediþia în discuþie „contrariazã printr-o serie de neglijenþe ºi
defecte”, enumerate ºi probate, fãrã putinþa de a fi contestate,
atât în tabelul cronologic, cât ºi în datarea poemelor, la care se
adaugã frecvente nepotriviri între Tabelul cronologic, pe de o
parte, notele ºi variantele, evident întocmite fãrã o documentare
completã, pe de altã parte. Toatã argumentaþia e desfãºuratã
cu scrupulozitatea-i cunoscutã, dupã cercetãri proprii ºi
confruntãri atente, în aºa fel încât fiecare afirmaþie, fiecare con-
testare se asambleazã impecabil într-o criticã constructivã ºi
atentã, ce nu admite replicã. Concluzia este una singurã: ediþia
Petroveanu – Botez „nu e lucrarea de referinþã aºteptatã”, dupã
cum nici ediþia Mircea Coloºenco (2001) nu satisface pe deplin
aºteptãrile noastre. Cel puþin asta e situaþia, deocamdatã!

Nu e singura datã ºi nici singurul loc unde Constantin Cãlin
sancþioneazã lipsa de rigoare ºtiinþificã, graba, lipsa de seriozi-
tate sau, pur ºi simplu, frivolitatea ce vizeazã impostura! Astfel,
poemul în prozã De PaºtiDe PaºtiDe PaºtiDe PaºtiDe Paºti evocã pe o oarecare Maria Lazu, a
cãrei existenþã a fost confirmatã de Agatha Grigorescu Bacovia.
Pornind de la aceastã realitate, Eugen ªendrea compune, în
stil de „foileton senzaþional”, o biografie cu suspect de multe
amãnunte, fãrã nici o bazã documentarã. Exegetul îi reproºeazã
autorului „de ficþiuni istorice” cã a „mutat” anul morþii Mariei
Lazu cu nouã ani mai târziu faþã de anul 1915, când a fost
publicat poemul ºi din care reieºea moartea acesteia, iar ziarul
BacãulBacãulBacãulBacãulBacãul, indicat ca sursã, nu apãrea în 1921, când – zice-se – se
relateazã despre „scãrmãneala” administratã acesteia la Buda.
Ca ºi în alte cazuri, execuþia este decentã, dar definitivã.

În altã parte, reproºeazã lui Ion Valerian intervenþiile
(neavenite) în rãspunsurile poetului, care pun sub semnul
îndoielii autenticitatea interviurilor (1927 ºi 1929), punând în
evidenþã nepotrivirile, contradicþiile sau chiar falsitatea unor
afirmaþii (atribuite poetului). Lui N. Manolescu îi reproºeazã o
propoziþie criticã („Dintre poeþii români, Bacovia e singurul
care s-a coborât în infern”) repetatã automatic, pânã la istovire,
fãrã a avea o corespondenþã realã ºi profundã cu profilul
poetului. Aceste precizãri, nuanþe, îndreptãri sunt întotdeauna
necesare ºi mereu în consonanþã cu demonstraþia fãcutã la
nivelul macrotextului.

Un studiu temeinic, o explorare atentã ºi competentã a
fiecãrui rând bacovian, o investigaþie fãcutã cu har ºi dãruire,
un discurs sobru ºi elegant, dens ºi echilibrat, rareori ironic,
mai adesea atins de ispita confesiunii ºi a moralizãrii. Sunt
rândurile unui om care a meditat câteva bune decenii în margi-
nea operei bacoviene, s-a identificat aproape cu obiectul
studiului sãu, a cãutat cu pasiune ºi a clãdit cu nesfârºitã
rãbdare, piesã cu piesã, element cu element, pânã la înãlþarea
edificiului pe care-l avem în faþa noastrã. Un op scris în
momente de „liniºte” ºi împãcare cu sine, pentru care îi suntem
profund recunoscãtori.
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Ana DobreAna DobreAna DobreAna DobreAna Dobre

la tâmple florile-n alai / Când drumul meu se stinge ºi
stelele mã dor”.

Poezia lui Ilie Gorjan provine din acest acut senti-
ment al trecerii (ªoim lunaticªoim lunaticªoim lunaticªoim lunaticªoim lunatic) care a produs o îndepãrtare
în timp ºi în spaþiu, o îndepãrtare de acea zodie a tinereþii
încrezãtoare ºi trufaºe, o îndepãrtare în spaþiu de spaþiul-
matrice, topos transformat într-o adevãratã geografie sacrã
în care s-a plãmãdit fiinþa, s-au revelat primele înþelesuri,
primele mituri, primele poveºti ale fiinþei. Cel mai frecvent
cuvânt, o metaforã obsedantã, este acasã. Acest topos
reuneºte o serie de motive (Oltul, pãrinþii, bunica, fântânile,
pãdurea, dealul) prin care universul liric se individua-
lizeazã, primind amprenta personalitãþii poetului. Acasã
este locul unde se cautã poetul, unde revine mereu pentru
a se regãsi ºi pentru a se recupera spiritualiceºte.

Orleºti, acasã, este un centrum mundi, în care forþele
se adunã, „liniºtea lumii” punând o pecete de frumuseþe,
armonie, echilibru: „O viaþã se transformã-ntr-o zi / în
ciutura plinã / cu liniºtea lumii” (Liniºtea luminii (laLiniºtea luminii (laLiniºtea luminii (laLiniºtea luminii (laLiniºtea luminii (la
Orleºti)Orleºti)Orleºti)Orleºti)Orleºti)) sau: „În inima satului totul este etern, / ºi nopþile
împodobite cu / greieri, / ºi plânsul copilului în cerga de
lânã, / calul sorbind ameþit din vadra / de lemn la fântânã,
/ oaia cu mielul sortit sã rãmânã, / ºi creasta cocoºului
veºnic boem, / glasul de toacã în ritm de poem. // În
inima satului / creºte o lume perenã, / cresc brazdele
negre sub fierul / de plug, / cresc vite cu aburi la gurã /
ostenite la jug. / În inima satului / dorul de rod al pãmântului
/ ºi-a înfipt rãdãcinile în / sufletul ars de cântec al /
þãranului”.

Modelul sonetului, poezie cu formã fixã cu tematicã
eroticã, în genere, nu pare forþat, ceea ce-l animã ºi-l
motiveazã este tot dragostea, care poate cãpãta semni-
ficaþii multiple, uimitoare (ZvonZvonZvonZvonZvon, de exemplu). Aceastã
lume se circumscrie spaþial ºi e recuperatã lingvistic (LaLaLaLaLa
postpostpostpostpost, DaruriDaruriDaruriDaruriDaruri, FonciereaFonciereaFonciereaFonciereaFoncierea, BrãbeþiiBrãbeþiiBrãbeþiiBrãbeþiiBrãbeþii, PetrecereaPetrecereaPetrecereaPetrecereaPetrecerea, LinãLinãLinãLinãLinã,
La taifasLa taifasLa taifasLa taifasLa taifas etc.) în adevãrate exerciþii stilistice prin care
se creeazã atmosfera ºi se menþine impresia de viaþã
autenticã. Când au structurã dramaticã, impresia de auten-
ticitate se accentueazã, lirismul obiectiv lãsând posibi-
litatea ca „personajele” sã se reprezinte, sã se joace pe
sine. Lumea poetului se prezintã ºi din interior. Perfor-
manþele lingvistice sunt notabile. Uneori, poetul se joacã,
inventând cuvinte ca un demiurg ludic: „Mi-e liniºtea / din
ochii tãi / ºi mi-e sãrut de fruntea de / luminã-a sorþii [...]
/ Mi-e ranã toamna ta / cu gust secret / ºi mi-e albastru
tonul tãu de / muzã dulce...” (Mi-e cântecMi-e cântecMi-e cântecMi-e cântecMi-e cântec).

Versul clasic, care cunoaºte realizãri frumoase în
sonete, ca ºi versul modern, relevã capacitatea poetului
de a-ºi adapta ideile, emoþiile, sentimentele unor tipare
diverse, lirismul ocupând toate formele, lejer, natural. Iatã
Fruntea timpuluiFruntea timpuluiFruntea timpuluiFruntea timpuluiFruntea timpului: „A cãzut prima zãpadã. / Paºii mei se
leagãnã cu noaptea / peste ochiul zãpezii / tot mai greu

„Sentimentele nu sunt eterne, ele se schimbã o datã
cu istoria, iar pentru a face o nouã poezie trebuie sã ajungi
mai întâi la o nouã sentimentalitate”, spunea A. Machado.
A inventa o nouã sentimentalitate pare a fi o condiþie
pentru oricare creator; iatã un prim sens care se impune.
Cu siguranþã, ºi sentimentele au evoluat o datã cu înain-
tarea prin timp a civilizaþiilor, dar ceva rãmâne totuºi stabil,
printre atâtea variabile: disponibilitatea sufleteascã a
omului cãtre frumos, disponibilitate din care se naºte
poezia. O adaptare a poetului la sentimentalitatea epocii
sale e un proces firesc. Nu ºtiu cât o poate induce sau
modela, dar ea, sentimentalitatea, existentã sau preexis-
tentã, e un fond din care se hrãneºte poezia aºezatã
permanent, chiar dacã de cele mai multe ori ignoratã,
într-un orizont de aºteptare ºi speranþã.

Noul volum de poezii, Cântec în amurgCântec în amurgCântec în amurgCântec în amurgCântec în amurg semnat de
Ilie Gorjan, readuce în memoria afectiv-culturalã sensul
originar al poeziei care se confundã cu cântecul, într-un
sincretism prin care sunetele atingeau sferele înalte ale
emoþiei, ale înãlþãrii spirituale. Cântecul e mereu tânãr,
amurgul e al omului, trecãtor într-o iluzorie existenþã.

Volumele anterioare – Lacrimã ºi dor Lacrimã ºi dor Lacrimã ºi dor Lacrimã ºi dor Lacrimã ºi dor (1999), SubSubSubSubSub
semnul sãrutului semnul sãrutului semnul sãrutului semnul sãrutului semnul sãrutului (1999), Miez de luminã Miez de luminã Miez de luminã Miez de luminã Miez de luminã (2001), ClipaClipaClipaClipaClipa
de rouã de rouã de rouã de rouã de rouã (2002), Aripa lumii Aripa lumii Aripa lumii Aripa lumii Aripa lumii (2003) situau poezia lui Ilie
Gorjan în linia tradiþionalã a lirismului nostru, ca o „poezie
linã”, o „poezie care curge ca un pârâu pe teren neacciden-
tat”, cum remarca Ileana Vulpescu. Fluxul liric, temele
preferate – iubirea, patria, natura, timpul, trecerea, condiþia
omului în timp, emoþia exprimate discret erau conduse
în tipare clasice, într-o prozodie corectã ºi caldã. O mu-
zicalitate cu nostalgii ºi melancolii de lucid observator al
trecerii se insinua ºi, trecând, lãsa deschise cãile since-
ritãþii ce se risipea în poeme tandre, „suave, diafane ºi
exacteexacteexacteexacteexacte, veritabile acuarele de cuvinte” (Nicolae Dragoº).

Noul volum reuneºte 133 de poeme, organizate pe
trei secþiuni: Dincolo de veacDincolo de veacDincolo de veacDincolo de veacDincolo de veac, Luminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºit,
Inele plângInele plângInele plângInele plângInele plâng,     în care se regãsesc vechile obsesii ale
poetului cuprinse în tiparul tradiþional al versului clasic,
riguros, generând o muzicã gravã ºi solemnã cu nostalgii
determinate de „cãrãrile de timp” pe care se simte, uneori,
rãtãcit; la acestea se adaugã jocurile zglobii, versul alb
cu ritmuri interioare în adevãrate jerbe lingvistice din care
transpar predispoziþiile ludice ale unui poet cu posibilitãþi
infinite de exprimare liricã. Sentimentul legãturii cu pãmân-
tul românesc îl face sã depãºeascã o disperare insinuantã
dar reþinutã ºi sã se regãseascã respirând „tãcerea
Oltului”: „Respir tãcerea Oltului retras în adormire / ªi
simt lacrima ierbii rãtãcind sub coasã, / Ochiul strãbate
liniºtea umbroasã / De pe drumeagul lung ºi vechi ca o
psaltire. // Cãrãri de timp mã ard ºi mã apasã / Cu sceptrul
lor de tainã fãrã grai. / Mã strânge greu poteca mea din
leasã // În chingi de rãtãcire ºi de albastru dor, / Îmi plâng
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modalitate de abordare, legatã de tema implicãrii perma-
nente a lui Dumnezeu în creaþie: „Dumnezeu îºi lua dis-
de-dimineaþã / treburile în serios / ºi se apuca de croit
þãri ºi / popoare, / ºi croi, ºi croi, pânã când ajunse / în
dreptul Carpaþilor / ºi nici Lui nu-i veni sã creadã / câte
frumuseþi ºi minunãþii / pusese acolo, / încât îºi fãcu
cruce, gândindu-se / cã pesemne le fãcuse într-o zi din
aia fericitã / când îi venise sã se apuce singur / de picior
/ ºi înseamnå cã atunci îi cãzuserã din buzunare toate /
acele faimoase locuri. / Atunci îºi zise cã astfel de plaiuri
/ sfinte nu pot fi vieþuite decât / tot de niºte oameni minu-
naþi / ºi dupã o scurtã opintealã / plantã cu semeni de-ai
sãi / locul care se cheamå / România” (Dumnezeu laDumnezeu laDumnezeu laDumnezeu laDumnezeu la
lucrulucrulucrulucrulucru).

În ciclul Inele plângInele plângInele plângInele plângInele plâng, metafora personificatoare des-
chide semnificaþiile spre asocierea om-copac, sensul care
se desprinde ducând la identitatea inele-ani, inele-spe-
ranþe: „Inele plâng la þãrm de mare / Þesute peste valuri
moi, / Îºi curg adâncul cãtre noi / Aºa cum noaptea lungã
moare” (Inele plângInele plângInele plângInele plângInele plâng).

Sunt poeme ale eului, ale descoperirii de sine, ale
cântecului såu de izbândã, asociind ºi implicând motive
de circulaþie, precum motivul lumii ca teatru: „Mai e puþin
pânã la sfârºitul piesei / în care am jucat un rol / de cuib
deschis, / unde ºi-au gãsit culcuº / ºi liniºtea, ºi foamea,
ºi dragostea, / ºi lacrima, ºi noaptea, / ºi ochiul mamei
cãpãcit de stele” (RolulRolulRolulRolulRolul). În Paºii timpuluiPaºii timpuluiPaºii timpuluiPaºii timpuluiPaºii timpului, eul e instalat,
fragil, în duratã: „Paºii timpului / mã ºtiu de când am
scris / un poem / cu rãdãcini mai adânci ca / nunta de
piatrã / ºi de atunci mã apasã / pe umeri cu toate ploile ºi
cu toatã ºoapta grâului / adormit în nesomnul roºu / al
macilor”.

Adãugându-se celorlalte creaþii, Cântec în amurg Cântec în amurg Cântec în amurg Cântec în amurg Cântec în amurg îi
îmbogãþeºte opera ºi o deschide spre noi zãri ºi perspec-
tive, posibilitãþile lirice fiind inepuizabile.

de albã povarã / peste fruntea timpului, / tot mai albã / ca
o hlamidã de zânã / purtatã pe o aripã uºoarã. / Tãlpile
mele se nasc / mai limpezi / în clocotul fulgilor / ce irump
pe uliþa veche / plecatã de mult pe / rãnile vremii ”, dar çi
La moartea Mariei La moartea Mariei La moartea Mariei La moartea Mariei La moartea Mariei sau Umbra amintirilorUmbra amintirilorUmbra amintirilorUmbra amintirilorUmbra amintirilor.

Timpul, trecerea, viaþa,  „dincolo de veac” sunt o altã
dimensiune tematicã importantã. Conºtientizarea trecerii,
a morþii ca realitate a fiinþei are loc la moartea pãrinþilor:
„Mama s-a supãrat ºi m-a lãsat. / S-a dus puþin mai depar-
te, / dincolo de veac. / ªi-a luat toate necazurile / ºi-a
plecat cu ele fãrã sã-mi / spunã nimic, / n-a mai vrut sã
le poarte / cã erau prea grele / ºi s-a dus sã se culce
puþin  / departe de ele. / Nici mãcar rãmas bun nu mi-am
luat / cã eram plecat în drumurile mele, / suspinul din
urmã ºi l-a dat / pe obrazul unui bãiat, / pentru cã mama
s-a supãrat / ºi a plecat dintr-o datã, /  a rãmas dupã ea
doar / cheia în poartã” (Dincolo de veacDincolo de veacDincolo de veacDincolo de veacDincolo de veac).

În Luminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºitLuminã fãrã sfârºit, dominantã e tema aflãrii lui
Dumnezeu, a afirmãrii existenþei lui Dumnezeu: „Dumne-
zeu a murit! / scria Nietzsche pe tablã în / faþa studenþilor
sãi / la începutul fiecãrui curs, / apoi începea ora de /
filosofie / strãduindu-se sã facã credibilã / afirmaþia scriså
pe obiectul / negru. / Când sfoara de pe ghemul / vieþii lui
se sfârºi, / pe tabla neagrã un student / scrise: / Nietzsche
a murit! / semneazã Dumnezeu” (Ora de filosofieOra de filosofieOra de filosofieOra de filosofieOra de filosofie).

Metafora luminii fãrã sfârºit este semnul prezenþei lui
Dumnezeu în creaþie, prelungirea sacrului în profan. Moti-
vele literare se circumscriu atmosferei tematice: biserica,
Dumnezeu, crucea, Iisus hrãnind ideea unei credinþe în
puterea extraordinarã a iubirii de a menþine lumea în fiinþã:
„Izvoarele sufletului curgeau susurând, / Iar mâinile Lui
nãºteau un grãunte / De rouã prea clarã în lumi tãinuite,
/ ªtiam cã iubirea va trece curgând, / Când din cer cobora
un bãtrân pe un gând” (Grãuntele iubiriiGrãuntele iubiriiGrãuntele iubiriiGrãuntele iubiriiGrãuntele iubirii).

Dragostea de patrie ºi de popor cunoaºte o nouã

ALT MARIN PREDA, ALT MOROMETE

Marin Preda suscita, la douãzeci ºi patru de ani de la
trecerea în nefiinþã, interesul criticii într-un mod fãrã pre-
cedent, egalat doar de interesul pentru opera lui M.
Eminescu.

Gelu Negrea pune în discuþie, în recenta sa carte,
Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?*, douã pro-
bleme foarte importante în ceea ce priveºte personalitatea
omului ºi a scriitorului Marin Preda, receptarea sa în con-
temporaneitate: destinul scriitorului în posteritate, în peri-
oada de dupã 1989 ºi destinul romanului MoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþii,
plecând de la premisa cã primul volum al Moromeþilor Moromeþilor Moromeþilor Moromeþilor Moromeþilor a
fost receptat distorsionat (premisã susþinutã ºi printr-un
argument oferit de Magdalena Bedrosian, colaboratoare
a scriitorului la editura Cartea RomâneascãCartea RomâneascãCartea RomâneascãCartea RomâneascãCartea Româneascã, ºi prin altul,

oferit de o mãrturie a scriitorului din 1961 – „Eu am scris
o carte în care una dintre laturile esenþiale este umorul,
MoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþii. Cu toate acestea, de ani de zile, citesc arti-
cole care ignorã cu gravitate aceastã laturã. Cineva care
n-a citit cartea poate sã-ºi facã pãrerea, luându-se dupã
asemenea critici, cã este vorba despre un tratat de econo-
mie agrarã” (apud, p. 34).

Un creator rãmâne în conºtiinþa posteritãþii prin operele
sale ºi se clasicizeazã cu cât este mai contestat, contro-
versat, rãsfrânt în oglinzi paralele, chiar dacã, uneori,
deformatoare. Idiosincraziile care-l privesc pe om nu pot
deforma receptarea operei. E acesta, poate, un truism
care trebuie invocat adesea pentru a nu amesteca, ten-
denþios, criterii de evaluare diferite.

Dupã 1989, multe s-au schimbat în viaþa românului.
Multe s-au schimbat ºi în literaturã. Un tablou al epocii
postdecembriste realizeazã Gelu Negrea într-un Argu-Argu-Argu-Argu-Argu-

* Gelu Negrea, Cine eºti dumneata, domnule Moromete? Cine eºti dumneata, domnule Moromete? Cine eºti dumneata, domnule Moromete? Cine eºti dumneata, domnule Moromete? Cine eºti dumneata, domnule Moromete?,
Editura Muzeul Literaturii RomâneMuzeul Literaturii RomâneMuzeul Literaturii RomâneMuzeul Literaturii RomâneMuzeul Literaturii Române, Bucureºti, 2003
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ment ment ment ment ment detaliat: „Ultimul deceniu al secolului expirat s-a
constituit într-o arenã sãlbaticã a resentimentelor ºi vende-
telor de toate soiurile ºi calibrele, aproape toate agitând
drept pretext revizuirile axiologice – fireºti ºi necesare,
de altfel – pe care le presupune o schimbare de sistem
politico-social ºi acreditând drept modalitate predilectã
de manifestare rãfuiala crâncenã, promovatã în numele
unor imperative etice cel puþin discutabile” (p. 9). Dum-
nealui supune atenþiei ºi dezbaterii câteva idei pentru a
elucida o problemã ce a agitat spiritele de-a lungul ultimului
deceniu: colaboraþionismul cu autoritãþile politice comu-
niste al lui Marin Preda (ºi nu numai...). Mulþi dintre cei
care incrimineazã, „neoinchizitorii culturali”, sau/ºi aratã
cu degetul uitã prea repede lumea prin care au trecut ºi
în care au trãit, cãci altfel, s-ar putea întreba pe ei înºiºi
de ce nu s-au opus regimului, aºa cum aclameazã împo-
triva altora.

Marin Preda n-a fost nici opozant, nici disident, dar
nici un marginalizat al regimului, însã n-a fost „nici un
profitor, un cumulard de avantaje dobândite ca preþ al
vinderii conºtiinþei scriitoriceºti sau civice, ca atâþia alþii...”
(p. 7), postul de director al editurii Cartea RomâneascãCartea RomâneascãCartea RomâneascãCartea RomâneascãCartea Româneascã,
„cea mai înaltã dregãtorie remuneratã”, a fost un drept al
scriitorului ºi nu un cadou oferit de autoritãþi. Cu siguranþã,
regimul comunist a avut mai multã nevoie de Marin Preda
decât Marin Preda de regim, scriitorul situându-se mereu
într-o rezervã de þãran „îndãrãtnic ºi mefient”, gesturile
lui, deºi fãrã spectaculozitate, fiind resimþite ca exterioare
liniei partidului, „cârtitoare ºi ironice”. Scriitorul a fost mai
mult tolerat pentru a nu fi transformat într-un SoljeniÆîn
autohton, rãmânând, pânã la capãt, el însuºi, deºi în lite-
raturã impusese disimularea ca atitudine existenþialã.

Erijat în avocat al scriitorului, într-un proces care atâtea
mize strâmbe, printr-o pledoarie persuasivã cu argumente
estetico-etice, Gelu Negrea conduce discuþia pe terenul
logicii ºi al adevãrului pentru a sublinia, pentru a reliefa
statutul aparte al scriitorului în lume, în societate. Com-
portamentul social al unui scriitor nu poate fi judecat dupã
normele moralei comune, scriitorul nu este un om ca toþi
ceilalþi. Meseria de artist nu existã, „fiecare o reinventea-
zã de fiecare datã pe cont propriu, la nesfârºit”. Dedublarea
personalitãþii (om / artist) e o marotã, „nu doar falsã, ci ºi
penibilã în primitivismul ei”, deoarece alimenteazã „abera-
þiile egalitariste care ne bântuie utopic în momentele de
crizã identitarã”.

Luând în discuþie ºi alte cazuri, de la noi ºi de aiurea,
din secolul al XX-lea sau din alt secol, autorul relevã
adevãrul cã niciodatã scriitorii n-au refuzat „favorurile pu-
ternicilor zilei”, þinându-se rareori departe de „tentaþiile
vieþii îmbelºugate sau de vanitatea dobândirii de onoruri
dintre cele mai lumeºti”. Exemplul lui Procopius din Ceza-
reea, „inventatorul literaturii istorice alternative”, poate fi
o soluþie pentru scriitorul aflat sub teroarea istoriei.

Aceste reacþii viscerale, aceste încrâncenãri furibunde
ºi lipsite ºi de logicã, ºi de mãsurã, s-ar datora lipsei
solidaritãþii. În literaturã, ca ºi-n viaþã, acþioneazã selecþia
naturalã, doar iminenÆa unui pericol ce-i priveºte în mod
egal pe toþi determinând solidaritatea. În rest, homo
homini lupus.

O altã idee ce se desprinde din discursul argumentativ

al autorului este cã „includerea sau eliminarea din circuitul
public a unor autori a depins de poziþia regimului faþã de
ei, nu de poziþia lor faþã de regim”, L. Blaga, I. Barbu, T.
Arghezi, Radu Gyr oferindu-ºi serviciile noii puteri de dupã
1945. Instinctul creator fiind echivalent cu instinctul
supravieþuirii, multe atitudini ºi comportamente se explicã
prin nevoia vitalã de exprimare a artistului, care e atât de
copleºitoare încât „eludeazã preþul moral”.

Problema rectitudinii morale a creatorului s-a pus din
totdeauna, de la Arta poeticã Arta poeticã Arta poeticã Arta poeticã Arta poeticã a lui Horaþiu. Dar lucrurile
nu sunt aºa de simple cum par la prima vedere. Uneori,
conduita detestabilã nu poate anula valoarea operei. Între
canalia genialã ºi insul exemplar din punct de vedere
moral, dar mediocru, opþiunea e pentru operã, cãci opera
este valoare perenã.

În privinþa atitudinii scriitorilor faþã de regimul comu-
nist, ideile autorului sunt cât se poate de originale, crude
prin adevãrul rece, obiectiv. Folosindu-se de datele oferite
de cartea lui Daniel Barbu, Miturile comunismului româ-Miturile comunismului româ-Miturile comunismului româ-Miturile comunismului româ-Miturile comunismului româ-
nesc nesc nesc nesc nesc (Editura NemiraNemiraNemiraNemiraNemira, 1998), Gelu Negrea trage câteva
concluzii: regimul comunist n-a fost atât de infamant pe
cât cred, vor ºi susþin unii ºi, în acest context, scriitorii
epocii nu aveau motive de fond sã se opunã comunis-
mului. Alcãtuind o elitã, „beneficiau de recunoaºtere pu-
blicã, mai ieºeau ºi în strãinãtate, se întâlneau cu citito-
rii, participau la manifestãri dedicate cãrþii, erau cooptaþi,
fie ºi la modul formal, în diverse structuri” (p. 27), benefi-
ciau, de asemenea, de avantaje materiale (onorarii decen-
te, case de creaþie etc.). De aceea, disidenþa politicã
româneascã n-a cãpãtat „atitudini programatice”, limitân-
du-se la gesturi individuale, poporul român având o „vo-
caþie politicã discutabilã”.

Quod erat demonstrandum. Pornind de la un „caz”
particular (al scriitorului Marin Preda), autorul face radio-
grafia întregii simptomatici reliefând cu pregnanþã, într-un
stil intelectual tensionat, febril, pasionat, idei, probleme
ce frãmântã lumea literarã româneascã actualã. E o sinte-
zã, printre primele, în care autorul se strãduieºte sã pri-
veascã lucrurile cu detaºarea obiectivã a istoricului. Nu
lipsesc însã reflexele scriitorului, ale subiectivitãþii crea-
toare. Discursul critic se naºte din unirea unei subiectivitãþi
reflexive cu obiectivitatea lucidã, pusã în slujba adevã-
rului.

Dupã acest amplu Argument Argument Argument Argument Argument necesar care conþine in
nuce o întreagã problematicã incitantã, dupã un PreambulPreambulPreambulPreambulPreambul
la fel de motivat, substanþa cãrþii e datã de capitole cu
titluri semnificative, urmãrind straturile unei opere care
continuã sã exercite aceeaºi fascinaþie (Baletul mecanicBaletul mecanicBaletul mecanicBaletul mecanicBaletul mecanic,
Scriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajul, U(ma)nitãþi comice,U(ma)nitãþi comice,U(ma)nitãþi comice,U(ma)nitãþi comice,U(ma)nitãþi comice,
TTTTTimp ºi istorieimp ºi istorieimp ºi istorieimp ºi istorieimp ºi istorie, Narcisismul retroactivNarcisismul retroactivNarcisismul retroactivNarcisismul retroactivNarcisismul retroactiv, Cine eºti dum-Cine eºti dum-Cine eºti dum-Cine eºti dum-Cine eºti dum-
neata, domnule Moromete?neata, domnule Moromete?neata, domnule Moromete?neata, domnule Moromete?neata, domnule Moromete?, Despãrþirea de Moro-Despãrþirea de Moro-Despãrþirea de Moro-Despãrþirea de Moro-Despãrþirea de Moro-
metemetemetemetemete).

Considerând cã Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii s-a clasicizat timpuriu ºi
cã, deci, e o operã citatã fãrã a fi cititã, Gelu Negrea
propune o nouã lecturã, ignorând cu obstinaþie toatã litera-
tura criticã a operei, opiniile critice la care se opreºte (E.
Simion, N. Manolescu) fiind tot atâtea motive de distan-
þare, nu de puþine ori polemicã. Perspectiva de abordare
e exclusiv tehnicã, punându-se chiar problema apartenen-
þei / nonapartenenþei la specia epicã a romanului. Moro-Moro-Moro-Moro-Moro-
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drum al lui Ion cãtre Iliedrum al lui Ion cãtre Iliedrum al lui Ion cãtre Iliedrum al lui Ion cãtre Iliedrum al lui Ion cãtre Ilie, Ochii lui MorometeOchii lui MorometeOchii lui MorometeOchii lui MorometeOchii lui Moromete, ÞugurlanÞugurlanÞugurlanÞugurlanÞugurlan
ºi Morometeºi Morometeºi Morometeºi Morometeºi Moromete, Românul imparþial Ilie MorometeRomânul imparþial Ilie MorometeRomânul imparþial Ilie MorometeRomânul imparþial Ilie MorometeRomânul imparþial Ilie Moromete, Moro-Moro-Moro-Moro-Moro-
mete ºi Miticãmete ºi Miticãmete ºi Miticãmete ºi Miticãmete ºi Miticã), ia în discuþii afirmaþii critice de notorietate
referitoare la deosebirile de viziune dintre Ion Ion Ion Ion Ion de L.
Rebreanu ºi Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii de M. Preda (E. Simion ºi N.
Manolescu) pentru a le infirma prin contraargumente.
Autorul considerã cã tema relaþiei dintre þãran ºi pãmânt
a fost deviatã din considerente politice, ea rãmânând la
fel de importantã ca în romanul lui L. Rebreanu. Deosebirile
dintre L. Rebreanu ºi M. Preda trebuie cãutate în altã
parte, anume, în formã, în stil, în determinãrile sociale ºi
psihologice diferite. Ilie Moromete e un Ion la o altã vârstã
biologicã, în relaþie cu pãmântul nimic nu s-a schimbat,
pãmântul e centrul vieþii þãranului, o condiþie sine qua
non a existenþei.

Polemica implicitã textului nu are ca obiect contes-
tarea lui M. Preda ca personalitate artisticã (subiect con-
sistent pentru mulþi...), ci reevaluarea criticã a întregii
literaturi despre Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii prin repunerea în dialog critic,
în circuitul de idei a unei întregi problematici legate de
unul dintre cele mai citite romane în a doua jumãtate a
secolului al XX-lea. Aducând sub lupa criticii aceleaºi
fragmente din operã care au primit o interpretare sau alta,
Gelu Negrea descoperã alte conotaþii distanþându-se de
antecesorii sãi (v. Ochii lui MorometeOchii lui MorometeOchii lui MorometeOchii lui MorometeOchii lui Moromete). Cauza eºecului
lui Ilie Moromete s-ar afla în faptul (adevãrul) cã el „nu
vrea sã vadã”, cã ochii „limpezi ºi netulburaþi” nu suportã
realitatea, cã personajul „cautã în lume nu noutatea [...]
ci confirmarea unor convingeri anterioare, nu adevãrul, ci
posibilitatea de validare a conceptelor ºi judecãþilor
imuabile cu care este obiºnuit sã opereze, indiferent de
situaþie” (p. 151).

Uneori (v. Românul imparþial, MorometeRomânul imparþial, MorometeRomânul imparþial, MorometeRomânul imparþial, MorometeRomânul imparþial, Moromete), afirmaþiile
sunt simple speculaþii care abat discursul de la literaturã,
de la literar cãtre alte domenii extraliterare. De altfel, sunt
multe pasaje digresive prin care se abate discuþia, autorul
având o plãcere funambulescã de a se lãsa purtat de
valurile ideilor, de la BiblieBiblieBiblieBiblieBiblie, de la Epopeea lui GhilgameçEpopeea lui GhilgameçEpopeea lui GhilgameçEpopeea lui GhilgameçEpopeea lui Ghilgameç
la Poetica Poetica Poetica Poetica Poetica lui Aristotel pânã la M. Proust ºi poezia lui
Mircea Cãrtãrescu. E supralicitatã în explicaþii sociologice
mizeria lui Moromete, mizeria, voluptatea mizeriei a ro-
mânului, în general, prin invocarea unor exemple care îl
au în centru pe Eminescu sau Omul recent Omul recent Omul recent Omul recent Omul recent al lui H. R.
Patapievici. Divagaþia excesivã dãuneazã demersului
critic.

Paralelismul Marin Preda – I. L. Caragiale e urmãrit ºi
în personajele emblematice Ilie Moromete – Miticã, ambii
revelându-se plenar în relaþie cu Logosul. Moromete e un
Miticã rural, moromeþianismul se relevã ca expresie a
balcanismului caragialian, având aceleaºi coordonate:
„gratuitate, logoree simpaticã, zeflemea, neseriozitate
benignã, ironie, belferism” (p. 229).

Roman de referinþã al literaturii române, MoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþiiMoromeþii
reînnoadã tradiþia marii proze româneºti, exegeza autorului
dovedindu-se o posibilã re-interpretare într-o serie care
se deschide pentru viitor. Opera e inepuizabilã ºi, gene-
roasã, dã satisfacþie oricãrui cercetãtor în reliefarea unor
aspecte ignorate de unii, supralicitate de alþii. Deschide-Deschide-Deschide-Deschide-Deschide-
rea rea rea rea rea operei (opera aperta) e condiþia fascinaþiei pe care
continuã sã o exercite.

meþii meþii meþii meþii meþii este un roman în mãsura în care Amintirile dinAmintirile dinAmintirile dinAmintirile dinAmintirile din
copilãrie copilãrie copilãrie copilãrie copilãrie sunt un roman, Marin Preda deosebindu-se de
Ion Creangã prin obiectivitate. Naratorul este un evoca-
tor implicat în evenimentele pe care le rememoreazã cu
detaºare, o apropiere posibilã fiind aceea de Mihail Sado-
veanu. Paralela cu Amintirile Amintirile Amintirile Amintirile Amintirile lui Creangã este interesantã
(cf. cap. Scriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajulScriitorul, naratorul ºi personajul).

Originalitatea romanului Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii nu constã în eve-
nimentele narate, „banalitatea evenimentelor” fiind eviden-
tã, nici în tipologii. Scriitorul nu e un analist ca Anton
Holban, de exemplu, ci mai degrabã „un behaviorist în
spiritul prozatorilor americani”, atenþia narativã mergând
spre gestul perceptibil din exterior (cf. p. 46). ªi totuºi,
senzaþia marii opere nu ne pãrãseºte. Nu evenimentele,
nu tipologiile prevaleazã, ci modul în care recreeazã o
lume din perspectiva arhetipului, a ceremonialului vieþii,
scriitorul operând o „suspendare a devenirii”, trecerea,
durata sunt abolite în favoarea dimensiunii unice a
prezentului etern (v. p. 48 - 49).

Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii e un roman „întors spre trecut”, dupã o
formulã lansatã de W. Kayser, în care perspectiva narativã
este a maturului, a scriitorului, iar vocea narativã a copi-
lului Niculae. Ca structurã epicã, romanul e unul „mai
puþin tradiþional decât pare ºi decât a fost calificat, iar
Marin Preda un scriitor mai îndrãzneþ la începutul carierei
decât la finalul ei” (p. 76).

Idei interesante într-o tratare nouã se gãsesc ºi în
capitolul U(ma)nitãþi comiceU(ma)nitãþi comiceU(ma)nitãþi comiceU(ma)nitãþi comiceU(ma)nitãþi comice, capitol prin care autorul
intenþioneazã sã recupereze o dimensiune dominantã a
romanului, ignoratã de comentatori. Scenele la care se
referã criticul sunt clasice (dialogul cu Tudor Bãlosu, cina,
discuþiile din poiana fierãriei lui Iocan etc.), evidenþiind
faptul cã Ilie Moromete recepteazã realitatea din unghi
comic. Raportul relatare/reprezentare câºtigã în favoarea
reprezentãrii. Viaþa este un spectacol privit cu ironie ºi
umor. Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii nu e o tragedie, romanul trebuie privit
din perspectivå comicã. Ilie Moromete nu este un personaj
tragic, lipsindu-i o „mizã existenþialã majorã”, în absenþa
cãreia nu se poate defini ca „entitate tragicã ºi situaþie
limitã” (cf. p. 178).

Privit din perspectiva relaþiei individ/timp/istorie,
romanul stã sub semnul unei nesemnalate ambiguitãþi
continue în verbul impersonal „se pare”, timpul rãbdãtor
fiind doar o metaforã. Timpul este rãbdãtor, dar istoria
devine nerãbdãtoare.

Apropierea lui Marin Preda de I. L. Caragiale, sem-
nalatã de V. Cristea, promite, din punct de vedere ideatic,
multe lucruri interesante, multe surprize, multe idei menite
a revela universul moromeþian din unghi comic, cãci
precipitând miºcarea într-o tragedie se obþine, cum spune
Eugen Ionescu în Note ºi contranoteNote ºi contranoteNote ºi contranoteNote ºi contranoteNote ºi contranote, o piesã comicã.
Gelu Negrea aceasta intenþioneazã: sã rãstoarne un
întreg eºafodaj critic care a privit Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii Moromeþii din perspec-
tiva tragicã, vãzând în destinul lui Ilie Moromete drama
unei clase sociale etc., sã umple un gol ºi sã restituie
operei funcþia ei iniþialã, aceea clamatã de autorul însuºi:
comicul, umorul ºi ironia. Ilie Moromete are o fibrã caragia-
lianã, fãrã a fi un personaj caragialian.

Capitolul Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?Cine eºti dumneata, domnule Moromete?,
cel mai consistent, cu mai multe subcapitole (LungulLungulLungulLungulLungul
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cancelariilor diplomatice, dar ºi un 1977 - 1982, când se
petrec douã mari cutremure de pãmânt în ambele þãri,
urmate de replici „fizice, dar ºi sufleteºti”. Din multele
scrisori, agende, fotografii, cãrþi cu dedicaþie, evocãri,
vizite, Ion Brad încearcã sã adune strictul necesar pentru
o expunere cât mai obiectivã, fãrã a mai „exagera” pe
marginea biografiilor unor amici. Totuºi, memoriile cu
caracter istoric sunt imposibil de realizat fãrã portretele
unor adevãrate personaje, luminoase, ce i-au umplut viaþa
ambasadorului. „I-am cunoscut AICI mai bine pe mulþi
români decât îi cunoscusem acasã!”, conchide scriitorul,
fãrã a încerca absurde reevaluãri sau cinice „actualizãri”
oportuniste. Aºa cum vorbeºti, tot aºa þi se va rãspunde
– spunea Homer. Adicã drept. Cititorii îl pot „judeca” pe
Brad în cunoºtinþã de cauzã, cu dreptate. Zeii trãiescZeii trãiescZeii trãiescZeii trãiescZeii trãiesc     în
cartea aºa-zisului „comunist” – religia, sacrul, Olimpul
sunt teme predilecte chiar ale creaþiei sale. Pentru a înþe-
lege ºi mai bine Zona de cutremureZona de cutremureZona de cutremureZona de cutremureZona de cutremure, ar fi bine sã par-
curgeþi antologia lui Brad despre liricii eleni. În inima unei
lumi pe care a venerat-o, autorul nu poate uita nici de
Mica sa Romã, Blajul. De la Seferis la Blaga, de la Ka-
zantzakis la Marin Preda, puntea de suflet între cele douã
þãri se leagã firesc. Chiar dacã se mai „încaierã” uneori
în interminabilele discuÆii, „cum am fi putut sã nu-i iubim
pe greci?”. Memoriile diplomaticeMemoriile diplomaticeMemoriile diplomaticeMemoriile diplomaticeMemoriile diplomatice ale lui Ion Brad insti-
tuie chiar un cult al Eladei dintotdeauna, care l-a adoptat
ca o a doua mamã ºi pe fiul rãtãcitor al Blajului. Departe
de þarã, el se gândeºte la ea; revenind în România, i se
face dor de Grecia – este dilema care stã chiar la baza
ciclului Ambasador la AtenaAmbasador la AtenaAmbasador la AtenaAmbasador la AtenaAmbasador la Atena, cu cele 5 etape ale sale.
Editura Viitorul RomânescViitorul RomânescViitorul RomânescViitorul RomânescViitorul Românesc ºi-a fãcut cu brio datoria în a
ne restitui pagini trecute ale unui scriitor care are ce
povesti luptând cu „paºii timpului”. Într-un final cu prelun-
giri, printre fotografii cu Averoff, Nikos Kranidiotis sau
Melina Mercuri, ne dãm seama cã nu se putea încheia
mai fericit acest roman al vieþilor ºi morþilor, al unui cronicar
modern, decât cu poema singurãtãþii, a Ioanei Tsatsos,
sora lui Seferis. În NoapteaNoapteaNoapteaNoapteaNoaptea sa ea cautã ºi gãseºte, ca
ºi Ion BradIon BradIon BradIon BradIon Brad, FRUMUSEÞEA SPIRITUALÃ...

ION BRAD – ÎNCHEIEREA UNUI CICLU BIOGRAFIC

Andrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei Milca

Cel de-al cincilea episod din Ambasador la AtenaAmbasador la AtenaAmbasador la AtenaAmbasador la AtenaAmbasador la Atena
este, se pare, çi ultimul din seria „biografiilor diplomatice”
ale lui Ion BradIon BradIon BradIon BradIon Brad. Adicã ºi etapa finalã a cãlãtoriei din
dragoste de Grecia, ce a fost cândva a doua patrie pentru
scriitorul-ambasador.

Memoriile politiceMemoriile politiceMemoriile politiceMemoriile politiceMemoriile politice – ºi nu numai – au ajuns aºadar la
un final nedorit ºi grãbit chiar de scriitor. „Nu mã mai simt
în stare. Nu mai sunt atât de sigur de puterile mele de
înot... Am constatat, uitându-mã spre þãrm, cã primii trei
ani ºi trei luni ai ºederii mele în Elada mi-au ocupat spaþiul
celor patru cãrþi... dacã aº înota în acelaºi ritm, distanþa
celor 6 ani care ar mai trebui parcurºi mi-ar pretinde încã
vreo 6 volume. Dar cine s-ar mai încumeta la o asemenea
aventurã?”. Deci, autorul schimbã stilul ºi formulele folo-
site pânã acum în scrierea primelor patru episoade ale
ciclului – SecvenÆele începutuluiSecvenÆele începutuluiSecvenÆele începutuluiSecvenÆele începutuluiSecvenÆele începutului, Avatarurile demo-Avatarurile demo-Avatarurile demo-Avatarurile demo-Avatarurile demo-
craþieicraþieicraþieicraþieicraþiei, Elogiul nechibzuinþeiElogiul nechibzuinþeiElogiul nechibzuinþeiElogiul nechibzuinþeiElogiul nechibzuinþei, În umbra zeilorÎn umbra zeilorÎn umbra zeilorÎn umbra zeilorÎn umbra zeilor.

Zonã de cutremureZonã de cutremureZonã de cutremureZonã de cutremureZonã de cutremure sintetizeazã într-o singurã carte
(e drept, de aproape 500 de pagini!) perioada 1977 - 1982,
restrângându-se la „radiografierea ºi consemnarea unor
evenimente mai importante”. Ajuns la 75 de ani, Ion Brad
filosofeazã eminescian „Nu învie morþii, e-n zadar copile”
– teama de foaia albã e de fapt a bãtrâneþii care nu mai
are timpul necesar pentru a sonda la infinit arhive, amintiri,
vremuri trecute. Rememorarea ºi retrãirea se amestecã,
în senectutea care are, poate, çi presentimentul uºor stoic-
resemnat al apropierii de Marea Trecere. Nu întâmplãtor
volumul se deschide thanatic, prin dispariþia din 1977 a
unui prieten al lui Brad: Menelaos Loudemis, ºi el scriitor
ºi prieten al românilor. Pe linia dialogurilor platoniciene
sau a lui Socrate, rãmân eterne paginile acestui liric grec
despre Nãluca MarathonuluiNãluca MarathonuluiNãluca MarathonuluiNãluca MarathonuluiNãluca Marathonului ºi Divina SalaminaDivina SalaminaDivina SalaminaDivina SalaminaDivina Salamina. Ulti-Ulti-Ulti-Ulti-Ulti-
mul an cu Menelaosmul an cu Menelaosmul an cu Menelaosmul an cu Menelaosmul an cu Menelaos este de fapt o metaforã a pierderii
unui prieten, cu trimiteri la Enkidu ºi Ghilgameº, ori la
Ahile ºi Patrocle. Apar în discuþie ºi Kostis Palamos,
poetul naþional al Greciei, dar ºi figurile politice ale vremii:
primul ministru Karamanlis sau cuplul prezidenþial (ºi la
rându-i poetic!) Ioanna ºi Constantin Tsatsos. Dar apelul
la Elada ºi la rãdãcini este mereu fãcut prin aforismele
lui Eschil ºi Sofocle – chiar ºi când în scenã apar George
Ivaºcu, Dumitru Popescu, ªtefan Andrei çi Paul Nicu-
lescu-Mizil.

Elogiul vechii ºi noii Grecii se poate face ºi unei simple
telefoniste, la fel ºi lui Eugen Ionesco, în vizitã la Atena,
ori lui Ion Vlasiu. Brad relateazã despre olimpiade ºi Olym-
pia, se întoarce mereu la cotidian, la întâlnirile literare ori
parlamentare, este „într-o vacanþã fãrã odihnã”, iar de An
Nou problemele rãmân tot „aceleaºi”. Aflãm ce însemna
începutul anului antic (Hecatonpedon) ºi cum s-a construit
Casa României din capitala greceascã. Vizita premierului
elen la Bucureºti ori a personalitãþilor româneºti în Elada
devin pretexte pentru amintiri ºi poveºti la gura sobei, pe
care Ion Brad le deapãnã în stilu-i ardelenesc inconfun-
dabil. Este vremea de revenire a Greciei la statutul ei
firesc european, a unei Românii încã în centrul atenþiei CåruÆå cu coviltir (Curte Æåråneascå)CåruÆå cu coviltir (Curte Æåråneascå)CåruÆå cu coviltir (Curte Æåråneascå)CåruÆå cu coviltir (Curte Æåråneascå)CåruÆå cu coviltir (Curte Æåråneascå)
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O CARTE CU ARTIÇTI ÇI CIVILI:
ALEXANDRU D. LUNGU

Andrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei MilcaAndrei Milca

„Ce-au jucat marii noºtri artiºti pe scenã, pe marele
ecran, la televiziune, la radio, publicul în genere ºtie. Mai
puþin despre vieþile lor... Eu am îndrãznit sã-i cobor pe
unii dintre aceºti Patriarhi (cunoscuþi de mine) din am-
voanele din care au slujit, în viaþã, spre o mai bunã cu-
noaºtere ºi neuitare, sper!”

Cam în acest mod îºi apreciazã pe scurt scriitorul-
actor Alexandru D. LunguAlexandru D. LunguAlexandru D. LunguAlexandru D. LunguAlexandru D. Lungu ultima sa realizare literarã,
Carte cu artiºti ºi civiliCarte cu artiºti ºi civiliCarte cu artiºti ºi civiliCarte cu artiºti ºi civiliCarte cu artiºti ºi civili. Avem, aºadar, dupã memoriile
politice ale lui Ion Brad din Zonã de cutremurZonã de cutremurZonã de cutremurZonã de cutremurZonã de cutremur, memoriile
cinematografice – ºi nu numai – ale unui artist al scenei,
care ºi-a descoperit la maturitate ºi talentul scriitoricesc.
Subintitulatã Crâmpeie din afara sceneiCrâmpeie din afara sceneiCrâmpeie din afara sceneiCrâmpeie din afara sceneiCrâmpeie din afara scenei, cartea a apãrut
anul trecut la Editura SemneSemneSemneSemneSemne, cu un moto specific din
Topârceanu („dar timpul a grãbit metamorfoza ºi-a
preschimbat pe Baruh în Spinoza”) pentru metamorfozele
ºi mãºtile personajelor din carte... Una împãrþitã în trei
secþiuni: „cu artiºti”, unde ne întâlnim cu ªtefan Ciubotã-
raºu, Constantin Ramadan, Birlic ºi Giugaru – „stârpitura”
ºi „mitocanul”, Florin Piersic ºi... câinele Bobiþã, Pâcã ºi
alþii, „cu civili” (unde apar un popå cu nãstruºnica sa
preoteasã, dar ºi Papa de la Roma ºi... coliva); în fine,
partea a treia este a „cartuºelor foc cu foc”, unde, pe
lângã Iurie Darie, Niculae Gheran, Gheorghe Ciprian sau
Ilarion Ciobanu, mai apar Arghezi, Camil Petrescu,
Zaharia Stancu. Amintirile lui Lungu, poate uneori uçor
înflorite spre anecdotic (asta denotã ºi talent literar!), se
completeazã ºi cu un album-foto de excepþie, în care-i
regãsim, pe lângã cei amintiþi mai sus, pe Aurel Mihalaç,
Gheorghe Naghi, Marcel Anghelescu, George Calboreanu,
Pierre Brosseur, Jana Gorea, Matei Alexandru, Valeria
Gagialov, Nicolae Gãrdescu, Octavian Cotescu, Marin
Moraru, Monica Ghiuþã, Stela Furcovici, Vasilica Tasta-
man ºi Mihai Mereuþã. De altfel, cu acesta din urmã ºi cu
Ernest Maftei este „înrudit” ca stil de a juca (ºi a face
ºugubãþ personaje secundare ce trezesc atenþia) însuºi
autorul (devenit „celebru” în scena Mãturãtorului din
TTTTTelegrameelegrameelegrameelegrameelegrame, alãturi de Giugaru ºi Ciubotãraºu). Alexandru
D. Lungu revine deci cu aceste proze scurte dupã exce-
lentele povestiri din Chilipir de om pe josChilipir de om pe josChilipir de om pe josChilipir de om pe josChilipir de om pe jos ºi textul din
Salonul japonezSalonul japonezSalonul japonezSalonul japonezSalonul japonez. Revine ºi aici în discuþie satul Miorcani,
loc natal ºi mitic al autorului botoºãnean, cu moº Man-
dache Lupaºcu, acest Moromete moldav, eroul central al
romanului precedent. Dar acum el face doar  o „deschi-
dere”, sugerând o intrare în scenã a unor cu totul altfel
personaje. Deci prima „povestire” din volum, Ce þi-e scrisCe þi-e scrisCe þi-e scrisCe þi-e scrisCe þi-e scris,
e un fel de prolog despre gãsirea vocaþiei de cãtre perso-
najul Alexandru D. Lungu, cel care pleacã din Miorcani
sã se facã actor... Risipindu-se câteva decenii în teatru
ºi film, el îºi va aduna din cioburile amintirilor toþi colegii
de platou care i-au fost aproape, unii de aceeaºi generaþie,
alþii – etaloane, maeºtri, consacraþi la ora debutului sãu

actoricesc. Scobitoarea Scobitoarea Scobitoarea Scobitoarea Scobitoarea este una dintre aceste „schiþe”
de portret, în care aflãm cã actorii n-au duminici, n-au
sãrbãtori, lunea fiind ziua lor „liberã”. Primul nume care
intrã pe scena ficþionalã a lui Lungu este amicul sãu Vasile
Niþulescu, aflat mereu în dispoziþii bahice (el revine ºi în
alte „momente” literare de pe parcurs). Scriitorul trateazã
cu ironie orgoliul micilor actori populari (în Jignire!Jignire!Jignire!Jignire!Jignire!),
mizând ºi pe un conflict erotic. Aminteºte de „paharele
de vorbe” cu prietenul Mihai Mereuþã, este mândru cã s-
a bucurat de simpatia maestrului Calboreanu (NemerniciiNemerniciiNemerniciiNemerniciiNemernicii
este o piesã umoristicã remarcabilã!), ironizeazã
înregimentarea în armatã a aceluiaºi Niþulescu ºi nu poate
sãri peste clipa sa de glorie din filmul TTTTTelegrameelegrameelegrameelegrameelegrame, unde
s-au adunat cei mai mari actori ai noºtri – Lungu deapãnã
pânã în amãnunt pãþania Mãturãtorului jucat de el, care i-
a „altoit”... pe Giugaru ºi Ciubotãraºu. Aventurile acestui
Svejk al marelui ecran continuã cu alte poante ºi anec-
dote despre Constantin Piliuþã, Mircea Veroiu, Sergiu
Nicolaescu (luat peste picior pentru grandomania sa),
ªtefan Ciubotãraºu (defect: zgârcenia, parodiatã în
episodul cu stiloul Pelikan), dar mai ales cu umanizarea
a doi monºtri sacri: Birlic, „stârpitura”, ºi Giugaru, „mito-
canul”. Lungu, poreclit ºi „Þãranul”, îºi pãstreazã ºi aici
rezerva (bunul simþ de a fi un secondant de nãdejde, un
Sancho Panza pentru toþi aceºti Don Quijote, dar ºi un
actant remarcabil). El face trecerea firesc de la o povestire
la alta, de la pãþaniile bahice ori erotice dintr-un film la
cele din realul cotidian. Nu e uitat printr-o micã ironie nici
sex-simbolul Piersic, nici „frumosul-nebun”-legendã
Teodor Pâcã, poetul. Cea mai reuºitã bucãþicã de haz a
primei secþiuni rãmâne însã O cãmaºã printre uºiO cãmaºã printre uºiO cãmaºã printre uºiO cãmaºã printre uºiO cãmaºã printre uºi,
despre V. Niþulescu ºi Jana Gorea. Emoþionant ºi momen-
tul cântecului de lebãdã al lui Ciubotãraºu, din încheierea
ciclului – Cortina cãzutãCortina cãzutãCortina cãzutãCortina cãzutãCortina cãzutã...

Trecând la „civili”, în secþiunea a doua a cãrþii, Lungu
brodeazã caragialesc ºi ionescian pe crâmpeie din pro-
pria-i existenþã din afara reflectoarelor, pierzând parcã
puþin la capitolul de interes general, dar rãmânând la fel
de original ºi cu poantã pe final de text, fie cã e vorba de
niºte popi, fie cã e vorba de „consilierul” Isac Haim. Revine
în forþã în partea a treia a volumului, Cartuºe foc cuCartuºe foc cuCartuºe foc cuCartuºe foc cuCartuºe foc cu
foc!foc!foc!foc!foc!, unde este licenþios ºi popular, în spiritul corozivelor
lui Creangã (de reþinut povestirea finalã CramaCramaCramaCramaCrama, care, la
un pas de trivial, e salvatã de autor prin inegalabilul sãu
haz de necaz, stârnind hohote de râs). Reapar Calboreanu,
Mereuþã, Boris Ciornei, dar ºi „scriitorii” – Camil Petrescu,
ºi „nevestele lui”, bonomul Stancu, veninosul Arghezi...
De la Birlic la Gh. Ciprian, trecând prin umorul sec al lui
Ilarion Ciobanu, Alexandru D. Lungu îi „demitizeazã” cu
sensibilitate, respect ºi dragoste pe toþi aceºti mari artiºti
pe scenã, civili în viaþa de zi cu zi, demonstrând cã ºi
marii actori coboarã uneori de pe soclu.
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mai des, cãrþi bune, traduceri netrunchiate, opere ale
marilor scriitori români ºi strãini necenzurate, în condiþii
decente din punct de vedere material pentru noi, care
eram foarte tineri ºi deosebit de sãraci. Totodatã, cam în
acea perioadã ce avea sã premeargã începutul mini-
revoluþiei culturale, a cãrei amploare aveam s-o cunoaºtem
pe pielea noastrã, s-a produs un fenomen de o mare im-
portanþã pentru noi, cei mai tineri: deschiderea spre spaþiul
cultural-social al teritoriului de peste ocean – America...
America a devenit, pentru prima datã în viaþa noastrã, o
altã lume: un continent care nu era numai un iad capita-
list, cu negri ºomeri, cu mizerie ºi sãrãcie lucie, cu inflaþie,
droguri ºi prostituþie din abundenþã, ci un vast teritoriu al
spiritului, al temeritãþii politice... ºi al îndrãznelii tehno-
logice, al creativitãþii artistice... Începuserãm sã cunoaº-
tem, sã descoperim ºi singuri America”.

Este interesant de observat cã, deºi au apãrut mai
întâi în presa literarã, cronicile ºi eseurile critice adunate
de Traian T. Coºovei între copertele celor douã volume
(Pornind de la un versPornind de la un versPornind de la un versPornind de la un versPornind de la un vers, Editura EminescuEminescuEminescuEminescuEminescu, 1990 ºi Ho-Ho-Ho-Ho-Ho-
tel Urmuztel Urmuztel Urmuztel Urmuztel Urmuz, Editura CãlãuzaCãlãuzaCãlãuzaCãlãuzaCãlãuza, 2000) nu numai cã nu ºi-au
pierdut, ca sã zicem aºa, „actualitatea”, ci, dimpotrivã,
ºi-au pãstrat ºi am spune chiar cã ºi-au sporit valoarea
dacã ne gândim cã judecãþile, opiniile, aprecierile din
textele de aici au fost reconfirmate de volumele tipãrite
ulterior de cãtre poeþii supuºi radiografiilor critice.

Comentariile lui Traian T. Coºovei sunt rafinate ºi
subtile pentru cã aparþin unui ins cultivat, care a ºtiut sã
profite în totul de înlesnirile dezgheþului cultural de care
aminteºte, dar ºi de climatul de realã elevaþie culturalã
instaurat de cãtre N. Manolescu în Cenaclul de LuniCenaclul de LuniCenaclul de LuniCenaclul de LuniCenaclul de Luni,
frecventat cu asiduitate de cãtre elitele studenþeºti ale
Filologiei bucureºtene. Nu e de mirare, deci, cã poetul,
în ipostazã de critic ºi analist al cãrþilor semnate de colegii
lui, dar ºi de autori din generaþii mai vârstnice (ªtefan
Augustin Doinaº, Gheorghe Tomozei º.a.), se miºcã cu
dezinvolturã prin universuri poetice variate, disociind,
unde este cazul, ceea ce i se pare împlinit, nou ºi origi-
nal, de mimetism ºi butaforie, nesfiindu-se – unde îi cade
bine în context – sã facã trimiteri la autori americani,
ruºi, francezi etc. cu care crede cã se înrudesc barzii
citaþi de el, cu creionul în mânã, cu acribie ºi talent de
artizan.

ªi ca aprecierile noastre sã nu abunde doar în gene-
ralitãþi, se cuvine sã recurgem la citarea câtorva exemple,
grãitoare pentru critica nepãrtinitoare practicatã metodic
ºi cu bun simþ de cãtre Traian T. Coºovei. Bunãoarã, iatã
ce citim despre Elena ªtefoi: „Indiscutabil, Elena ªtefoi
este o poetã inteligentã, cultivatã”, dar care, în 1986 (când
publica volumul Repetiþie zilnicãRepetiþie zilnicãRepetiþie zilnicãRepetiþie zilnicãRepetiþie zilnicã) era într-o „etapã mar-
catã de indecizii, ezitãri ºi regrese în planul expresivitãþii”.
Peste exact zece ani, în 2000, autorul este tranºant ºi

TRAIAN T. COÇOVEI – UN POET ÎN STRAIE DE CRITIC

Florentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin PopescuFlorentin Popescu

Sub semnul acestei foarte interesante mãrturisiri a
poetului Traian T. Coºovei stã, de fapt, cheia întregii afir-
mãri literare a aºa-numitei „Generaþii ’80”, mult comentatã,
elogiatã sau, dimpotrivã, minimalizatã de cãtre critica
literarã  pânã nu de mult. Dar cum la noi chiar ºi în viaþa
literarã „actorii” se plictisesc ori obosesc repede în jocul
lor pe o singurã partiturã ºi amintita „generaþie” a trecut,
dupã 1990, în planul secund al atenþiei celor îndrituiþi sã-i
urmãreascã atent ºi îndelungat traiectoriile existenþei.
Înºiºi îndârjiþii susþinãtori ai poeþilor ºi prozatorilor cir-
cumscriºi arealului optzeci s-au dezis ori au devenit indi-
ferenþi faþã de cãrþile celor pe care pânã mai ieri îi elogiau.
În urmã cu vreo doi ani o editurã din Piatra Neamþ a lansat
la Muzeul Naþional la Literaturii Române nu mai puþin de
zece volume ale optzeciºtilor ºi, spre mirarea multora
dintre cei aflaþi atunci în salã, de la eveniment au lipsit
exact criticii importanþi care îi gratulaserã mai înainte cu
cele mai elogioase cronici ºi articole risipite nu în reviste
obscure, ci în publicaþii literare centrale, de recunoscut
prestigiu ºi cu mare prizã la cititori...

O generaþie literarã se manifestã prin personalitãþile
ei, prin poeþi, prozatori, dramaturgi, critici de autenticã
vocaþie ºi robusteþe creatoare. Aºa s-a întâmplat ºi aºa
se întâmplã întotdeauna. ªi la noi, ºi la alþii.

Nu încape îndoialã cã unul dintre cei mai reprezentativi
scriitori dintre cei (nu prea mulþi la numãr) care au fost
consideraþi ca aparþinãtori „Generaþiei ’80” este Traian T.
Coºovei, fapt confirmat printr-o recunoaºtere concretizatã
atât în comentariile pe marginea cãrþilor lui, cât ºi printr-o
serie de premii ºi distincþii care i-au fost acordate în ultimii
zece-cincisprezece ani.

Întrucât de o bunã bucatã de vreme poetul are ºi alte
preocupãri decât cele legate de propria creaþie liricã, adicã
a semnat prefeþe la cãrþile altora, a tipãrit eseuri ºi cronici
literare în mai multe publicaþii ºi a editat (e adevãrat, la
un interval de zece ani, dar a editat!) douã cãrþi de criticã
ºi eseuri pe marginea creaþiei unor confraþi, ni se pare
interesant sã zãbovim ºi noi în lectura opiniilor ºi punctelor
de vedere ale acestui scriitor.

Traian T. Coºovei, spre deosebire de colegii lui filologi
din promoþiile anterioare, a avut acces la valul înnoitor al
vieþii literare, atât cât era el prin anii 1970-1978, cãci iatã
ce mãrturiseºte cãtre finele volumului Hotel UrmuzHotel UrmuzHotel UrmuzHotel UrmuzHotel Urmuz
(Editura CãlãuzaCãlãuzaCãlãuzaCãlãuzaCãlãuza, 2000): „... generaþia noastrã a beneficiat
de o scurtã, dar intensã perioadã de deschidere culturalã.
Au fost câþiva ani (nu prea mulþi, dar ceea ce conteazã
cel mai mult este faptul cã aceºti ani de minim dezgheþ
cultural ne-au prins pregãtiþipregãtiþipregãtiþipregãtiþipregãtiþi, apþi sã ne dezgheþãm  ºi
noi, pe lângã atâþia ºi atâþia alþii, mâinile ºi sufletele la
cãldura unor traduceri bune, a unor restituiri mai mult
decât necesare din cultura românã ºi europeanã) în care
puteam cumpãra ºi citi aproape sãptãmânal, dacå nu ºi
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Fata cu mårgeleFata cu mårgeleFata cu mårgeleFata cu mårgeleFata cu mårgele

categoric faþã de cartea Schiþe ºi povestiri Schiþe ºi povestiri Schiþe ºi povestiri Schiþe ºi povestiri Schiþe ºi povestiri a aceleeaºi:
„volumul plãteºte dobândã artificialului ºi conceptualis-
mului care... nu este decât faþa vizibilã a aisbergului unei
sterilitãþi accentuate... S-ar putea ca Elena ªtefoi sã nu
aibã talent.”

Comentând debutul lui Aurel Dumitraºcu, marele ºi
avizatul degustãtor de poezie afirmã: „...transcrie tot ceea
ce vede smulgându-i realitãþii mãºtile, deºirându-i traves-
tiurile, deconspirându-i tertipurile cu hotãrârea celui care
(în cãutarea cårui adevãr?) e hotãrât sã meargã pânã la

capãt. Deocamdatã poetul e abia la început, dar un înce-
put care nu trebuie ignorat.” Despre Gheorghe Iova, coleg
de generaþie literarã cu el, Traian T. Coºovei noteazã:
„Rare sunt momentele când de sub clopotul de vid al
textului evadeazã moleculele emoþiei poetice... Este
acesta semnul cã Gh. Iova va trebui, cel puþin în poezie,
sã renunþe la textualizarea strugurilor prea înalþi ºi, fireºte,
prea acri ai vreunui sentiment”, iar despre un alt poet,
Florin Iaru, a cãrui evoluþie liricã o cunoaºte de la înce-
puturi, afirmã categoric ºi totodatã ironic: „Neconvingãtor,
zbãtându-se în plasa unor formule poetice care l-au con-
sacrat cândva, Florin Iaru a publicat o carte (este vorba
de vol. Înnebunesc ºi-mi pare rãuÎnnebunesc ºi-mi pare rãuÎnnebunesc ºi-mi pare rãuÎnnebunesc ºi-mi pare rãuÎnnebunesc ºi-mi pare rãu, 1990) în care uitã
cã despre nebunie se scrie cu luciditate. În rest, vorba
poetului: «râsete ºi erecþii în orice direcþii»”.

Dacã în primul lui volum de criticã din 1990 poetul în
ipostazã de critic simþea nevoia stabilirii unor categorii
tematice ºi ideatice (cartea avea capitolele: Poezie ºiPoezie ºiPoezie ºiPoezie ºiPoezie ºi
cunoaºterecunoaºterecunoaºterecunoaºterecunoaºtere, Senzualitatea între oglinzi paraleleSenzualitatea între oglinzi paraleleSenzualitatea între oglinzi paraleleSenzualitatea între oglinzi paraleleSenzualitatea între oglinzi paralele, DoiDoiDoiDoiDoi
poeþi expresioniºtipoeþi expresioniºtipoeþi expresioniºtipoeþi expresioniºtipoeþi expresioniºti, Biblioteca din NordBiblioteca din NordBiblioteca din NordBiblioteca din NordBiblioteca din Nord, Din PoeziaDin PoeziaDin PoeziaDin PoeziaDin Poezia
Cenaclului de luniCenaclului de luniCenaclului de luniCenaclului de luniCenaclului de luni, Lupta poetului cu concepteleLupta poetului cu concepteleLupta poetului cu concepteleLupta poetului cu concepteleLupta poetului cu conceptele,
Poezia ca jurnalPoezia ca jurnalPoezia ca jurnalPoezia ca jurnalPoezia ca jurnal, Artizanii naturismuluiArtizanii naturismuluiArtizanii naturismuluiArtizanii naturismuluiArtizanii naturismului, Poezia înPoezia înPoezia înPoezia înPoezia în
scenãscenãscenãscenãscenã, Poeþii în culisePoeþii în culisePoeþii în culisePoeþii în culisePoeþii în culise, Celebrarea intelectuluiCelebrarea intelectuluiCelebrarea intelectuluiCelebrarea intelectuluiCelebrarea intelectului), apte,
toate, sã sugereze ierarhii ºi opþiuni într-un mai larg ºi
mai bogat corpus, în cel de al doilea, Traian T. Coºovei
renunþã la o anume sistematizare a materialului ºi scrie,
la fel de aplicat ºi de inspirat, despre toate cãrþile de
poezie care i-au cãzut în mânã, de la ªtefan Augustin
Doinaº ºi pânã la necunoscutul Dan Stanciu, de la Gh.
Tomozei, Mihai Ursachi ºi Emil Brumaru ºi pânã la
anonimii Ion Potolea ºi ªtefan Vida Marinescu.

Mai toate „cronici de întâmpinare”, textele lui Traian
T. Coºovei, elaborate într-un stil cursiv ºi cu acurateþe, îl
acrediteazã pe autor ca pe un cititor avizat de poezie,
cultivat ºi discret, pe ale cãrui judecãþi ºi opþiuni se poate
miza fãrã riscuri.

SCRIITORUL (ÎNCÃ!) TÂNÃR,
ÎNTRE CONFESIUNE ÇI MEDITAÞIE

Pânã la luxoasele cãrþi tipãrite în anii din urmã, ade-
vãrate piese bibliografice (TTTTTaurul lui Falarisaurul lui Falarisaurul lui Falarisaurul lui Falarisaurul lui Falaris, 2003; Mu-Mu-Mu-Mu-Mu-
zeul de pãstrãvizeul de pãstrãvizeul de pãstrãvizeul de pãstrãvizeul de pãstrãvi, 2004), Theodor Rãpan a fãcut figura
unui poet afiliat categoriei de mijloc a scriitorilor de lite-
raturã, cele ºase volume de mai înainte fiindu-i apreciate,
între alþii, de cåtre Nichita Stãnescu, Cezar Ivãnescu,
Gheorghe Tomozei, Alexandru Andriþoiu. Autorul Necu-Necu-Necu-Necu-Necu-
vintelorvintelorvintelorvintelorvintelor, bunãoarã, îºi amintea, prin 1983, cã i-a ascultat
câteva poezii scurte care „l-au încântat” ºi l-au fãcut sã-ºi
dea seama cã „are de-a face cu un tânãr ºi nou poet”, iar
Cezar Ivãnescu gãsea, cam tot pe atunci, cã Theodor
Rãpan „evoluând nespectaculos, dar sigur, se impune ca
unul dintre poeþii rafinaþi ºi discreþi ai tinerei generaþii”. La
rându-i, Gheorghe Tomozei nota pe marginea unui volum
din 1989: „Theodor Rãpan e un poet adevãrat faþã de
care cerneala tipograficã n-are cum sã-ºi refuze licãrul

de tandreþe”.
Mãrturisim cã atât dupã apariþia cãrþii TTTTTaurul luiaurul luiaurul luiaurul luiaurul lui

FalarisFalarisFalarisFalarisFalaris. Jurnal de poet Jurnal de poet Jurnal de poet Jurnal de poet Jurnal de poet (Editura SemneSemneSemneSemneSemne, 2003), cât ºi a
celei care i-a urmat, Muzeul de pãstrãvi. Scrisori dinMuzeul de pãstrãvi. Scrisori dinMuzeul de pãstrãvi. Scrisori dinMuzeul de pãstrãvi. Scrisori dinMuzeul de pãstrãvi. Scrisori din
LazaretLazaretLazaretLazaretLazaret (Editura SemneSemneSemneSemneSemne, 2004), am amânat exprimarea
publicã a unei opinii critice. Poate din cauza unei preju-
decãþi, poate dintr-o oarecare prudenþã. În ce priveºte
primul dintre volumele amintite, dupã lecturã ni s-a pãrut
cã avem a face mai degrabã cu niºte fiºe de laborator
literar decât cu un jurnal, în sensul tradiþional ºi consacrat
al termenului; apoi am socotit cã mult prea marea abun-
denþã a citatelor ºi extraselor din textele altora, de la noi
sau de aiurea, fãrã un comentariu adecvat, este mai de-
grabã o paradã de erudiþie, utilã, desigur, pentru forul inte-
rior al scriitorului, dar mai puþin relevantã pentru cititor.
Nu în ultimul rând am fost întrucâtva contrariaþi de aspec-
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tul grafico-tipografic, fastidios ºi mult prea luxos al cãrþii
în raport cu conþinutul adunat între copertele lui. Fãrã
îndoialã, poate cele mai preþioase „piese” din TTTTTaurul luiaurul luiaurul luiaurul luiaurul lui
FalarisFalarisFalarisFalarisFalaris rãmân poeziile originale ale autorului, poezii care,
ele singure, ar fi putut da greutate ºi semnificaþie unei
plachete edificatoare pentru stadiul liric în care se afla la
acea datã Theodor Rãpan. Dar, desigur, judecãþile citi-
torilor ºi ale criticilor nu coincid întotdeauna cu raþiunile
dupã care un autor îºi concepe ºi-ºi trimite la tipar o
lucrare...

Cu Muzeul de pãstrãvi. Scrisori din LazaretMuzeul de pãstrãvi. Scrisori din LazaretMuzeul de pãstrãvi. Scrisori din LazaretMuzeul de pãstrãvi. Scrisori din LazaretMuzeul de pãstrãvi. Scrisori din Lazaret poetul
din Balaciul teleormãnean nu numai cã nu a renunþat la
„hainele” de lux ale cãrþii, ci dimpotrivã, ºi-a sporit gustul
pentru grandoare ºi eleganþã, pentru o anume opulenþã a
elementelor grafice ºi tipografice, cartea lui reprezentând,
din acest punct de vedere, un veritabil monument edito-
rial (format 21 x 27 cm, coperte cartonate ºi celofanate,
reproduceri color, în planºe separate de text, semnate
dupã lucrãri de Damian Petrescu, hârtie de cea mai bunã
calitate, marginile filelor în bronz auriu, semn de carte
din mãtase, total 360 de pagini) care se impune atenþiei
din prima clipã.

Grupate în nu mai puþin de douãzeci de capitole, textele
reunite de autor în acest voluminos op nu se pot cir-
cumscrie în vreuna din categoriile literare tradiþionale, fiind,
totuºi, mai aproape de poemul în prozã ºi de tableta liricã
decât de schiþã sau notaþie jurnalierã (deºi, în treacãt fie
spus, în multe dintre ele se pot întâlni elemente ce þin de
notaþia cu caracter memorialistic sau de jurnal).

Fãrã îndoialã, cel dintâi ºi poate cel mai important
câºtig al prezentei apariþii editoriale este, faþã de cea
anterioarã, renunþarea la abundenþa de citate din alþii. Sunt
ºi aici, e adevãrat, unele extrase din autori români sau
strãini (dintre scriitorii altora se pare cã mai apropiaþi de
inimã îi sunt Octavio Paz, Robert Browning ºi Mallarmé,
iar dintre autohtoni, contemporanii lui, Aurelian Titu
Dumitrescu, George Virgil Stoenescu çi Gabriel Stånescu,
din care citeazã copios în mai multe moto-uri), însã ele
nu mai deranjeazã, sunt plasate cu discreþie în pagini ºi
– pânã la urmã – ne dau o idee despre afinitãþile elective
ale autorului.

Trecând dincolo de divizarea cãrþii în capitole (cam
arbitrar fãcutã ºi semnificantã poate pentru scriitor, dar
nu ºi pentru cititor), trebuie spus cã textele au, ca manierã
de redactare, o notã comunã: exprimã, cu toatele, stãri,
gânduri, impresii, reflecþii auctoriale în marginea unui
univers poetic în care ideile refuzã structurarea într-un
sistem riguros conceput ºi temeinic elaborat la nivelul
cuvântului ºi al frazei. De aceea, pânã la urmã, totul se
transformã în metaforã ºi primeºte straie poetice, parcã
anume potrivite unui substrat cu valenþe onirice, ca în
aceastã epifanie (a XV-a): „Da, urmez calea valului mut,
pirogi de foc îmi traverseazã gândul, cum muºte negre
sângele cuprinde! Vâslesc cu groazã! Dorul mã îneacã!
În zumzãit de ape viaþa mea bãlteºte! Urma valului piere!
Adâncul îngeresc mã-mbie tandru! Merg pe creasta
cocoºului! Nu îmi e fricã: rinocerii poartã saboþi de spumã
ºi-n jocul sorþii Desfrânarea moare!” Peisajele în care se
desfãºoarã o adevãratã despletire de imagini ºi de gânduri
cuprind, practic, întreaga naturã a globului, de la baobabi
ºi deºerturi pânã la stufurile Deltei Dunãrii, ba se extinde
chiar dincolo de hotarele Terrei, în cosmosul în care vie-
þuiesc îngeri ºi alte fiinþe serafice. Poetul (fiindcã aici
pana este a poetului ºi nu a prozatorului) sugereazã o
mitologie, un spaþiu propriu, imaginar fireºte, al liricii ºi
frãmântãrilor lui. Din acest punct de vedere Theodor Rãpan
are, se poate spune, o slãbiciune pentru transcrierea unor
termeni cu majuscule, însã grafic nu pare a fi suficient
de convingãtoare pentru cititor: „Scurt, Pelicanul-Foame
deschide trapa Morþii! El norma nu ºi-o face c-un Poet!
Deci, îndurare, Prinþe, rãmâi ºi nu spera, pe joagãrul Fiinþei
a mai rãmas Ceva!” (Mânã a sorþii, nu mã lepãda!Mânã a sorþii, nu mã lepãda!Mânã a sorþii, nu mã lepãda!Mânã a sorþii, nu mã lepãda!Mânã a sorþii, nu mã lepãda!) sau
„Privit-am foºnetul Rugului, impuls divin ºi simultaneitate!
Am ºtiu din totdeauna de Lupta extremelor, de Limite ºi
Opreliºti! În nucleu de foc, Devenirea suspinã! Se dilatã
nucleul Speranþei! Definitivul se sinucide!” (Ante finisAnte finisAnte finisAnte finisAnte finis,
XIV).

El însuºi un „produs” al câmpiei, cãreia îi consacrã
un întreg capitol, Theodor Rãpan dã la ivealã ºi astfel de
gânduri, definitorii poate pentru întregul caracter al cãrþii:
„Sunt Drumul cãtre Poezie, nimic mai mult, ºi mai aproape
astãzi mã simt de Depãrtare... Elicea mã absoarbe, Viaþa
trece, Cuvintele îmi amuþesc pe gurã!...”

Sub semnul unui TTTTTempus irreparabile fugitempus irreparabile fugitempus irreparabile fugitempus irreparabile fugitempus irreparabile fugit poetul
nu disperã, însã, construcþia lui spiritualã, interiorul
propriului univers interior de trãire ca ins „viu ºi sofisticat”,
cum spune undeva, îl îndeamnå sã-ºi trãiascã plenar
fiecare clipã dintr-o viaþã în care „Lumina mã îmbatã,
silinþa mã îndeamnã, uimirea mã cuprinde” (La cap deLa cap deLa cap deLa cap deLa cap de
podpodpodpodpod, V).
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doilea, În vâltoarea vieþii româneºtiÎn vâltoarea vieþii româneºtiÎn vâltoarea vieþii româneºtiÎn vâltoarea vieþii româneºtiÎn vâltoarea vieþii româneºti. Fireºte, titlurile au fost
stabilite de îngrijitorul ediþiei, lucru pe care I. Opriºan îl ºi recu-
noaºte. Dar ele n-au fost alese deloc întâmplãtor, ci pe baza
desprinderii unor atitudini diferite faþã de realitãþile prezentate.
De la plãcere la vâltoare se petrece, desigur, o modificare de
opticã, iar simpla trecere în revistã a câtorva dintre subtitlurile
celui de al doilea volum este, ea singurã, suficientã pentru a ne
dezvãlui starea de spirit a autorului: Cãderea guvernuluiCãderea guvernuluiCãderea guvernuluiCãderea guvernuluiCãderea guvernului
AverescuAverescuAverescuAverescuAverescu; În plinã crizã economicãÎn plinã crizã economicãÎn plinã crizã economicãÎn plinã crizã economicãÎn plinã crizã economicã; Implicarea României înImplicarea României înImplicarea României înImplicarea României înImplicarea României în
rãzboirãzboirãzboirãzboirãzboi; Începutul dezastruluiÎnceputul dezastruluiÎnceputul dezastruluiÎnceputul dezastruluiÎnceputul dezastrului º.a.m.d.

Argumentele, cele mai multe ºi mai semnificative, despre
modul cum îçi înþelegea memorialistul propria calitate de martor
le descoperim însã numai pe parcursul lecturii propriu-zise.
Câteva exemple nu pot oferi decât o imagine fatal fragmentarã,
pe care n-o va îmbogãþi decât o lecturã completã. Iatã, de
pildã, ce îºi nota „martorul” în seara zile de 31 decembrie 1918:
„Interesul meu principal e îndreptat asupra Congresului Pãcii.
Nu cred în Liga Naþiunilor atâta timp cât nu vãd o schimbare de
spirit în relaþiile internaþionale [...]. Cu menþinerea discriminãrii
dintre învingãtori ºi învinºi nu se poate trece la o asemenea
organizare”. Sau iatã pãrerea lui despre cedarea Basarabiei ºi a
Bucovinei de nord, în 1940: „Ultimatumul Uniunii Sovietice
însemna începutul prãbuºirii României Mari. Evenimentul a
impresionat adânc opinia publicã de la noi”. Sau iatã, în sfârºit,
opinia unui martor direct despre însuºi actul de la 23 August:
„Schimbarea de politicã ºi de guvern avusese loc, de fapt,
printr-o loviturã de stat, iniþiatã de ºefii celor patru partide ºi
sprijinitã de tânãrul rege, care dovedi curaj ºi prevedere în
interesul þãrii”.

Devine astfel evident ºi motivul esenþial pentru care
memoriile lui Nicolae Petrescu au fost atâþia ani date „uitãrii”,
ceea ce îl determinã ºi pe I. Opriºan sã noteze cu sinceritate:
„Ne aflãm în faþa unuia dintre cele mai importante «manuscrise
de sertar» descoperite pânã acum”. Este, prin urmare, cu atât
mai lãudabil gestul editurii Vestala Vestala Vestala Vestala Vestala de a-l repune, fie ºi cu
întârziere, în drepturile sale legitime.

Douã masive volume de memorii memorii memorii memorii memorii a scos anul trecut editura
VestalaVestalaVestalaVestalaVestala, gest în mare mãsurã hazardat într-o vreme în care
memoriile nu se aflã în topul preferinþelor de lecturã. Cu atât
mai mult cu cât autorul, Nicolae Petrescu, este el însuºi, practic,
un necunoscut astãzi. Despre autor, însã, cel care îngrijeºte
ediþia, I. Opriºan, are ºi grijå sã ne ofere, într-un tablou
cronologic, datele necesare pentru a ni-l face cunoscut. Aflãm
astfel cã Nicolae Petrescu a urmat studii de filosofie la Berlin, a
avut apoi posibilitatea, datoritã unei mari averi moºtenite, sã
cãlãtoreascã prin întreaga lume, pentru ca, revenit în þarã, sã
devinã profesor de sociologie ºi filosofie la Universitatea
bucureºteanã ºi membru corespondent al Academiei Române.
A fost aºadar, în urma ºi a mai multor lucrãri de sociologie care
i-au adus o frumoasã reputaþie în epocã, unul dintre intelectualii
de prestigiu ai þãrii noastre între cele douã rãzboaie.

Cât despre volumele de memorii, ele au fost scrise între
anii 1944-1949 ºi au rãmas, pânã astãzi, în manuscris. A fost
probabil unul dintre motivele care au determinat editura sã le
tipãreascã, prin urmare cu siguranþã nu singurul. Acelaºi
îngrijitor, I. Opriºan, în prefaþa sa ne dã asigurãri ferme cã „nici
un alt memorialist român nu aduce în evocãrile sale suflul unui
spaþiu mai larg ca Nicolae Petrescu. El este primul care ne
familiarizeazã nu numai cu lumea de peste ocean, de la o coastã
la alta a Americii, ci ºi cu regiuni mai apropiate de noi: Franþa,
Germania, Elveþia, Anglia”; practic, aºadar, a acoperit, cu
drumurile sale, întreaga Europã a primului sfert de secol XX.

Fireºte, problema cea mai de seamã care se ridicã în cazul
unor evocãri este aceea a valorii lor propriu-zise, atât aceea
literarã, cât ºi o alta, documentarã. Pentru cã este limpede cã
cititorul de astãzi nu va pune mâna pe o asemenea carte numai
pentru a se delecta cu peripeþiile galante sau cu exclamaþiile
turistice ale memorialistului. Cu siguranþã el va dori sã cunoascã
ºi niºte realitãþi din epocã ºi nu tot aºa cum le-ar afla din cartea
de istorie, ci cum i le poate prezenta numai cineva poposit
atunci, din întâmplare sau nu, la faþa locului. Calitatea de martor
devine, prin urmare, condiþia principalã a unei cãrþi de memorii
care se respectã.

Din punctul acesta de vedere, autorul, el însuºi, vine în
sprijinul editorului de azi, pentru a ne asigura ºi el cã evocãrile
sale îndeplinesc o asemenea condiþie ºi cã deci vor interesa
posteritatea: „Experienþele prin care am trecut au fost multiple
ºi variate. Firea mea receptivã le-a înregistrat cu fidelitate. Însãºi
epoca istoricã în care am trãit prezintã un interes deosebit. Am
fost martor, fie chiar numai ca spectator, la schimbãri adânci,
revoluþionare, de civilizaþie, ale cãror urmãri vor dãinui multã
vreme”.

Dupã cum se vede, calitatea de martor este revendicatã ºi
de autorul evocãrilor. Numai cã n-a fost, aºa cum tot el crede,
doar un simplu spectator, ci un altfel de martor, unul implicat
ºi chiar activ. Însãºi organizarea materialului, modul de alcãtuire
a celor douã volume constituie dovezi grãitoare. Cel dintâi volum
este intitulat Plãcerea de a trãi pe alte meridianePlãcerea de a trãi pe alte meridianePlãcerea de a trãi pe alte meridianePlãcerea de a trãi pe alte meridianePlãcerea de a trãi pe alte meridiane; cel de al

CALITATEA DE MARTOR
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O primã coliziune între cele douã componente: în
calitatea sa de agent al ServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciului          - nu e nevoie de vreo
altã precizare pentru a ne da seama despre ce serviciu e
vorba – Leonard Bâlbâie primeºte misiunea de a investiga
„cazul Cocoº”, al unui bandit care fãcuse multã vâlvã în
presa ºi în opinia publicã a vremii. Dupã minuþioase cer-
cetãri, ajunge la concluzia cã toatã afacerea nu-i decât o
cacealma inventatã de ziariºti pentru intoxicarea po-
pulaþiei. Mai mult decât atât: acel Cocoº nici nu existã
mãcar. Morala: „Ceea ce se spune este la fel de adevãrat
ca ºi ceea ce se face. Uneori chiar mai adevãrat ºi, în
orice caz, mai puternic decât dacã s-ar fi petrecut ºi nu
s-ar fi spus nimic”.

Un alt exemplu: între adjutantul din Vladia, Radul
Popianu, ºi domniºoara K.F., un fel de menajerã a vilei
Katerina, intervine o alianþã, tot un fel de complot ºi
acesta: „Tot ce se întâmpla jos, pe pãmânt, printre garduri,
coteþe, case, prin grãdini, pe uliþe, chiar în odãile caselor
pitice, la crâºmã, în Cramã, tot ce se aºeza pe þãrânã
era lumea sa, a adjutantului Popianu. Iar restul, imaginaþia,
visele, speranþa, poveºtile, halucinaþiile, pãrerile, gân-
durile, dorinþele, intra în lumea lui K.F.” Scopul era, nici
mai mult, nici mai puþin, decât acela de a-i face fericiþi pe
locuitorii Vladiei, chiar împotriva voinþei lor.

Numai cã proiectele utopice, oricât ar fi de generoase,
n-au sorþi de izbândã, pentru cã concretul se amestecã
cu imaginarul, iar fantezia nesocoteºte realitatea. Cam
asta i se întâmplã ºi lui Leonard Bâlbâie, tot lui, când
primeºte o nouã misiune din partea ServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciului. ªi de
data asta nu mai este la mijloc o minciunã inofensivã
sau niºte proiecte nevinovat-idilice. În Vladia îºi fac apa-
riþia doi militari senili, dar fanatici, care pun bazele unui
„cuib”, unui nucleu compus din tineri îmbrãcaþi în bluze
negre ce mãrºãluiesc agresiv prin colbul urbei. „Nucleul”
are vizibile trimiteri la miºcarea legionarã de mai târziu,
dar ºi sugestii cãtre o altã doctrinã, de ºi mai târziu. Cerce-
tãrile, discret întreprinse de ServiciuServiciuServiciuServiciuServiciu, conduc la concluzia
cã miºcarea se bucurã de susþinere ºi încurajare chiar în
cele mai înalte cercuri de la Bucureºti.

Ce-i de fãcut într-o asemenea situaþie? Se iau, bineîn-
þeles, anumite mãsuri, sã nu uitãm, însã, cã ne aflãm în
anul de graþie 1929, mult înainte ca miºcarea legionarã
sã prindã rãdãcini ºi sã ajungã la putere. Deocamdatã se
mai fac, încã, speculaþii ºi disocieri savante între adevãr
ºi neadevãr, între realitate ºi imaginaþie, cu toate cã
Leonard Bâlbâie va fi cea dintâi victimã, ºi realã ºi ade-
vãratã, a surprinzãtoarei stãri de lucruri. ªi cu toate cã
prinþul ªerban Pangraty îi atrage în mod expres atenþia
directorului ServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciuluiServiciului: „Paralela dumneavoastrã între
adevãr – neadevãr ºi realitate – imaginaþie este absolut
greºitã. Întâi pentru cã imaginaþia adevãratã adevãratã adevãratã adevãratã adevãratã face parte

La prima vedere – ºi nu numai – recentul roman al lui
Eugen Uricaru, ComplotulComplotulComplotulComplotulComplotul (Editura Viitorul românescViitorul românescViitorul românescViitorul românescViitorul românesc,
2003), are locul sãu, bine stabilit, în bibliografia scriitorului,
conturatã deja ºi ea. Romanul de acum s-ar situa, firesc,
în prelungirea sau chiar în continuarea unor alte romane
ale sale, Aºteptându-i pe barbariAºteptându-i pe barbariAºteptându-i pe barbariAºteptându-i pe barbariAºteptându-i pe barbari, de pildã, sau Stãpâ-Stãpâ-Stãpâ-Stãpâ-Stãpâ-
nirea de sinenirea de sinenirea de sinenirea de sinenirea de sine, cãrþi în care decorul de epocã, fundalul
istoric, era mai curând un pretext, indispensabil însã
pentru dezvoltarea unor conflicte dintre cele mai actuale.
Tot atât de bine, raportarea s-ar putea face ºi la titluri mai
de demult ale prozatorului, la Rug ºi flacãrãRug ºi flacãrãRug ºi flacãrãRug ºi flacãrãRug ºi flacãrã, dau la
Vreme în schimbareVreme în schimbareVreme în schimbareVreme în schimbareVreme în schimbare, romane în care filonul istoric era
mai pronunþat, adicã determina cursul esenþial al naraþiunii
– revoluþia de la 1848, într-unul, rãscoala lui Horea, în
celãlalt. O simplã constatare, deocamdatã, care ar putea
permite ºi o primã concluzie, provizorie: romanele lui
Eugen Uricaru sugereazã o statornicã unitate de teme ºi
de idei, o coerenþã subtilã, interioarã, care nu se mai
lasã, de data asta, ghicite de la prima vedere.

Ar fi grãbit, însã, ºi superficial dacã, de aici, am înj-
gheba, rapid, o a doua concluzie, aceea cã scriitorul, în
romanele sale, foloseºte motive sau pretexte istorice
pentru a transplanta sau, mã rog a im-ple-men-ta situaþii
ºi realitãþi din imediata actualitate, pentru a o-glin-di sau,
mã rog, a zu-grã-vi, cum se zicea într-o altã vreme, ade-
vãruri ale zilelor noastre. Nimic mai fals, într-o eventualã
concluzie de felul acesta, pentru cã, pur ºi simplu, Eugen
Uricaru, mult mai ambiþios, urmãreºte cu totul altceva. O
idee pe care, cel mai convingãtor, a scos-o la luminã
Laurenþiu Ulici, în cartea sa Literatura românã contem-Literatura românã contem-Literatura românã contem-Literatura românã contem-Literatura românã contem-
poranãporanãporanãporanãporanã. „Este vorba – susþine el acolo – de o tensiune
între istorie ºi utopie, sub o dublã tendinþã: a istoricului
spre utopie ºi a utopicului spre istorie”.

Sub exact aceastã trãsãturã de unire ºi continuitate
poate fi situat ºi romanul de acum, ComplotulComplotulComplotulComplotulComplotul. Scriitorul
ne ºi avertizeazã, de altfel, de la bun început: „În anul
1929, în România a fost descoperit complotul grupãrii
militare Vulturul AlbVulturul AlbVulturul AlbVulturul AlbVulturul Alb, fapt consemnat de istorici ºi de
presa vremii”. Ar fi, prin urmare, punctul de plecare, pre-
textul. Dupã care, „autorul n-a fãcut decât sã fantazeze
în marginea evenimentelor”, aºa cum a procedat ºi în
alte cãrþi ale sale, în prelungirea sau în continuarea cãrora
se situeazã ºi aceasta. Cu alte cuvinte, ceea ce îl inte-
reseazã, îl ob-se-dea-zã pe Eugen Uricaru nu este nici
istoria, nici realitatea, ci conflictul neîntrerupt dintre ele,
ciocnirile ºi vãlmãºagurile de pe urma cãrora, deseori,
iau naºtere cele mai greu de crezut fabulaþii – fantezii –
ficþiuni, care trec apoi drept o altã realitate. ªi care, la
rândul lor, dau naºtere la tragedii ce nu vor mai putea fi
împiedicate, ci, cel mult, amânate, dupã cum se ºi preci-
zeazã, în mod expres, în roman.

CEEA CE SE SPUNE ÇI CEEA CE SE FACE
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din realitatea adevãratãadevãratãadevãratãadevãratãadevãratã, dupã cum realitatea neadevãratã
include imaginaþia mincinoasã, neadevãratã”.

Pânã una-alta, oricum, anumite mãsuri se cheamã
cã au fost luate. Tot aºa, pânã una-alta, pericolul a fost,
dacã nu înlãturat, mãcar amânat, aºa cum se întâmplã
mai totdeauna, nu numai în cãrþi, ci ºi în realitatea cea
de toate zilele. Cã, mai târziu, miºcarea legionarã va de-
veni o tragedie foarte adevãratã ºi comunismul o realitate
cu excrescenþe mai mari decât o jumãtate de secol, asta
nu va mai fi vina nimãnui. Cel mult a istoriei, care avea
sã comitã, ea însãºi, o regretabilã confuzie între cele
douã alternative. Aºadar, încã o datã: între ceea ce se

spune ºi ceea ce se face nu-i nici o deosebire. Singura,
micã, diferenþã n-ar fi decât aceea cã, pânã când îl inva-
deazã realitatea, omul uitã de obicei cã i s-a atras mai de
mult atenþia asupra a ceea ce o sã se întâmple, cândva.
Tot Ulici formuleazã, ºi de data asta, foarte riguros, prin-
cipiul ºi mecanismul de funcþionare, fireºte, pe plan ar-
tistic, însã ºi pe o altã spiralã, mult mai largã: „De la
istorie la utopie ºi înapoi la istorie, aceasta este relaþia
caracteristicã evenimentului exterior, istoric, în care
personajul se implicã, dupã cum de la utopie la istorie ºi
din nou la utopie e o relaþie ce caracterizeazã evenimentul
interior, psihologic, prin care personajul se explicã”.

VIAæA CU UN SINGUR PERON

„O carte uluitoare, care-þi îngheaþã sângele în vine”;
„Un roman surprinzãtor, deranjant, scandalos”; „Un ro-
man nerecomandabil celor slabi de inimã”. Cam aºa sunã
prezentãrile transcrise pe coperta a patra a romanului
PianistaPianistaPianistaPianistaPianista, semnat de scriitoarea austriacã Elfriede Jelinek
ºi publicat anul trecut de editura PoliromPoliromPoliromPoliromPolirom. Un roman prin
urmare modern, uluitor, aºa cum îl considerã una dintre
propoziþiile pomenite ºi cu siguranþã chiar aºa este, de
vreme ce, în 1986, a fost distins cu prestigiosul premiu
Heinrich BöllHeinrich BöllHeinrich BöllHeinrich BöllHeinrich Böll, iar anul trecut autoarei lui i-a fost decernat
ºi mai prestigiosul premiu NobelNobelNobelNobelNobel. Ar fi fost aºadar de
ajuns aceste din urmã precizãri pentru a servi drept reco-
mandãri de greutate. Cu toate acestea, editura a crezut
de cuviinþã sã mai adauge ºi pãrerile de mai sus, apãrute,
ºi ele, în publicaþii cu greutate, precum Le monde Le monde Le monde Le monde Le monde sau
Publishers weeklyPublishers weeklyPublishers weeklyPublishers weeklyPublishers weekly. A fãcut-o, pesemne, conºtientã de
riscul la care se expunea, pentru cã avertismente de tipul
îngheþãrii sângelui în vine sau pericolului care-i pândeºte
pe cei slabi de inimã nu prea seamãnã cu o invitaþie la
lectura unei cãrþi, fie ea ºi uluitoare. În ceea ce mã pri-
veºte, mãrturisesc cã, dupã ce am ezitat îndelung, în
urma recomandãrilor de pe coperta a patra, pânã la urmã
am cumpãrat-o totuºi, iar dacã acum mã încumet sã ºi
scriu despre ea, se poate spune cã nu mã numãr printre
cititorii slabi de inimã.

Nici cele dintâi pagini ale romanului parcã n-ar anunþa
o carte, chiar aºa, surprinzãtoare ºi cu atât mai puþin
uluitoare. La urma urmei, despre mame despotice ºi auto-
ritare, care-ºi sufocã odraslele cu dragostea lor tiranicã,
s-a mai scris ºi prin alte romane; GénitrixGénitrixGénitrixGénitrixGénitrix al lui François
Mauriac ar fi doar un singur exemplu. Tot aºa, despre
dragostea dintre femei trecute ºi bãieþi mai tineri decât
ele – sau invers – exemplele sunt încã ºi mai numeroase.
Vã place Brahms?Vã place Brahms?Vã place Brahms?Vã place Brahms?Vã place Brahms? ori LolitaLolitaLolitaLolitaLolita sunt iarãºi numai douã din
ele. Numai cã, pe mãsurã ce parcurgi paginile ºi le muþi
de la dreapta la stânga, începi sã-þi dai seama cã nu-i
niciodatã prea cuminte sã emiþi înainte de vreme sentinþe
definitive. Romanul PianistaPianistaPianistaPianistaPianista poate servi, la rândul lui,
drept exemplu. Cãci dacã, într-adevãr, începe ca romanele
din prima categorie ºi dacã, nimic de zis, continuã precum

cele dintr-a doua, tot în acelaºi timp este cu mult mai
mult.

Erika Kohut este ºi ea victima – sau rodul – unei dra-
goste pur ºi simplu monstruoase. Mama sa a fost aceea
care, din anii copilãriei chiar, a crescut-o cu dorinþa pãti-
maºã de a face din ea o muzicianã. ªi nu orice fel de
muzicianã: o artistã; cea mai bunã; „întreaga Europã,
Anglia ºi America sã fie captivate de sunetul dulce pe
care copilul ei reuºeºte sã-l scoatã de mulþi ani încoace”.
N-are deloc importanþã cã fetiþa, din când în când, ar
vrea cu disperare sã mai iasã ºi afarã, la joacã; sau cã,
mai târziu, femeia va fi silitã sã-ºi cumpere pe furiº o
rochie care-i place: „Mama stã ºi pândeºte prin vizor,
controleazã, cautã, face socoteli, trage concluzii, pedep-
seºte”. Motivul e simplu: „O mamã ºtie mai bine decât
copilul ei ce are de fãcut, pentru cã nu înceteazã nici o
clipã sã fie mamã”. Din prea multã dragoste, deci, „puma
maternã”, cum o ºi numeºte într-un loc autoarea, îºi vede
nestrãmutatã de educaþia dezlãnþuitã întru desãvârºire
ºi distrugere.

Ce-i drept, Erika rãsplãteºte, pânã la un punct, ambiþiile
ºi speranþele sãdite în ea. Pânã la un punct, însã, ºi nu
întru totul. Ajunge profesoarã de muzicã la Conservator,
are o clasã de elevi cãrora le predã pianul, însã nu-i chiar
artistã; nu-i cre-a-toa-re. De data asta, mama s-ar pãrea
cã se împacã ºi cu situaþia de acum: „Erika e un geniu în
ce priveºte pianul, numai cã nu a avut încã norocul sã fie
descoperitã de cine trebuie. Altminteri s-ar fi înãlþat de
mult, asemenea unei comete, deasupra munþilor”. Ea
însãºi, Erika, pare sã se supunã realitãþii când afirmã:
„În interpretarea unei bucãþi muzicale existã un punct
anume unde precizia se sfârºeºte ºi începe imprecizia
adevãratei creaþii. Interpretul nu mai slujeºte, ci ordonã!
El îi pretinde compozitorului totul!” Este totuºi, oricum
am lua-o, doar o simplã constatare, care n-o mulþumeºte
pe nici una din ele.

Pe Erika, mai ales, o nemulþumeºte, ba chiar o revoltã
profund împrejurarea. Din cauza sacrificiilor fãcute ºi a
prohibiþiilor la care a fost supusã, nu ºi-a trãit adevãrata
copilãrie ºi tinereþea. A ajuns, iatã, la 35 de ani ºi n-a
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devenit încã femeie! Viaþa ei, pânã acum, a avut un singur
peron, o mai susþine ºi scriitoarea, cu aprobãrile ei dis-
crete. ªi, cu toate cã, în sinea sa, continuã sã-ºi reproºeze
cã un bãrbat ar fi „o îngrozitoare provocare la viaþã, iar ea
nu se supune decât provocãrilor profesionale”, propriile
instincte nu mai vor sã-i dea ascultare; îi scapã, pur ºi
simplu, de sub control. Începe, fireºte cã fãrã ºtirea ma-
mei, sã frecventeze niºte aºa-numite peep-show-uri,
amplasate în cartierele mãrginaºe ale Vienei, locuri în
care bãrbaþii bagã o monedã într-o lunetã ºi se delecteazã
cu exhibiþiile femeilor. Iar ea, singura femeie printre acei
spectatori, se duce numai ca sã vadã ºi ea ce fac, acolo,
bãrbaþii. Se mai duce, câteodatã, în Prater, însã nu ca
sã se plimbe numai, ci ca sã ºi spioneze ce fac, în tufiºuri,
cupluri de îndrãgostiþi, la adãpostul întunericului. Din mo-
mentul acesta cartea devine, cu adevãrat, în întregime,
ºi scandaloasã – çi deranjantã – ºi nerecomandabilã,
dupã cum o prezintã, recomandãrile, totuºi, de pe coperta
a patra.

Poate cã aici ar fi locul sã introducem o scurtã divagaþie
cu privire la rolul sexului ºi al obsesiilor sexuale în litera-
turã, numai cã expunerea ar fi, oricum, inutilã. Când a
apãrut, în 1983, romanul Elfriedei Jelinek a provocat un
mare scandal în rândul cititorilor austrieci. Scandalurile
au luat, apoi, proporþii ºi mai mari, când i-au apãrut alte
douã romane, PoftãPoftãPoftãPoftãPoftã (1989) ºi LãcomieLãcomieLãcomieLãcomieLãcomie (2000). Asta ar
putea fi, desigur, o dovadã cã scriitoarea are, nimic de
zis, o anumitã înclinaþie cãtre sexualitate ºi violenþã. Dar,
în acelaºi timp, ar mai fi de fãcut o delimitare necesarã
între sexualitatea de dragul ei, numai pentru cã e la modã,
ºi cea care are justificare, aºadar o funcþie artisticã în
interiorul unei naraþiuni. Cel puþin aici ºi cele mai multe
dintre pagini au rostul lor evident în evoluþia epicului,
pentru a face naraþiunea ºi personajele mai credibile. La
un moment dat mi s-a pãrut ºi mie cã sunt prea multe
pagini ºi prea multe detalii, din astea, de tipul atentatului
la pudoare, numai cã, din pãcate, n-am scris eu cartea ºi
nici scriitoarea nu m-a întrebat nimic, înainte de a o scrie.
De unde rezultã cã singur autorul este în mãsurã sã
decidã, despotic el însuºi, ce ºi cât ºi cum are voie sau
nu sã contorizeze, ca sã zic aºa, în cãrþile sale.

Asta pe de o parte. Pe de altã parte, putem fi convinºi
cã nici premiul Nobel Nobel Nobel Nobel Nobel nu l-a primit Elfriede Jelinek pentru
violenþele ºi sexualitatea din aceastã carte ºi din altele.
Din contrã, se ºi spune, în mod explicit, pentru ce: „Pentru
fluxul muzical al vocilor ºi antivocilor din romanele ºi pie-
sele sale, care reveleazã cu un extraordinar talent lingvis-
tic absurditatea stereotipurilor sociale ºi forþa lor subjuga-
toare”. Or asta, trebuie sã recunoaºtem, iarãºi, înseamnã
încã o datã cu mult mai mult. O recunosc eu însumi, cu
toate cã, pentru a fi sincer pânã la capãt, unele dintre
paginile „scandaloase” nu le-am putut parcurge, fãrã sã-mi
îngheþe sângele în vine, decât pentru cã sunt foarte bine
scrise. Întreaga carte, de altfel, este admirabil scrisã,
lucru care presupune, fãrã îndoialã, cã ºi traducerea Norei
Iuga se situeazã pe undeva prin apropiere.

Povestea de dragoste dintre Erika ºi Walter Klemmer
este prezentatã ºi ea în acelaºi registru de violenþã ºi
sexualitate; de repulsie ºi tandreþe; de dragoste ºi urã,

concomitent. O performanþã, fireºte, foarte greu de atins,
însã nici nu poate pretinde nimeni cã ar fi absolut impo-
sibilã. În definitiv, întreaga carte, stilistic vorbind, este
scrisã în exact acelaºi registru. Fãrã întrerupere, fraza
penduleazã concomitent între condescendenÆå çi zefle-
mea, între duioçie çi necruÆare, ca ºi cum autoarea însãºi
n-ar ºti ce atitudine sã ia faþã de personajele sale. De ce
n-ar fi ºi personajele, la rândul lor, în aceeaºi neputinþã
de a lua vreo atitudine, cu atât mai mult cu cât ele n-au
nici o ºansã de a se detaºa unele de altele, cum ar fi
putut avea, la urma urmei, creatoarea lor?

Amândoi sunt, aºadar, în egalã mãsurã, contaminaþi
de „binefacerile dragostei ºi urii”, dupã cum se ºi spune,
la un moment dat, în text. Ea, pentru cã, dupã o viaþã
dedicatã muzicii, a ajuns la 35 de ani fãrã sã cunoascã
bãrbatul. El, pentru cã, deºi elev al ei la clasa de pian ºi
deci îndrãgostit de profesoara sa, ºtie prea bine totodatã
cã e mai tânãr cu vreo 15 ani. Pânã ºi întâlnirile lor au loc
în împrejurãri ºi spaþii categoric alese pentru a sublinia ºi
mai mult atracþia ºi respingerea simultane dintre cei doi:
cea dintâi, chiar în closetul ºcolii, cea de a doua în oficiul
femeii de serviciu. De bunã seamã, ºi ele se desfãºoarã
într-un acelaºi cadru de puritate ºi perversitate, de destrã-
bãlare ºi pudoare – da, de pudoare! – din care, iarãºi,
mai multe detalii ar fi putut absenta, dar care, ºi de data
asta, sunt justificate de inocenþa ºi de neºtiinþa lor, a
amândurora. (Sã mai ºi precizez, aici, cã Erika este
numele unei flori foarte rãspândite în Austria!).

Pentru ultima datã, ea cheamã în ajutor una dintre
sentinþele teroriste ale mamei: „Mai bine culmile artei decât
abisurile sexului!” Pentru ca de îndatã sã i se riposteze,
de undeva, printr-o meditaþie care nu mai ºtiu dacã-i apar-
þine pianistei sau scriitoarei: „Din pãcate, biografiile artiº-
tilor, în general, reprezentând de altfel tot ce e mai impor-
tant pentru scriitor, miºunã de perversiunile erotice ale
protagoniºtilor. Ele lasã impresia greºitã (?!?) cã doar din
grãmada sexualitãþii ar ieºi rãsadul de castraveþi al
armoniei pure”.

Aºa cum era de aºteptat, în cele din urmã cei doi
îndrãgostiþi se vor despãrþi – ºi nu numai din cauza dife-
renþei de vârstã. Plecând în cãutarea lui Walter, Erika
ascunde în poºetã ºi un cuþit. Are, probabil, intenþia de
a-l înjunghia pe netrebnicul care i-a refuzat iubirea – sau
sã se înjunghie pe sine, sub ochii lui. Mai avusese, de
altfel, încã douã, nu tentative, ci numai repetiþii fricoase
ale unei posibile sinucideri, ceea ce ar fi putut prevesti
cã cea de a treia, neapãrat, avea sã fie ºi ultima. Toate
datele conduc înspre o asemenea concluzie, în final, aºa
cã te ºi miri când nu se petrece, totuºi, aºa cum ar fi
încã o datã de aºteptat. Abia dupã câteva clipe de reflecþie
îþi dai seama cã ar fi fost soluþia cea mai la îndemânã ºi
cã scriitoarea, mai mult ca sigur, deliberat a ocolit-o. Cu-
þitul care ar fi trebuit sã se înfigã adânc în inima Erikãi n-
o zgârie decât uºor, în umãr. În felul acesta, ea dã greº
pânã ºi în actul cel de pe urmã. Dupã ce ºi-a ratat exis-
tenþa ºi dragostea, pânã atunci, acum îºi încununeazã
toate eºecurile, ratându-ºi propria moarte. Cea mai grea
pedeapsã pentru greºeala de a-ºi fi construit întreaga viaþã
cu ieºire la un singur peron este aceea de a nu ºi-o lua.
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Marele poet azer din sec. XIV, Seyid Imadeddin
Nasimi, s-a nãscut la 13 februarie 1369, în oraºul ªamahî,
capitala ªirvanului2 .

Tatãl sãu, Seyid Mahammad, era o persoanã bine
cunoscutã în þarã. Fratele poetului scria ºi el poezii, sub
pseudonimul ªah Handan, dupã moartea sa el fiind
înmormântat într-un cimitir vechi din oraºul ªamahî care
pânã în zilele noastre poartã numele lui.

Dupã convertirea Azerbaidjanului la islam (între sec.
IV – VIII în þarã predomina religia creºtinã diofisitã),
ªamahî a devenit unul dintre cele mai mari centre ale
culturii. În oraºul respectiv au trãit o mulþime de savanþi
ºi poeþi, printre care trebuie sã remarcãm în mod
obligatoriu numele marelui poet din sec. XII, Afzaladdin
Haqani. Aici funcþionau multe ºcoli, universitãþi, cenacluri
ºi festivaluri de muzicã vestite în tot Orientul Mijlociu.
Existau biblioteci publice ºi private bogate. În apropierea
oraºului, în localitatea Malham, se afla Academia de
Medicinã (Dar uº-ºuraDar uº-ºuraDar uº-ºuraDar uº-ºuraDar uº-ºura), înfiinþatã de unchiul lui Haqani,
faimosul medic din timpul sãu, Kafieddin.

Aici ºi-a petrecut anii de ºcoalã Nasimi, unde putea
obþine o educaþie corespunzãtoare poziþiei sale sociale,
conformã cu a celor mai bune universitãþi ale epocii. Lu-
crãrile lui ne dovedesc faptul cã el cunoºtea foarte bine
literatura ºi filosofia clasicã din Orient ºi Grecia anticã,
stãpânea în mod liber ideile fundamentale ale teologiei
musulmane ºi creºtine, învãþase medicina, astronomia,
astrologia, matematica, logica etc. El ºtia atât de bine
limbile strãine, încât scria poezii atât în limba azerã, cât
ºi arabã sau persanã.

Viaþa lui a corespuns cu perioada foarte criticã de la
sfârºitul sec. XIV, când Azerbaidjanul, care abia ieºise
din starea de ºoc determinat de invazia mongolã, s-a
înfruntat cu hoardele cuceritorului Tamerlan (1336-1405),

HURUFISMUL: O ÎNCERCARE DE PÃTRUNDERE
A RENAªTERII ÎN ISLAM

Fakhri TFakhri TFakhri TFakhri TFakhri T. Karimli. Karimli. Karimli. Karimli. Karimli11111

iar din nord era atacat de cãtre oºtile din Hoarda de Aur
ale hanului Tohtamâº. Ultimul, în anul 1385, a intrat în
Azerbaidjan din Derbend, provocând mari dezastre, ºi a
ajuns pânã la Tebriz. Primind vestea despre apropierea
lui Tamerlan, armata Hoardei de Aur a pãråsit Azer-
baidjanul ºi s-a retras spre nord3 .

Anii dominaþiei timuride reprezintã o perioadã întuneca-
tã a istoriei Azerbaidjanului. Mãcelãrind populaþia provin-
ciilor sudice ale Azerbaidjanului în mod nemilos, Tamerlan
a încercat sã ajungã spre nord, în ªirvan4 .

Aºadar, ºi restul Azerbaidjanului devine o provincie
timuridã. Conform ordinului lui, în oraºele ocupate se
mobilizeazã cei mai faimoºi meºteri, arhitecþi, pictori,
muzicieni, trimiºi la muncã silitã în capitala imperiului -
Samarkand. Tamerlan se gândise sã-ºi facã o capitalã
perfectã ºi fiecare cartier din Samarkand primise numele
unui oraº mare din Orient. Tamerlan încerca sã-ºi

3Dar suveranul ªirvanului (“ªirvanºah”), Ibrahim I (1382-
1417), din dinastia Derbendi, a reuºit, pe calea diplomaþiei,
sã salveze poporul sãu de nenorocire. Acesta, folosind contra-
dicþiile dintre Hoarda de Aur ºi timurizi, a obþinut autonomia
internã, a intrat în alianþã cu Tamerlan ºi a reuºit încheierea
unei pãci cu regele georgian Gheorghi VII. Într-adevãr, oastea
ªirvanului a participat la campaniile militare împotriva lui
Tohtamâº (1395) ºi a sultanului otoman Baiazid I (1399) ºi, în
schimb, tributul plãtit timurizilor era aproape simbolic.  În anul
1380, conducãtorul confederaþiei tribale turcice Karakoyunlu,
Gara Mahammad (în azerã “Mahammad cel Negru”), a ocupat
þinuturile din jurul lacului Van. Dupã moartea conducãtorului
l-a înlocuit fiul lui, Gara Yusif, care imediat s-a înfruntat cu
pericolul timurid. În aceeaºi perioadã, în partea sudicã a
Azerbaidjanului exista statul Gelairid cu capitalã în Tebriz
(1341 - 1410). Suveranul acestui stat dupã anul 1382 era
sultanul Ahmad. În 1386, Tamerlan a ocupat Tebrizul ºi de
acolo a înaintat spre ªirvan, Karabagh ºi Derbend, lãsând în
urma sa doar jafuri ºi distrugeri. Culmea rezistenþei poporului
a fost apãrarea cetãþii Alingea, care a fost asediatã timp de
14 ani, invadatorii nereuºind s-o cucereascã. În 1397, oastea
þinutului ªeki din nordul Azerbaidjanului, cu sprijinul soldaþilor
georgieni, a venit în ajutorul cetãþii Alingea ºi timurizii au
suferit o înfrângere însemnatã.
4 Gara Yusif Karakoyunlu a încheiat pace cu suveranul
gelairid sultan Ahmad, care rãmãsese fãrã þarã, împotriva lui
Tamerlan. În 1392, forþele unite ale aliaþilor au suferit o înfrân-
gere mare ºi Gara Yusif a fost obligat sã-ºi pãrãseascã domnia.
El a fost un om cu caracter ºi în 1394 ºi-a încercat încã o datã
ºansa, dar în apropierea Bagdadului a fost înfrânt de Tamerlan
a doua oarã.  Cãutându-ºi un loc de azil, sultanul Ahmad ºi
Gara Yusif au fost obligaþi sã se refugieze în Egipt ca sã
obþinã ajutorul sultanului mameluc. Însã, temându-se de furia
lui Tamerlan, sultanul Egiptului i-a aruncat în temniþã.

1 Tânãr jurnalist azer, analist politic, doctorand în istorie al
Universitãþii OvidiusOvidiusOvidiusOvidiusOvidius din Constanþa.
2 Statul medieval ªirvan (861 - 1538), care ocupa zona nord-
esticã a Azerbaidjanului, a jucat un rol însemnat în istoria
poporului azer. El era cunoscut prin mãtãsea sa: în perioada
medievalã treceau pe aici caravane din multe þãri ale lumii.
ªamahî ºi-a atins apogeul în sec. al XII-lea. Invazia mongolã
l-a afectat prin distrugerile provocate, la fel ca ºi pe celelalte
centre culturale din Orientul Mijlociu, dar deja în sec. al
XIV-lea capitala ªirvanului ºi-a recuperat funcþiile, rãmânând
principalul focar de culturã din þarã. În sec. XIII, în ªirvan,
care suferea de pe urma atacurilor permanente, cu toate cã
ºi-a pierdut mãreþia ºi puterea trecutã, nu a fost întreruptã
dezvoltarea culturalã, la care a avut un rol semnificativ oraºul
Baku, cunoscut încã de pe atunci prin portul sãu maritim ºi
resursele de petrol.
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legitimeze faptele sale cu sprijinul clericilor musulmani,
ceea ce determina în popor o urã profundã împotriva
dominaþiei timuride ºi un fenomen necunoscut pânã
atunci, miºcarea hurufizilor, exprimarea ideologicã a
nemulþumirilor populare. Acest ordin eretico-filosofic se
împotrivea atât puterii laice, cât ºi celei clericale.

Dupã opinia mai multor istorici, hurufismul exprimãhurufismul exprimãhurufismul exprimãhurufismul exprimãhurufismul exprimã
nemulþumirea meºteºugarilor orãºeni exilaþi înnemulþumirea meºteºugarilor orãºeni exilaþi înnemulþumirea meºteºugarilor orãºeni exilaþi înnemulþumirea meºteºugarilor orãºeni exilaþi înnemulþumirea meºteºugarilor orãºeni exilaþi în
strãinãtate, îndreptatã împotriva dominaþiei ºi politiciistrãinãtate, îndreptatã împotriva dominaþiei ºi politiciistrãinãtate, îndreptatã împotriva dominaþiei ºi politiciistrãinãtate, îndreptatã împotriva dominaþiei ºi politiciistrãinãtate, îndreptatã împotriva dominaþiei ºi politicii
cuceritoare timuridecuceritoare timuridecuceritoare timuridecuceritoare timuridecuceritoare timuride. Baku a devenit, în aceºti ani,
centrul ideologic al hurufismului. Fondatorul ordinului era
marele filosof ºi poet azer Fazlullah Naimi. În 1386 ºi-a
prezentat pentru prima datã ideile în oraºul Tebriz, capi-
tala istoricã a Azerbaidjanului. În mod energic el face
propaganda noii ideologii ºi în curând secta se rãspân-
deºte peste tot, în Azerbaidjanul întreg ºi în mai multe
þãri din Orientul Mijlociu ºi Asia Centralã. Naimi chiar a
încercat sã converteascã pe Tamerlan, dar eforturile lui
eºueazã. O mare parte din viaþa lui ºi-a petrecut-o în
oraºul Baku ºi în Azerbaidjan, unde el a scris cele mai
importante din operele sale, cum ar fi CavidannameCavidannameCavidannameCavidannameCavidanname
(Cartea despre eternitateCartea despre eternitateCartea despre eternitateCartea despre eternitateCartea despre eternitate) ºi VVVVVasiyyatnameasiyyatnameasiyyatnameasiyyatnameasiyyatname (TTTTTesta-esta-esta-esta-esta-
mentulmentulmentulmentulmentul). În afarã de cele enumerate sunt cunoscute cãr-
þile lui precum MahabbatnameMahabbatnameMahabbatnameMahabbatnameMahabbatname (Cartea despre dra-Cartea despre dra-Cartea despre dra-Cartea despre dra-Cartea despre dra-
gostegostegostegostegoste), ArtnameArtnameArtnameArtnameArtname     (Cartea despre tronCartea despre tronCartea despre tronCartea despre tronCartea despre tron), IsgendernameIsgendernameIsgendernameIsgendernameIsgendername
(Cartea despre AlexandruCartea despre AlexandruCartea despre AlexandruCartea despre AlexandruCartea despre Alexandru), , , , , NovmnameNovmnameNovmnameNovmnameNovmname     (CarteaCarteaCarteaCarteaCartea
despre visuridespre visuridespre visuridespre visuridespre visuri). Aceste cãrþi reprezintã bazele ideologice
ale noului ordin. Un grup de susþinãtori ai lui Naimi creeazã
la Baku o organizaþie clandestinã, de unde se trimiteau
propagandiºti în diferite oraºe din Orient, pentru rãspân-
direa ideologiei hurufide.

„Hurufism” vine de la cuvântul „huruf” (în arabã „litere”).
Hurufizii fetiºizau 28 ºi respectiv 32 litere ale alfabetelor
arabe ºi persano-azere, vãzând o legãturã strânsã dintre
liniile din faþa omului ºi literele arabe, ºi afirmau cã fãrã
ele nu se poate conºtientiza nici Dumnezeu, nici omul ºi
nici lucrurile. Dar, de fapt esenþa filosoficã ºi socialã a
hurufismului este mult mai bogatã ºi însemnatã. Pe scurt,
putem sã considerãm cã hurufismul era de fapt unahurufismul era de fapt unahurufismul era de fapt unahurufismul era de fapt unahurufismul era de fapt una
dintre cele mai serioase încercãri de pãtrundere adintre cele mai serioase încercãri de pãtrundere adintre cele mai serioase încercãri de pãtrundere adintre cele mai serioase încercãri de pãtrundere adintre cele mai serioase încercãri de pãtrundere a
Renaºterii în þãrile islamiceRenaºterii în þãrile islamiceRenaºterii în þãrile islamiceRenaºterii în þãrile islamiceRenaºterii în þãrile islamice. Hurufismul vedea în fiinþa
umanã o valoare supremã pe Pãmânt, purtãtorul înce-
putului spaþial ºi dumnezeiesc. Hurufismul, de fapt, deri-
vase din fundamentul ideologic al sufismului ºi aceste
curente idealiste aveau multe elemente comune. Dupã
hurufizi, literele alfabetului arab îºi ascundeau secretul
lumii ºi Coranul Sfânt nu este decât imaginea Dumne-
zeului, primitã de profetul Mahomet. Omul care conºtien-
tiza literele Coranului, având înþelepciunea dumnezeiascã
legatã de naturã, putea el însuºi sã ajungã la gradul Lui.
De aici vine formula faimoasã a hurufizilor: „An al-Haqq!”
(în arabã „Sunt adevãrul!”, , , , , dar ºi, de asemenea, „Sunt
Dumnezeu!”). Dogmele esenþiale ale ordinului sunt afir-
mate în cartea CavidannameCavidannameCavidannameCavidannameCavidanname a lui Naimi, dupã moartea
cãruia miºcarea nu s-a stins. Hurufismul a jucat un rol
însemnat împotriva jugului timurid ºi dogmelor ortodoxe
ale islamului. Dacã vom elibera hurufismul panteist de
acoperirea religios-idealistã, rãmâne doar motivul sãu
esenþial alcãtuit din umanismul ºi criticismul îndreptat
asupra structurii feudalo-clericale ºi  despotice a societãþii.

Aceste elemente ale hurufismului se reflectã ºi în creaþia
poeþilor clasici din timpul respectiv.

Hurufismul era o întruchipare a sufismului. Sufismul,
fiind o miºcare veche ºi cunoscutã, era împotriva orto-
doxismului islamic, trimiþând la filosofia greceascã, ºi îºi
obþinuse chiar anumite elemente din filosofia indianã,
transformându-se deci într-o concepþie idealistã, care a
afectat toatã viaþa publico-politicã ºi cultura din Orientul
Mijlociu. Fundamentul filosofic al sufismului este panteis-
mul: Dumnezeul este cauza primã a creaþiei lumii, este
„un duh absolut”, iar lumea este emanaþia acestui duh.
Omul poate tinde sã se dizolve în natura lui Dumnezeu,
dar pentru aceasta trebuie în primul rând sã atingã desã-
vârºirea spiritualã, ceea ce se obþine doar prin iubire purã
ºi înaltã. Astfel, plasând centrul de greutate al conºtienti-
zãrii lumii în sfera emoþionalã, deconectându-l de la dog-
mele formalistice ºi stagnate, sufizii accentuau importanþa
concentrãrii la om a tot ceea ce este omenesc: dragoste,
libertatea simþurilor, urã faþa de banalitatea zilnicã, bucurii
obþinute cu preþul abandonãrii libertãþii sufleteºti. În poezie,
care avea o fabuloasã putere de influenþã asupra omului
oriental medieval, a apãrut o categorie specialã de termi-
nologii „laice”, ce simbolizau componentele ideologiei
sufide. De exemplu, sufizii descriau ºi fetiºizau pasiunea,
frumuseþea, vinul, precum simboluri ale de întãririi spiri-
tuale. Treptat, aceste simboluri ºi-au pierdut sensul unic
sau au devenit mult mai elastice, aºa cum prin termi-
nologia simbolicã, poeþii sufizi puteau sã cosmetizeze
ideile lor eretice faþã de clerici. Sufismul era o miºcare
împotriva inegalitãþii sociale ºi a clericilor, însã avea un
caracter spontan ºi contradictoriu, criticând doar ascetis-
mul.

În aceastã perioadã, Nasimi face cunoºtinþã cu ideo-
logia hurufidã, se întâlneºte personal cu Fazlullah Naimi,
îi acceptã pãrerile ºi probabil de atunci începe sã-ºi
semneze poeziile cu pseudonimul Nasimi     („nasim”     în-
seamnã „vânt uºor”), ce are o rezonanþã apropiatã de
numele ºefului sectei. În acelaºi timp cu Nasimi, la
ideologia hurufidã s-a convertit un alt poet azer, Abulhasan
Ali ul-Ala, care în operele sale declarã oraºul Baku Kaaba
hurufismului datoritã faptului cã acolo locuia Fazlullah.
Cei mai buni adepþi ai sectei erau trimiºi în diferite oraºe
din Orientul Mijlociu.

Imadeddin Nasimi a devenit al doilea lider al acestei
ideologii. La începutul creaþiei sale, poetul, la fel ca ºi
prietenul ºi dascãlul sãu, Naimi, stãtea pe poziþiile
sufismului ºi era adeptul faimosului ºeic sufid ªibli. În
perioada sufidã a creaþiei sale, Nasimi folosea pentru
poeziile sale pseudonimul Huseyni, Seyid Huseyn, Seyid,
din cauza fascinaþiei lui faþã de Huseyn Halladj Mansur,
marele sufid persan ºi poetul din sec. al X-lea, care pentru
prima datã în lumea musulmanã a lansat lozinca despre
comparaþia lui Dumnezeu cu o fiinþã umanã. Din cauzã
ideilor sale eretice, Halladj Mansur era urmãrit încontinuu
ºi, ne-renunþând la viziunea sa, a fost spânzurat la Bag-
dad. Nasimi era ºi el pregãtit pentru acte de asemenea
curaj ºi îl admira ºi îl lãuda pe Mansur. Acest interes nu
s-a schimbat nici dupã alãturarea lui la hurufism. Nici
filosofia sufidã nu l-a lãsat pentru mult timp din viaþa sa.

În centrul creaþiei lui Nasimi stã, frumos ºi iubit,
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Dumnezeu, care mãreºte pe om, dãruindu-i din lucirile
sale. Prin desãvârºirea moralã omul se apropie de Dum-
nezeu. Pentru un om, cel mai înalt moment al extazului
e considerat întâlnirea cu persoana iubitã, unirea cu ea,
dizolvarea în ea. Poetul scrie cã, în ciuda opiniei  unora,
dupã care dragostea nu este decât un pãcat, el nu va
lãsa calea iubirii, cãci doar aceastã cale duce la Adevãrul
- Dumnezeu. Putem observa înlocuirea treptatã a sufis-
mului de cãtre hurufism în viziunea lui Nasimi, ceea ce
iese în evidenþã prin schimbarea viziunii panteiste a
poetului. Acum, la temelia acestor viziuni nu mai stau
dragostea ºi euforia, ci literele ºi conºtiinþa. De acum
înainte, în filosofie, Nasimi se bazeazã pe ideologia huru-
fistã a lui Naimi ºi predã principiile esenþiale ale ordinului.
Însã hurufismul predat de Nasimi nu este o simplã re-
petare a ideilor lui Naimi. El apropie omul cãtre Dumnezeu
ºi gãseºte o divinitate dumnezeiascã la om. Viziunea sa
ºi-a gãsit cea mai bunã reflectare poeticã în faimoasa sa
poezie (gazel) care începe cu versurile:

„În mine  încap ambele lumi, dar eu nu încap în aceastå
lume,

Sunt esenþã fãrã loc, eu nu încap în acest loc”.
În anul 1394, Fazlullah Naimi, împreunå cu adepþii

lui, a fost arestat în ªirvan din ordinul lui Tamerlan ºi a
fost spânzurat în cetatea Alingea, unde a fost ºi înmor-
mântat (azi, provincia Nahcivan, Republica Azerbaidjan)
de cãtre guvernatorul Azerbaidjanului, al treilea fiu al lui
Tamerlan, Miranºah. Cadavrul lui, agãþat de un cal, a
fost plimbat în tot oraºul. Naimi presimþea acest final, ºi
în VVVVVasiyyetnameasiyyetnameasiyyetnameasiyyetnameasiyyetname, scris de el în ajunul execuþiei sale,
defineºte programul luptei ce va urma. Cartea respectivã
a fost trimisã în mod clandestin la Baku. Conform
poruncilor lui, cele mai importante figuri ale sectei
pãrãsesc Azerbaidjanul ºi rãspândesc ideile marelui
dascãl în tot Orientul medieval, iar Nasimi trebuia sã se
cãsãtoreascã cu fiica sa, plecând din Baku.

„O Nasimi, dacã Allah (Fazlullah – n.m.) afirmã cã
globul este larg, atunci pleacã din Baku, fiindcã aici nu-þi
este locul”, se spune într-o poezie de-a lui în persanã.
Într-adevãr, Nasimi, însurându-se fiica cea micã a lui
Naimi, pãrãseºte ªirvanul, plecând în Asia Minorã, pe
urmã cãlãtorind prin Anatolia, Siria, Egipt. Analiza operelor
sale ne aratã faptul cã el a vizitat oraºele Baku, Bagdad,
Bursa, Tokat, ªamahî, Alep º. a. În Turcia, el se apropie
de faimosul poet ªeyhi ºi de Hadji Vali Bektaº, fondatorul
ordinului de derviºi BektaºiyeBektaºiyeBektaºiyeBektaºiyeBektaºiye, iar hurufismul câºtigã o

mare simpatie din partea populaþiei locale. În timpul
cãlãtoriilor prin þãri orientale, el a fost urmãrit, hãrþuit,
chiar arestat pentru luni de zile.

Imediat dupã moartea lui Tamerlan (1405), au urmat
luptele pentru putere în imperiul sãu, ceea ce a afectat
situaþia din Azerbaidjan. În provinciile Tebriz, Maragha,
Karabagh º.a. au început rãscoale, ce au creat o posibi-
litate rarã pentru Ibrahim I sã-i alunge pe strãini din þarã
ºi s-o uneascã sub autoritatea sa. Oastea ªirvanului,
lovind garnizoanele timuride, a ocupat o mare parte din
Azerbaidjan, Karabagh ºi Gandja. În primãvara anului
1406, la Tebriz începe o revoltã antitimuridã sub condu-
cerea tamgaciului (ºef al colectorilor de impozite) ) ) ) ) Ahi
Qassab („ahi”     semnificã membru al frãþiei meºteºugarilor
orãºeni, iar „qassab” înseamnã „casap, mãcelar”), iar
Ibrahim I întrã în capitalã istoricã a þãrii. Tebrizul însemna
cheia Azerbaidjanului ºi sfârºitul dominaþiei timuride5 .

  Dupã primul deceniu al sec. al XV-lea, regiunea ieºise
din sub influenþa timurizilor, iar în aceºti ani în Anatolia ºi
în Azerbaidjan dominau deja dinastiile turcice Zulgadar,
Akkoyunlu ºi Karakoyunlu, alãturi de otomani. Nasimi a
asigurat convertirea la ordinul hurufid a suveranului
Zulgadar - Ali bey ºi a fratelui sãu Nasreddin, ºi, ceva
mai târziu, ºi a suveranului Akkoyunlu, Osman Garayuluk,
care, pe urmå, a cucerit punctul strategic din zonã - Sivas.
Încã din anul 1410, Osman Garayuluk crea un pericol din
spate pentru statul Karakoyunlu, dupã ce îºi lãrgise
spaþiul pânã la oraºul Erzincan.

Pe urmã, Nasimi a plecat la Alep, oraºul sub autorita-
tea mamelucilor egipteni. Mai ales dupã invaziile selgiu-
cide, mongole ºi timuride, la Alep locuiau o mulþime de
triburi turcice, oraºul fiind un mare centru comercial între
Orient ºi Europa. Aici se întâlneau caravane comerciale
din India ºi ªirvan. Izvoarele istorice ne mãrturisesc cã,
la sfârºitul sec. al XIV-lea, din mãtasea importatã din

5 Dar unirea Azerbaidjanului nu s-a realizat, ºi Ibrahim I, sub
presiunea sultanului gelairid Ahmad, care deja obþinuse
Bagdadul, pãrãsind oraºul, s-a retras spre graniþele sale.
Fiindcã dupã moartea lui Tamerlan (1405), sultanul Egiptului
îi eliberase pe suveranii - refugiaþi, sultanul Ahmad Gelairi ºi
Gara Yusif Karakoyunlu. Dar nici sultanul Ahmad nu a reuºit
sã-ºi pãstreze puterea ºi Tebrizul a fost ocupat de fiul lui
Miranºah, Abu Bakr. Între timp se întãrise confederaþia
triburilor turcice Karakoyunlu, dupã întoarcerea liderului lor
Gara Yusif, care a ocupat o parte din Azerbaidjan. În 1408,
Gara Yusif a câºtigat lupta cu fiul lui Tamerlan, Miranºah, în
care a murit ultimul. El, întrând în oraº, îl invitã tot pe Ahmad,
sultanul din dinastia gelairidã, fiindcã nu avea legitimitate
conform concepþiilor orientale medievale, numai cã sultanul
nu vroia sã accepte protectoratul Karakoyunlu. Când Gara
Yusif a pãrãsit Tebrizul pentru o altã campanie militarã, sultanul
nãpãdind garnizoana sa, cheamã în ajutor pe ªirvanºah.
Înainte de a ajunge armata ªirvanului, Gara Yusif înfrânge
oastea lui Ahmad în apropierea Tebrizului (30 august), unde
ultimul a fost ucis, acesta fiind  ultimul suveran din dinastiei
Gelairizilor (1341-1410). În locul statului respectiv s-a înfiinþat
statul Karakoyunlu cu capitala în Tebriz (1410-1468). Coman-
dantul armatei ªirvanului, Kayumars, fiul lui Ibrahim I, cãzut
în prizonierat, a fost eliberat de Gara Yusif, fãrã nici o condiþie,
într-un mod foarte straniu pentru timpul respectiv ºi, bãnuindu-
l de  o înþelegere secretã cu suveranul Karakoyunlu, Ibrahim
I ºi-a executat propriul sãu fiu.

Peisaj la BåneçtiPeisaj la BåneçtiPeisaj la BåneçtiPeisaj la BåneçtiPeisaj la Båneçti
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ªirvan se pregãteau, în oraºele siriene, þesãturi frumoase,
iar negustorii occidentali aduceau mãtasea din ªirvan în
Europa, tocmai prin Siria.

În aceºti ani, situaþia în ªirvan era mult mai compli-
catã, pentru cã moartea lui Tamerlan a oferit oportunitatea
îndeplinirii unei necesitãþi istorice, unirea Azerbaidjanului,
pentru care se confruntau diferiþi suverani locali. Gara
Yusif, folosind ca motiv executarea lui Kayumars, începe
o campanie militarã împotriva ªirvanului. Alianþa
ªirvanului cu micul stat feudal azer - ªaki ºi regatul
georgian Kahetia suferã o înfrângere într-o luptã pe malul
fluviului Kura (6 noiembrie 1412), adicã la graniþa
ªirvanului, de cãtre cavaleria Karakoyunlu. Toþi suveranii
aliaþi, toatã aristocraþia ªirvanului au cãzut prizonieri. Dar,
în 1413, Ibrahim I, în schimbul unui tribut imens, care a
fost plãtit pe urmã de cãtre starostele breslelor meºte-
ºugãreºti din Tebriz, în frunte cu Ahi Gassab, se întoarce
în þara sa, recunoscându-se vasalul suveranului
Karakoyunlu, iar armata de ocupaþie pãrãseºte ªirvanul.

Aºadar, fãrã îndoialã, în acest centru mare ºi multi-
naþional al comerþului medieval erau prezenþi ºi negustorii
din ªirvan ºi probabil veneau aici ºi hurufizii urmãriþi la
Baku ºi ªamahî. Nasimi creeazã aici o sectã localã a
ordinului hurufid ºi a avut un mare succes. El s-a stabilit
la Alep ºi a locuit aici cu familia sa. Însã activitatea sa în
oraºul respectiv nu a fost remarcatã de teologi ºi de sul-
tanul mameluc Muayyad. Poeziile lui filosofice i-au asigu-
rat însã un auditoriu mare, iar oamenii le copiau, le învãþau
pe de rost, le citeau în pieþe, considerate tot atâtea cen-
tre ale oraºului musulman. Conform legendei, tocmai
acest fapt a determinat moartea lui.

Despre moartea lui Nasimi ºi destrãmarea ordinului
hurufud ne informeazã sursele medievale. Un hurufid
tânãr, elevul poetului, fiind înconjurat de mulþime în timpul
ce citea poeziile eretice ale învãþatului sãu, a fost arestat
de cãtre autoritãþi. Pentru salvarea lui Nasimi, el declarã
cã poeziile aparþin lui ºi e condamnat la moarte. Aceastã
veste ajunge pânã la Nasimi, care era la cizmar: grãbin-
du-se la locul execuþiei, el mãrturiseºte cã ideile sunt ale
lui ºi moare torturat.

În izvorul arab Kunuz-uz-zahabKunuz-uz-zahabKunuz-uz-zahabKunuz-uz-zahabKunuz-uz-zahab,,,,, despre execuþia lui
Nasimi, în oraºul Alep, în anul 1417, se spune: „Ereticul
Ali Nasimi a fost executat în timpul lui Iaºbek. În vremurile
acestea la Dar-ul-adleDar-ul-adleDar-ul-adleDar-ul-adleDar-ul-adle (Palatul justiþiei – n.m.) cu pre-
zenþa ºeicului nostru Ibn Hatib an-Nasiri, naibul (repre-
zentantul – n.m.) cadiului ºeicul, Izzuddin ªamsuddin
ibn Aminuddovle, cadiului suprem Fathuddin al-Maliki ºi
cadiul suprem ªihabuddin al-Hanbali se discutã cazul (lui
Nasimi – n.m.). El a sedus din calea adevãrului pe câþiva
nebuni ºi ei aflându-se în erezie ºi ateism, i se supuneau.
Despre aceasta i-a informat pe cadii ºi teologi din oraº,
unul cu numele Ibn al-ªangaº Alhanadan. Arbitrul i-a spus:
«Dacã tu vei dovedi cã vorbeºti despre Nasimi, nu te voi
executa». Nasimi a rostit Kalime-i ºahadetKalime-i ºahadetKalime-i ºahadetKalime-i ºahadetKalime-i ºahadet (rugãciunea
în islam – n.m.), a depus jurãmânt ºi a respins tot ceea
ce se vorbea despre el. În acest moment a venit ºeicul
ªihabuddin ibn Hilal. Ocupându-ºi locul sãu onorific la
adunare, el a declarat cã Nasimi este ateu ºi trebuie sã
fie executat, chiar dacã se va gândi la abjurare, ºi a
întrebat: «De ce nu-l executaþi?». Al-Maliki i-a rãspuns:
«Vei scrie personal verdictul?» Acesta a rãspuns: «Da»
ºi a scris verdictul, la care imediat l-au îndemnat cei
prezenþi. Însã ei nu au fost de acord cu el. Al-Maliki i-a
spus: : : : : «Cadiii ºi teologii nu au cãzut la înþelegere cu tine.
Cum pot eu sã-l execut dupã cuvintele tale?». Iaºbek a
spus: «Eu nu-l cunosc. Sultanul mi-a poruncit sã-i aduc
la cunoºtinþã cazul lui. Aºteptãm ce va ordona sultanul
privind acest caz». Aºadar adunarea s-a sfârºit. Nasimi
a rãmas la temniþã. Despre cazul lui Nasimi a fost informat
sultanul Muayyad, din partea cãruia a venit ordinul sã fie
jupuit ºi corpul lui sã fie pus la vedere la Halab (Alep - n.
m.) pentru public, timp de ºapte zile, sã-i fie tãiate mâinile
ºi picioarele ºi sã fie trimise lui Ali bey ibn Zulgadar, fratelui
sãu Nasreddin ºi lui Osman Karayuluk pe care de ase-
menea i-a sedus Nasimi. Aºa ºi au fãcut. Acest om era
necredincios ºi mulhid (hulitor – n.m.). Fereascã Dum-
nezeu, se spune cã el are niºte poezii fine (sic! – n.m.)”.

Îndurarea ºi curajul lui Nasimi în timpul oribilei execuþii
s-au transformat în popor într-o mulþime de legende, tema
devenind un simbol al curajului aproape în toate sursele
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medievale din timpul respectiv. Pânã la ultima respiraþie
el nu recunoaºte vina sa ºi repetã încontinuu formula
ordinului An al-Haqq!An al-Haqq!An al-Haqq!An al-Haqq!An al-Haqq! în timp ce îçi bate joc de cãlãii
sãi. Se spune cã în timpul execuþiei unul dintre teologi,
prezent acolo, a exclamat: „Acest om este mai råu decât
Satana, este blestemat locul unde va cådea chiar o
picãturã din sângele lui ºi acest loc trebuie sã fie ars, sã
fie tãiat cu sabia!” Paradoxal, tocmai în momentul respec-
tiv o picãturã de sânge stropeºte degetele lui. Mulþimea
înfuriatã cere tãierea degetului muftiului, iar el, apãrân-
du-se disperat, þine de faptul cã în Coran nu existã aºa
ceva ºi declaraþia anterioarã nu înseamnã nimic. Atunci,
Nasimi rãspunde cu douã versuri care au rãmas pentru
posteritate un proverb binecunoscut:

„Dacã vei tãia mãcar un deget teologului, el se va
întoarce de la Dumnezeu,

Priveºte la acest iubit nefericit, îl jupoaie, dar nu-i
doare!”

Conform altei legende, dupã exclamarea lui Nasimi
An al-Haqq!An al-Haqq!An al-Haqq!An al-Haqq!An al-Haqq! l-au întrebat: „Ce fel de Dumnezeu eºti tu,
dacã te decolorezi pierzând sângele?” Poetul a rãspuns:
„Nu poþi sã conºtientizezi cã eu sunt zeul iubirii la apusul
eternitãþii. În timpul apusului soarele mereu se decolo-
reazã!”

Dupã aceste date, putem afirma faptul cã poetul nu a
fost executat numai datoritã credinþei sale religioase, ci
poate ºi din cauze politice. Cel puþin casa lui a fost
cercetatã ºi au fost gãsite scrisorile suveranilor Akkoyunlu
ºi Karakoyunlu. Probabil adunarea nu a discutat fãrã nici
un sens soarta lui Nasimi, aceasta fiind porunca sultanului
mameluc din Egipt ºi tot din cauza sus-numitã el a cerut
cercetarea cazului lui Nasimi, în timp ce el era þinut în
temniþã. În sfârºit, ultimul gest al lui, cu trimiterea organelor
poetului cãtre suveranii regionali, poartã un mesaj clar.

Nasimi a fost înmormântat la Alep, în panteonul de
familie ce pânã în zilele noastre se considerã un loc sfânt.
Pelerinii de la mormântul poetului îi acordã numele onorific
NasimiNasimiNasimiNasimiNasimi. Poezia lui ºi-a câºtigat popularitatea foarte repede
printre popoarele turcice din Asia Centralã, în Anatolia ºi
în Iran. În vremurile respective, pentru doar rostirea
versurilor lui ºi pentru propaganda ideilor hurufismului, au
fost executaþi o mulþime de oameni. Numele lui Nasimi
împreunã cu Mansur Halladj a devenit un simbol al fidelitãþii
în faþa ideilor personale. Poetul a fost tradus în diferite
limbi, el însuºindu-ºi în mod creativ cele mai bune tradiþii,
atât ale literaturii natale, cât ºi ale literaturii altor popoare
din Orientul Mijlociu, creând astfel o nouã literaturã.
Mãreþia lui este determinatã de îmbogãþirea cuvântului
cu sensuri sociale ºi filosofice. Poezia lui de fapt sunã
ca un imn pentru om: preamãrindu-l pe om, în spiritul
umanismului renascentist, am spune noi astãzi, el îl consi-
derã cel mai mare lucru pe care l-a creat natura, insistând
asupra drepturilor lui de libertate ºi autoconºtientizare:

„De intru în moschee sau trec lângã hram,
Merg la dreapta, la stânga sau drept înainte,
Tot mai limpede mi se aratã în minte:
E Dumnezeu oricare din fiii lui Adam!”6

Nasimi a lãsat în urma sa un patrimoniu bogat –

7 Noul ºirvanºah Halilullah I a reluat relaþiile de prietenie cu
urmaºul lui Tamerlan, ªahruh, care ocupase o mare parte
din Asia Centralã ºi din Iran. Iar Gara Yusif planificå sã supunå
total statul ªirvan ºi sã ocupe anumite regiuni din est. Dar nu
s-a realizat visul lui, a murit în 1420, chiar în mod neaºteptat,
în timp ce pleca la rãzboi. Peste câþiva ani (1434), moare ºi
simpatizantul ideilor hurufide Osman Garayuluk, dupã care
a început o luptã sângeroasã  pentru putere. Numai cã, pe
urmã, Uzun Hasan reuneºte statul Akkoyunlu, terminã cu
duºmanul vechi - Karakoyunlu (1467) ºi prin alianþa cu statele
occidentale, intrã în conflict cu otomanii, dar va fi înfrânt tocmai
din cauza modernizãrii otomanilor, ceea ce nu s-a produs în
spaþiul respectiv.
8 Realizarea þintei celei din urmã va fi reuºitã doar de tânãrul
nepot al lui Uzun Hasan, Ismayîl I Safevi (1501-1524),
reprezentantul unei familii-suverane foarte cunoscute din
þinutul Ardebil din sudul Azerbaidjanului, care va înfiinþa statul
Safevizilor (1501-1723).
9 BIBLIOGRAFIE: BIBLIOGRAFIE: BIBLIOGRAFIE: BIBLIOGRAFIE: BIBLIOGRAFIE: Kulizade Z., Hurufism i ego predstaviteliHurufism i ego predstaviteliHurufism i ego predstaviteliHurufism i ego predstaviteliHurufism i ego predstaviteli
v Azerbajdzanev Azerbajdzanev Azerbajdzanev Azerbajdzanev Azerbajdzane, ElmElmElmElmElm, Baku, 1970; / Ibrahimov M., Nasimi iNasimi iNasimi iNasimi iNasimi i
ego vremiaego vremiaego vremiaego vremiaego vremia, AzerneºrAzerneºrAzerneºrAzerneºrAzerneºr, Baku, 1976; / Aºurbeyli S., GosudarstvoGosudarstvoGosudarstvoGosudarstvoGosudarstvo
ªirvanºahovªirvanºahovªirvanºahovªirvanºahovªirvanºahov, ElmElmElmElmElm, Baku, 1983; / Aºurbeyli S.,     Istoria gorodaIstoria gorodaIstoria gorodaIstoria gorodaIstoria goroda
Baku v period srednevekoviaBaku v period srednevekoviaBaku v period srednevekoviaBaku v period srednevekoviaBaku v period srednevekovia, Baku, 1992; / Fazlullah ibn
Ruzbihan Hundji, TTTTTarih-i alam-ara-i aminiarih-i alam-ara-i aminiarih-i alam-ara-i aminiarih-i alam-ara-i aminiarih-i alam-ara-i amini, ElmElmElmElmElm, Baku, 1987;
/ Istoria Irana s drevneiºih vremen do konca XVIII vekaIstoria Irana s drevneiºih vremen do konca XVIII vekaIstoria Irana s drevneiºih vremen do konca XVIII vekaIstoria Irana s drevneiºih vremen do konca XVIII vekaIstoria Irana s drevneiºih vremen do konca XVIII veka,
Leningrad, 1958; / Mahmudov Y., Vzaimootnoºenia gosu-Vzaimootnoºenia gosu-Vzaimootnoºenia gosu-Vzaimootnoºenia gosu-Vzaimootnoºenia gosu-
darstv Aggoyunlu i Sefevidov s zapadnoevropeiskimi stra-darstv Aggoyunlu i Sefevidov s zapadnoevropeiskimi stra-darstv Aggoyunlu i Sefevidov s zapadnoevropeiskimi stra-darstv Aggoyunlu i Sefevidov s zapadnoevropeiskimi stra-darstv Aggoyunlu i Sefevidov s zapadnoevropeiskimi stra-
naminaminaminaminami, ElmElmElmElmElm, Baku, 1991; / Ahmedov E., Arabo-musulmanskajaArabo-musulmanskajaArabo-musulmanskajaArabo-musulmanskajaArabo-musulmanskaja
filosofija srednevekovjafilosofija srednevekovjafilosofija srednevekovjafilosofija srednevekovjafilosofija srednevekovja, MaarifMaarifMaarifMaarifMaarif, Baku, 1980; / Buniatov Z.,
Gosudarstvo Atabekov Azerbaijd¿anaGosudarstvo Atabekov Azerbaijd¿anaGosudarstvo Atabekov Azerbaijd¿anaGosudarstvo Atabekov Azerbaijd¿anaGosudarstvo Atabekov Azerbaijd¿ana, ElmElmElmElmElm, Baku, 1978; /
Hagani ªirvani,     Izbrannie proizvedeniaIzbrannie proizvedeniaIzbrannie proizvedeniaIzbrannie proizvedeniaIzbrannie proizvedenia, UsaqgencnesrUsaqgencnesrUsaqgencnesrUsaqgencnesrUsaqgencnesr,
Baku, 1959; / Avadiaieva E.  Zdanovic L., 100 velikih kaznei100 velikih kaznei100 velikih kaznei100 velikih kaznei100 velikih kaznei,
VVVVVeceeceeceeceece, Moskva, 2000. / www.azeri-info.com/nasimi.htm /
w w w. s u f i s m . r u / w e b m a g / p u b l i c _ h t m l / a r t i c l e .
php3?mode=pr in t&s to ry= 20010918222901336 /
www.xx.lipetsk.ru/xx_21_09_08.shtml / www.azerifolk.com/lit-
erature/Nasimi/ishushiy.asp / www.azerros.ru/az_lit_04.htm
/ www.baku.ru/pubs/azpoetry/archive_ru.php /
10  hãrþi: hãrþi: hãrþi: hãrþi: hãrþi: http://www.azeri-info.com/aggorunlu.htm / http://
c c a t . s a s . u p e n n . e d u / ~ r s 1 4 3 / m a p 5 . j p g / h t t p : / /
www.princeton.edu/~humcomp/timurid.jpeg / http://
www.metmuseum.org/toah/hd/maml/maml_d1map.htm

divani (culegeri de poezii) în azerã, în arabã, în persanã,
precum ºi alte poezii (cum ar fi gaside ºi mesnevi), care
nu întrã în aceste culegeri. Analiza divanilor lui pãstraþi
în diferite biblioteci ale lumii dovedeºte cã el a trecut
printr-o cale complicatã, începând cu poeziile de dragoste
ºi terminând cu operele despre problemele publice ºi
spirituale. Poate cã dacã el nu ar fi intrat în politicã ar fi
avut o viaþã frumoasã ºi lungã.

Executarea lui Nasimi ºi destrãmarea ordinului hurufid
însemna ºi sfârºitul unei epoci istorice în Azerbaidjan. În
acelaºi an cu el moare ºirvanºahul Ibrahim I Derbendi, în
vârstå înaintatã, datoritã capacitãþilor diplomatice ºi mili-
tare ale cãruia, în decursul a 30 ani de domnie, statul
ªirvan ºi-a pãstrat independenþa, ºi-a întãrit autoritatea
ºi ºi-a lãrgit teritoriul, fiind singurul stat azer care a supra-
vieþuit marilor tulburãri ale timpului7 .

Introducerea renaºterii în islam, ca ºi unirea Azerbaid-
janului, au suferit un eºec8 . Dar amintirea lor, perpetuatã
peste veacuri, strãmutatã cu admiraþie pe tãrâm cultural9 ,
se bucurã ºi azi de toatã gloria eroicã, postumã, a marilor
încercãri care, dacã ar fi izbândit, ar fi schimbat lumea10 .

6 Adaptare prozodicã de Mãdãlin Roºioru.
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Întemeierea schitului
Poiana Mãrului

Figura stareþului VasileVasileVasileVasileVasile de la Poiana Mãrului (canonizat de
Sinodul Bisericii Ortodoxe Române la 5 octombrie 2003 ºi
trecut în calendar cu datã de pomenire la 5 aprilie) a dobândit
o mare importanþã ºi pentru dezvoltarea spiritualã a multor
comunitãþi isihaste din munþii Vrancei ºi ai Buzãului. Documente
sau izvoare sigure care sã indice anul înfiinþãrii nu se cunosc,
fapt cauzat ºi de desele nenorociri ce s-au abãtut asupra aºezãrii
de-a lungul vremii. Se ºtie cã prima vatrã a schitului Poiana
Mãrului a ars complet la 14 aprilie 1771, atunci fiind mistuite
de foc pisania primei biserici, care ne-ar fi oferit cele mai
importante date, dar ºi acte cu privire la ctitori, danii ºi milostenii
acordate aºezãmântului monahal. Cercetãtorii istoriei acestui
schit au avut o misiune dificilã în a stabili cu exactitate data
întemeierii schitului ºi numele celor dintâi ctitori, folosind pentru
aceasta surse ºi documente indirecte.11111

Locuitorii din împrejurimi pãstreazã din tatã în fiu o isto-
rioarã ce se referã la ridicarea primei aºezãri monahale la Poiana
Mãrului, a cãrei fapte par astãzi vorbe de legendã. Se spune cã,
înainte de a fi schit, în acest loc era o pãdure întinsã, departe
de orice aºezare omeneascã, dupã cuvintele bãtrânilor cale de
2 - 3 poºte. Acolo îºi aveau stâna niºte ciobani, singurii vieþu-
itori ºi cunoscãtori ai locurilor. Ei îºi ridicaserã o colibã ºi un
staul pentru oi pe locul unde se va ridica mai târziu mânãstirea,
lângã un mãr mare, de unde se trage probabil ºi denumirea
aºezãrii Poiana Mãrului. Cei ce istorisesc vorbesc despre faptul
cã în toate serile ciobanii vedeau o luminã, ca un felinar, în
scorbura mãrului, dar nici unul din ei nu avea curajul sã vadã
ce este, mai ales cå ziua nu se mai vedea nimic.

Într-una din  serile de varã, pe când ciobanii priveau lumina
ce le apãrea din mãr, au primit niºte oaspeþi neobiºnuiþi. Trei
cãlugãri pelerini, doritori de liniºte ºi sihãstrie, cãutau un loc
prielnic zidirii unei mânãstiri. Aflând ºi vãzând ºi ei acea luminã,
s-au minunat, iar unul dintre ei, Vladislav, s-a urcat în mãr ºi de
acolo a coborât cu o iconiþã, ce o înfãþiºa pe Maica Domnului
cu Pruncul în braþe. A doua zi, doi dintre cãlugãri au plecat spre
miazãzi, însã Vladislav a rãmas ºi împreunã cu ciobanii a ridicat
mânãstirea, aºezând sfântul altar pe locul în care se afla mãrul.
La puþin timp, aºezarea a sporit prin venirea a numeroºi monahi,
a cãror prim stareþ ºi îndrumãtor le-a fost Vladislav.

Aceastã istorioarã este susþinutã de obºtea schitului
Dãlhãuþi, care a fost mult timp sub influenþa duhovniceasã a
mânãstirii Poiana Mãrului. Egumenul mânãstirii Dãlhãuþi de pe
la anul 1924, care nu pãrãsise obºtea de 52 de ani, mãrturisea
cã citise o „voluminoasã cronicã” ce se pãstra în mânãstire.
Aceasta era datatã „20 august 1480” ºi conform spuselor sale,

SCHITUL POIANA MÃRULUI  – „UN ATHOS ROMÂNESC”

Romulus BuzåÆeluRomulus BuzåÆeluRomulus BuzåÆeluRomulus BuzåÆeluRomulus BuzåÆelu

cuprindea ºi relatarea evenimentelor cu privire la întemeierea
schitului Poiana Mãrului. Mai mult, era ºi o însemnare cu privire
la icoana descoperitã de cãlugãrul Vladislav în mãr, „ce se pãs-
trase pânã acum câþiva ani” ºi care avea inscripþionatã „anul
1110”. Aceastã cronicã fusese cititã ºi de alþi cãlugãri din mâ-
nãstire, care au consemnat tradiþia. Din pãcate, acea cronicã
nu mai poate fi gãsitã, fiind pierdutã în vremurile grele ce s-au
abãtut asupra mânãstirii.

Tradiþia aceasta, dupã cum se vede, e departe de adevãr.
Existã totuºi un sâmbure de veridicitate în relatare, atunci când
se prezintã episodul venirii unor cãlugãri. Aceasta deoarece
ºtim cu exactitate cã stareþul Vasile, care a vieþuit mai înainte
20 ani la schitul Dãlhãuþi, de lângã târgul Focºaniului, a cãutat
loc de sihãstrie ºi acolo a întemeiat noua sa aºezare, Poiana
Mãrului.

Schitul Dãlhãuþi, situat la marginea Þãrii Româneºti, deºi
era aºezat în pãdure, avea în jur sate ºi în apropiere târgul
Focºanilor,  dovedindu-se astfel neprielnic pentru o desãvârºitã
liniºte. De aceea, cuviosul Vasile s-a hotãrât sã întemeieze el
însuºi un schit cât mai departe de aºezãri omeneºti. ªi cerce-
tând munþii, a gãsit loc de vieþuire sihãstreascã la Poiana Mãru-
lui. Cu ajutorul material al domnitorului Constantin Mavrocor-Constantin Mavrocor-Constantin Mavrocor-Constantin Mavrocor-Constantin Mavrocor-
datdatdatdatdat, monahul Vasile a ridicat mai întâi o bisericã din lemn, cu
hramul Naºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii Domnului, apoi chilii în care se vor
muta ucenicii sãi de la Dãlhãuþi, acest schit rãmânând în conti-
nuare sub ascultarea sa duhovniceascã.

Informaþii istorice ne sunt oferite de scrierile biografice ale
Sf. Paisie VelicicovskiSf. Paisie VelicicovskiSf. Paisie VelicicovskiSf. Paisie VelicicovskiSf. Paisie Velicicovski sau Paisie de la NeamþPaisie de la NeamþPaisie de la NeamþPaisie de la NeamþPaisie de la Neamþ, ceea ce sugereazã
deja legãtura profundã care l-a unit pe stareþul Vasile de uce-
nicul sãu ºi influenþa exercitatã asupra acestuia. Pe de altã
parte, se poate spune cã tocmai datoritã Sf. Paisie s-a ajuns la
o bunã cunoaºtere a vieþii ºi lucrãrii duhovniceºti a ieroschimo-
nahului Vasile. S-a putut scrie chiar cã, fãrã Sf. Paisie, „stareþul
ar fi rãmas în tãcerea celor pe care doar Dumnezeu îi cunoaºte”22222.
Atunci când se încearcã reconstituirea etapelor esenþiale ale
vieþii celui ce mai este cunoscut drept stareþul Vasile, trebuie
avutã în vedere ºi activitatea sa de formator ºi îndrumãtor al
unor obºti, precum ºi întemeierea schitului de la Poiana Mã-
rului. Faptul cã Vasile este ctitorul, ºtim chiar de la el însuºi,
dupã cum mãrturiseºte în Testamentul sãu, DiataDiataDiataDiataDiata din anul 1764:
„...Fãcând eu acest schit, anume Poiana Mãrului ºi trãind eu
câtãva vreme cu fraþii mei, cu ruºii... vieþuind în þarã streinã...”.33333

Astfel, cel care a pus bazele mânãstirii de la Poiana Mãrului
a fost ieroschimonahul VasileVasileVasileVasileVasile, trãitor între anii 1692-1767.
Acesta este numit de unii cercetãtori Vasile SloveanulVasile SloveanulVasile SloveanulVasile SloveanulVasile Sloveanul, alþii

1 Pr. G. Cocora ºi pr. H. Constantinescu, Poiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana Mãrului, în GlasulGlasulGlasulGlasulGlasul
BisericiiBisericiiBisericiiBisericiiBisericii, XXIII (1964), nr. 5 - 6, p. 470

2 Pr. G. Cocora, Cuviosul VCuviosul VCuviosul VCuviosul VCuviosul Vasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãrului, în volumul
Sfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºti, Bucureºti, 1987, p.
422
3 Dario Raccanello, Rugãciunea lui Iisus în scrierile stareþului VasileRugãciunea lui Iisus în scrierile stareþului VasileRugãciunea lui Iisus în scrierile stareþului VasileRugãciunea lui Iisus în scrierile stareþului VasileRugãciunea lui Iisus în scrierile stareþului Vasile
de la Poiana Mãruluide la Poiana Mãruluide la Poiana Mãruluide la Poiana Mãruluide la Poiana Mãrului, traducere Maria Cornelia Oros ºi diac. Ioan I. Icã
jr., Sibiu, 1996, p. 35

spiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitatespiritualitate
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spun cã se nãscuse în Rusia, fiind chiar vãr cu Paisie Velicicovski
ºi se numea Vasilie BezrucovâiVasilie BezrucovâiVasilie BezrucovâiVasilie BezrucovâiVasilie Bezrucovâi, adicã „cel fãrã mâneci”.
Împrejurãrile care l-au determinat sã intre în monahism nu se
cunosc. Cei care s-au ocupat de biografia cuviosului Vasile
vorbesc despre firea înclinatã spre cele duhovniceºti ºi râvna
pentru viaþa desãvârºitã.44444 Acesta a venit la Poiana Mãrului de la
Dãlhãuþi, un alt schit din zonã, al cãrui „stareþ” era ºi unde a
trãit vreo 20 de ani. Înainte de aceastã perioadã ºtim foarte
puþine. În afara anului naºterii (1692), care, datoritã unui
manuscris recent studiat, a putut fi stabilitå cu certitudine,
mai cunoaºtem patria sa de origine. Cuviosul Vasile s-a nãscut
în „Þara Ruseascã” ºi el însuºi confirmã aceasta atunci când
scrie în Testamentul sãu cã la Poiana Mãrului a trãit „în þarã
streinã” ºi împreunã cu „fraþii mei ruºi”.

Existenþa neîntreruptã a miilor de sihaºtri ºi a sutelor de
schituri cu viaþã sihãstreascã din codrii Þãrilor Române, deci ºi
din munþii Buzãului ºi ai Vrancei, explicã de ce cuviosul Vasile
a venit pe la începutul sec. al XVIII-lea în acest þinut, unde a ºi
întemeiat un schit. El a gãsit aici o viaþã monahalã mult mai
intensã decât în þara sa, care, dupã ce trecuse teologic printr-o
accentuatã influenþã catolicã, se afla acum sub influenþa
protestantã, fapt ce adusese ºi o rãcire a vieþii monahale.
Cuviosul VasileVasileVasileVasileVasile, dupã 20 de ani petrecuþi la Dãlhãuþi, unde
exista o puternicã viaþã sihãstreascã, în care el s-a regãsit ºi
unde s-a integrat uºor, a hotãrât sã se aºeze, pe la 1733, tocmai
într-o regiune atât de bogatã în mici schituri din munþii Buzãului
ºi Vrancei, în vecinãtatea schiturilor Trãisteni ºi Cârnu. Acolo a
întemeiat mânãstirea de la Poiana Mãrului. Era, de altfel, o
tradiþie mai veche ca monahii ruºi sã vinã în mânãstirile din
Moldova, unde puteau gãsi mulþumirea unei vieþi cãlugãreºti
de o mai mare adâncime duhovniceascã.

Despre motivele care au stat la baza hotãrârii de a întemeia
o nouã aºezare aflãm din TTTTTestamentul estamentul estamentul estamentul estamentul sãu, deosebit de semni-
ficativ în acest sens: simþindu-se acum înaintat în vârstã ºi
bolnav, a înþeles sã explice în scris motivul pentru care cãlugãrii
de origine rusã ºi cei de origine românã, dupã ce au trãit împre-
unã mulþi ani în acelaºi schit, au hotãrât sã se separe ºi sã
trãiascã în douã locuri diferite. La Poiana Mãrului limba de cult
folositã în mod curent era slavona, atât pentru toate serviciile
liturgice, cât ºi pentru celelalte acþiuni desfãºurate în comun,
ca de exemplu cea a lecturii la trapezã. Cãlugãrii români doreau,
pe bunã dreptate, sã poatã folosi propria lor limbã. Toþi, ruºi ºi
români, considerau cã dispariþia „stareþului” lor fãcea mai dificilã
aceastã convieþuire paºnicã care a putut fi pânã atunci între ei.
Cunoscând aceste preocupãri, cuviosul Vasile a hotãrât cã cel
mai bun lucru era ca fiecare grup lingvistic sã îºi aibã schitul
sãu, unde sã îºi poatã desfãºura toate activitãþile specifice
vieþii monahale în limba maternã. Cu profundã smerenie, el
propune sã îi lase la Poiana Mãrului pe cãlugãrii de origine
românã, iar el sã se întoarcã la Dãlhãuþi împreunã cu monahii
ruºi. Cãlugãrii români nu au acceptat acest fapt, recunoscându-i
dreptul de a rãmâne în schitul întemeiat de el, „în þarã strãinã”,
cu multe osteneli. Astfel, cuviosul Vasile a rãmas împreunã cu
monahii ruºi la Poiana Mãrului, iar cei români s-au strãmutat
într-alt schit. Toate acestea sunt povestite pe scurt în TTTTTesta-esta-esta-esta-esta-
mentmentmentmentment,     pentru a motiva ºi certifica în mod public împãrþirea
bunurilor (cãrþi, obiecte liturgice, icoane etc.) între cele douã
grupuri de monahi aflate mult timp sub ascultarea duhov-

niceascã a ieroschimonahului Vasile.55555

Referitor la anul întemeierii ºi la numele ctitorului schitului
Poiana Mãrului existã mai multe referinþe istorice, care au dat
naºtere unor confuzii ºi contradicþii. Astfel, cercetãtorul IoanIoanIoanIoanIoan
C. FilittiC. FilittiC. FilittiC. FilittiC. Filitti nota într-una din scrierile sale cã începuturile vieþii
monahale în acele locuri au fost puse între anii 1769 - 1774.
Într-o lucrare anterioarã el pomenise numele episcopului
ConstandieConstandieConstandieConstandieConstandie al Buzãului, care „zidise schitul Poiana Mãrului,
început la 12 mai 1810 ºi sfinþit la 8 septembrie 1812… cu
ajutorul credincioºilor din acele locuri unde greu se ajunge cu
piciorul”.

Mai mulþi cercetãtori afirmã însã cã „schitul a fost fondat în
vremea lui Alexandru Pavlovici I, împãratul Rusiei în anul 1810,
pornind de la pisania bisericii mari, ca apoi sã arate cã aici se
mai aflã o bisericã veche din anul 1781, care însã nu este ziditã
din temelie, ci numai reparaþia alteia, fundatã în 1464 de stareþul
Vasile, care se zice ca este întîiul întemeietor al Schitului Poiana
Mãrului…”. Toate aceste studii nu sunt bine fundamentate ºi
nici nu se bazeazã pe o cercetare autenticã a hrisoavelor vremii.
Se poate chiar afirma cã aceºti cercetãtori pomeniþi în studiul
pr. Gabriel CocoraGabriel CocoraGabriel CocoraGabriel CocoraGabriel Cocora ºi a pr. Horia ConstantinescuHoria ConstantinescuHoria ConstantinescuHoria ConstantinescuHoria Constantinescu nu au fost la
faþa locului ºi au luat în considerare ºi alte surse mai puþin
obiective ori autentice. Cei doi istorici bisericeºti descoperã o
serie de erori în toate aceste studii.66666 Mai întâi, nu se poate
afirma cã întemeierea schitului s-a fãcut în anii 1810 - 1812, la
aproape jumãtate de veac de la moartea cuviosului Vasile. Apoi,
biserica cea micã, din cimitirul mânãstirii care are o inscripþie
din anul 1781, este totuºi datatã 1464. Deºi din datele amintite
mai sus nici una nu corespunde adevãrului, totuºi anul 1464
putea atrage atenþia celor ce au studiat însemnãrile de pe
manuscrisele vechi, a cãror circulaþie a cuprins mânãstiri de pe
tot cuprinsul þãrii. Dacã acest an ar fi fost cel adevãrat, atunci
Poiana Mãrului s-ar fi numãrat printre cele mai vechi schituri
din þarã. Mai mult, istoria Bisericii Ortodoxe Române ar fi con-
semnat acest lucru, iar istoriografii ar fi gãsit în documentele
emise de cancelariile domneºti acte de milostenie sau scutiri
de dãri, potrivit obiceiului timpului. Aceasta însã nu s-a întâm-
plat ºi nici harta Þãrii Româneºti a stolnicului CantacuzinoCantacuzinoCantacuzinoCantacuzinoCantacuzino,
editatã prin anul 1700, nu îl înregistreazã. De aceea, anul înfiin-
þãrii trebuie cãutat dupã aceastã datã.

Un hrisov de milostenii, dat schitului în aprilie 1783 de
cãtre domnitorul moldovean Constantin Mavrocordat amin-
teºte cã ridicarea aºezãrii de la Poiana Mãrului a început „din
vremea fericitului întru pomenire rãposatul moºul nostru
Nicolae Voevoda”.77777 Este deci vorba de Nicolae MavrocordatNicolae MavrocordatNicolae MavrocordatNicolae MavrocordatNicolae Mavrocordat,
care a domnit în Þara Româneascã între anii 1719 - 1730.
Conform acestei referiri trebuie sã datãm începutul vetrei
monahale înainte de anul 1730. Acest lucru este însã negat de
stareþul MateiMateiMateiMateiMatei într-o jalbã, nedatatã ºi scrisã în limba greacã, ºi
care era adresatã domnitorului timpului. Trebuie precizat cã
acesta este amintit stareþ în documente din anul 1775, la 8 ani
dupã moartea cuviosului VasileVasileVasileVasileVasile. În aceasta se spune cã „schitul
s-a înfiinþat întâi de repausatul Vasile stareþul, cu cheltuiala
neuitatului Domn Constantin Vodã Mavrocordat”. În alt hrisov,
din 20 mai 1789, stareþul MateiMateiMateiMateiMatei mãrturiseºte cã mânãstirea
Poiana Mãrului s-a isprãvit în timpul vieþii cuviosului Vasile, „la

4 Ibidem

5 Nicolae Iorga, Istoria Bisericii RomâneIstoria Bisericii RomâneIstoria Bisericii RomâneIstoria Bisericii RomâneIstoria Bisericii Române, vol. II, Vãlenii de Munte,
1908, p. 85
6 Pr. G. Cocora, Poiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana Mãrului…, op. cit., p. 470
7 Nicolae Iorga, op. cit., p. 86
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leat 1733”. Istoria românilor consemneazã cu privire la Constan-
tin Mavrocordat domnii succesive ale acestuia în Muntenia ºi
în Moldova, chiar de zece ori.

Un alt hrisov dat de domnitorul Alexandru Ion IpsilanteAlexandru Ion IpsilanteAlexandru Ion IpsilanteAlexandru Ion IpsilanteAlexandru Ion Ipsilante,
cu ocazia hotãrniciei moºiei pe care se afla schitul Poiana
Mãrului, ce se afla atunci în judecatã cu mânãstirea Râmnicului,
ºi care este datat 20 mai 1789, aduce o precizare importantã
cu privire la anul înfiinþãrii schitului: „…întrebând ºi pe cuviosul
stareþ Kir Matei de cînd stãpâneºte schitul acest loc ºi cu ce
hrisov, zice cã în Viaþa rãposatului stareþ Vasile la leat 1733
dupã ce au fãcut schitul, peste câtãva vreme, având supãrare
de cãtre råposatul Meletie, ce era egumen la mânãstirea
Râmnic… au fãcut mijlocire rãposatul Iordache Neculescu…”.88888

Analizând toate aceste mãrturii din hrisoavele vremii se
poate afirma, fãrã a greºi, cã schitul a început sã fie ridicat în
ultimul an al domniei lui Nicolae Mavrocordat, pe la 1730,
dupã care lucrãrile au continuat prin efortul material al domnului
Constantin Mavrocordat, fiul ºi urmaºul acestuia la tronul
Munteniei, în a doua domnie, 24 octombrie 1731-16 aprilie
1733, întreaga lucrare sfârºindu-se în anul 1733. Iniþiatorul ºi
sufletul acestui schit, cuviosul VasileVasileVasileVasileVasile, rãposase în urmã cu 8
ani. Binecredinciosul domnitor Constantin MavrocordatConstantin MavrocordatConstantin MavrocordatConstantin MavrocordatConstantin Mavrocordat, deºi
grec de neam, se îngrijise ca schitul de la Poiana Mãrului sã fie
înzestrat cu cele de trebuinþã, pentru o mai bunã desfãºurare a
vieþii monahale. El este amintit ºi în pomelnicul ctitorilor
mânãstirii, alãturi de neamurile sale: „Constantin Mavrocordat,
Nicolae Voievod, Doamna Porfiria, Constantin Voievoda,
Doamna Ecaterina, Ioan Voievod, Doamna Zamfira, Teodor
Voievod, Doamna Rali”.

Prezentarea aºezãrii
monahale de la Poiana Mãrului

Vechea vatrã a schitului Poiana Mãrului99999 a fost aºezatã ceva
mai sus ºi în partea de nord-vest de cea actualã, dupã cum au
arãtat sãpãturile arheologice din anul 1934, când s-a dat de
temelia vechii biserici. Astãzi, locul altarului este marcat printr-o
cruce. Ceea ce a determinat mutarea vechii aºezãri a fost pro-
babil tragicul eveniment din anul 1771, când schitul a ars
complet „din temelie, rãmânând numai locul… în timpul turbu-
rãrii”. Este vorba de rãzboiul ruso-austriac, atunci când cãtane
austriece au incendiat mânãstirea locuitã îndeosebi de monahi
ruºi. Aceste fapte sunt dezvãluite de un document al vremii
care consemneazã cå „întâmplându-se la leat 1771 april 14,
din primejdie dã s-a aprins sfânt acest schit ºi au ars nu numai
sfânta bisericã cu odoare ºi sfinte vase, chiliile dupã împrejur
pânã în faþa pãmântului, ci ºi toate hrisoavele ºi cãrþile ce au
avut sfântul schit…”

Starea de ruinã nu a durat prea mult, cãci schitul a fost
refãcut cu ajutorul creºtinilor ortodocºi ºi înzestrat cu cele
trebuincioase unei obºti monahale, dupã cum îl înfãþiºeazã o
miniaturã de pe un hrisov de mile din anul 1775. Schitul Poiana
Mãrului avea dispoziþia de plan clasicã, cu bisericã cu patru
turle, aºezatã în mijloc, înconjuratã de corpuri compacte de
chilii. Nici aceastã restaurare din sec. al XVIII-lea nu s-a pãstrat,
cãci un alt incendiu din luna februarie a anului 1879 a mistuit

„rândul chiliilor de lîngã arhondaric ºi trapeza, împreunã cu
odãile stãreþiei, toate într-un acoperiº”.

În curte, pe latura de rãsãrit a altarului bisericii mari, se aflã
o cruce masivã de piatrã. Inscripþiile s-au ºters în parte, ºi din
ceea ce se mai zãreºte se face amintire de un oarecare PopoviciPopoviciPopoviciPopoviciPopovici,
poate un fost stareþ. Existã ºi o istorioarã pe care puþinii monahi
ce mai vieþuiesc aici o povestesc pelerinilor. Se spune cã
noaptea se zãreºte o luminã albã ce joacã pe aceastã cruce,
lucru confirmat ºi de cãlugãriþele ce au trãit în mânãstire pânã
la decretul din anul 1955. Credincioºia oamenilor locului ºi a
cãlugãrilor ne îndeamnã poate sã aflãm ce se întâmplã, mai
ales cã nu se cunoaºte nici astãzi locul în care a fost îngropat
ieroschimonahul Vasile, fostul stareþ al aºezãrii. Dumnezeu va
rândui poate într-o zi ca ºi mormântul sau poate moaºtele
acestui sfânt bãrbat sã iasã la lumina zilei, spre a ne întãri
credinþa ºi dragostea noastrã în Hristos ºi Biserica sa.

Biserica cea micãBiserica cea micãBiserica cea micãBiserica cea micãBiserica cea micã cu hramul Naºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii DomnuluiNaºterea Maicii Domnului
are dimensiuni modeste, 13 m lungime ºi 7 m lãþime. Este
construitã din bârne acoperite cu scândurã în exterior, aºezatã
cap la cap, cu capac de ºipcã pe rosturi, ºi din bârne aparente
în interior. Înfãþiºarea exterioarã are ca dispoziþie de plan forma
clasicã a crucii cu braþele drepte la colþuri, cu o turlå pe naos ºi
cu streºini lãsate în jos în dreptul altarului, în genul acoperiºului
contraforþilor, prezentând astfel una din caracteristici, alãturi
de aceea a brâului bogat sculptat în lemn de stejar, ca ºi a
corniºelor cu motive de frunzã de stejar. Pe naos, o bazå octo-
gonalã susþine o turlã, unde sunt proiectate douã ferestre ºi
unde dominã un acoperiº de ºindrilã în volan, cu chenar
sculptat, a cãrui streaºinã se revarsã ocrotitoare pânã aproape
de altar. Naosul este de formã dreptunghiularã cu absidele
laterale pãtrate.

Interiorul respectã tradiþionalul plan al împãrþirii spaþiului
în compartimentele cultice cunoscute – pronaos, naos ºi altar.
La intrare, de jur împrejurul uºii, se descoperã pisania sãpatã
în relief, cu majuscule slavone, evoluând pe rama portalului.
Textul îi aminteºte, în a doua jumãtate a sec. al XVIII-lea, pe
ctitorii låcaºului, stareþul TTTTTeodosieeodosieeodosieeodosieeodosie ºi câþiva boieri. „Cu blagos-
lovenia Tatãlui, cu sprijinirea Fiului ºi cu sãvârºirea Sfântului
Duh, s-a zidit acest lãcaº al Naºterii Maicii Domnului, cu oste-
neala ºi îngrijirea prea cinstitului stareþ, ieroschimonahul
Teodosie, cu sprijinirea binecredincioºilor boieri ctitori”.

În interior, biserica nu prezintã nici un fel de picturã, întrucât
bârnele nu sunt acoperite cu scândurã. Se pare cã aici a existat
o picturã pe un suport de pânzã. În pronaos se mai gãseºte un
tablou detaºat, înfãþiºând „roata lumii”, însoþitã cu explicaþii în
limba slavonã ºi douã icoane de facturã ruseascã: Iisus Hristos
în hlamidã pe stâlpul caznei, cu coroana de spini pe cap ºi în
mânã cu o ramurã de finic, apoi Maica Domnului cu sabia
strãpungându-i inima, ilustrând, astfel, profeþia dreptului
Simeon.

Catapeteasma este din lemn sculptat, remarcându-se mai
ales uºile împãrãteºti, pe care se disting motive din flori ºi
frunze. Ele înfãþiºeazã patru medalioane în relief, cu cei patru
sfinþi Evangheliºti, formând un pãtrat, dominat din centru de
un medalion cu scena Buneivestiri. Icoanele împãrãteºti, ai
cãror sfinþi sunt pictaþi în picioare, prezintã deasupra ramelor
stihuri din troparele închinate lor, iar dedesubtul ramelor, dife-
rite inscripþii. Pe icoana Mântuitorului Hristos se vede anul
1777, pomenindu-se stareþul Matei RusulMatei RusulMatei RusulMatei RusulMatei Rusul, pe cea a Maicii
Domnului se aratã în româneºte cã „s-au fåcut cu toatã cheltuiala
robului lui Dumnezeu Macarie schimonahul”, iar pe cea a sf.

8 Pr. G. Cocora, Poiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana Mãrului…, op. cit., p. 470
9 Pr. Horia Constantinescu, Biserici de lemn din eparhia BuzãuBiserici de lemn din eparhia BuzãuBiserici de lemn din eparhia BuzãuBiserici de lemn din eparhia BuzãuBiserici de lemn din eparhia Buzãu, Editura
Episcopiei Buzãu, Buzãu, 1987, p. 117
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Nicolae citim „1791 august. Teofan”.
Biserica cea mareBiserica cea mareBiserica cea mareBiserica cea mareBiserica cea mare este construitã în planul de cruce ºi tot

din bârne acoperite cu scândurã, cu un pridvor poligonal, spri-
jinit pe stâlpi uniþi prin arcade semicilindrice. Are în lungime
21 m, în lãþime la absidele altarului 12 m ºi în rest 6,50 m.
Prezintã cinci turle, una pe altar, una pe naos, douã pe absidele
naosului ºi una pe pronaos, cu acoperiºul din ºindrilã. Cei care
o privesc de aproape rãmân impresionaþi de întocmirea arhitec-
tonicã maiestuoasã ºi armonioasã, sprijinitã pe un soclu exte-
riorizat ºi învelit cu ºindrilã. Deasupra uºii de intrare, pe o placã
de metal, se poate citi pisania: „Cu bunãvoinþa Tatãlui ºi cu
ajutorul Fiului ºi cu lucrarea Sfântului Duh s-a urzit aceastã
bisericã întru slava Tuturor Sfinþilor, la 1810, mai 17, în zilele
Pravoslavnicului împãrat, Alexandru Pavlovici al Rusiei, cu
blagoslovenia episcopului Constandie de Buzãu, cu stãruinþa
stareþului Teodosie al II-lea ºi cu ajutorul pravoslavnicilor creº-
tini, s-a isprãvit ºi s-a sfinþit în 1812, sept(embrie) 8 zile”.

În exterior, de jur împrejur, sub corniºã, sunt zugrãviþi sfinþi
în picioare, fapt determinat poate de hramul bisericii: DuminicaDuminicaDuminicaDuminicaDuminica
tuturor Sfinþilortuturor Sfinþilortuturor Sfinþilortuturor Sfinþilortuturor Sfinþilor. Pictura acestei biserici a cuprins ambele ei
pãrþi, adicã ºi exteriorul ºi interiorul. Deasupra uºii de intrare
se mai disting fragmente de picturã din compoziþia JudecataJudecataJudecataJudecataJudecata
de Apoide Apoide Apoide Apoide Apoi, preluatå sub influenþa construcþiilor de zid, ca o carac-
teristicã a plasticii decorative a evului nostru mediu, din sec. al
XVIII-lea. Tot în exterior, un interesant decor pictural este repre-
zentat prin douã portrete bisericeºti, episcopul ConstandieConstandieConstandieConstandieConstandie al
Buzãului, zugrãvit pe stâlpul din dreapta al pridvorului, ºi
stareþul TTTTTeodosie al II-leaeodosie al II-leaeodosie al II-leaeodosie al II-leaeodosie al II-lea, pe stâlpul din stânga al pridvorului,
ambele în mãrime naturalã.

Pictura interioarã este dispusã în registre suprapuse, trei
în pronaos ºi altar ºi douå în naos. Este executatå în tehnica
uleiului direct pe lemn ºi prezintã stilul neobizantin influenþat
de cel rusesc. În pronaos sunt trei registre de picturã. Cel dintâi
înfãþiºeazã scene din Noul Testament, al doilea cuvioºi ºi cuvi-
oase, iar cel de-al treilea, Patimile Mântuitorului. Pe pandativi
sunt pictate scene din Vechiul Testament, pe laturile turlei de
asemenea cuvioºi ºi cuvioase, iar pe boltã este chipul celei
de-a doua persoane treimice, Dumnezeu Fiul.

Naosul prezintã numai douã registre: primul în care sunt
pictaþi ierarhi, iar al doilea cu sfinþii mucenici. Pe cele opt laturi
ale tamburului care susþine turla sunt zugrãvite scene ce înfãþi-
ºeazã soboarele ecumenice, iar pe pereþii turlei pânã sus sunt
iarãºi trei registre. Pe boltã, spre deosebire de iconografia obiº-
nuitã, este înfãþiºat Dumnezeu Tatãl. În ansamblul picturii se
disting ºi sfinþi naþionali ruºi, ca Sfinþii de la mânãstirea Kerson
ºi din Lavra Peceska, prezenþi în pronaos pe peretele de apus,
apoi sf. Vasile de la Kerson, în absida din dreapta naosului, sau
icoana praznicalã ce îl reprezintã pe sf. Dumitru, mitropolitul
Rostovului. În altar sunt zugrãvite chipuri de arhierei ºi ierarhia
îngereascã, pictura fiind dispusã ºi aici în trei registre. Cupola
altarului a rãmas nepictatã.

Catapeteasma din lemn, cu o picturå aparte ca gen de restul
bisericii, este de facturã ruseascã, prezentând o picturã lumi-
noasã, având caracteristic numai forma elipsoidalã în relief a
icoanelor ce reprezintã praznicele împãrateºti ºi prooroci. De
asemenea, în ansamblul decorului în culori de aici se disting
elemente picturale de facturã ruseascã. Pe catapeteasmã se
gãsesc icoanele sfinþilor Gheorghe, Dumitru, Arhanghelii Mihail
ºi Gavriil, Trei Ierarhi, Proorocul Elisei. Acestea poartã semnã-
tura meºterului zugrav IoasafIoasafIoasafIoasafIoasaf, probabil rus de origine dupã
maniera picturalã, ºi anul executãrii, 1826. O altã icoanã, ScaraScaraScaraScaraScara

lui Iacoblui Iacoblui Iacoblui Iacoblui Iacob, are însemnat anul 1817. În naos, în stânga, o ramã
încadreazã icoana Încoronarea Maicii DomnuluiÎncoronarea Maicii DomnuluiÎncoronarea Maicii DomnuluiÎncoronarea Maicii DomnuluiÎncoronarea Maicii Domnului, cu inscripþie
slavonã, indicând anul 1791, iar în dreapta, tot aceeaºi scenå,
picturã realistã fãcutã în 1859, de Atanase AnghelAtanase AnghelAtanase AnghelAtanase AnghelAtanase Anghel Zog(raf),
din Ploieºti.

Rolul mânãstirii Poiana
Mãrului în spiritualitatea
ortodoxã româneascã

Rolul stareþului Vasile a fost covârºitor în întemeierea ºi
organizarea schitului Poiana Mãrului. Lui îi revine ºi meritul de
a convinge numeroase familii boiereºti sã îl sprijine în alcãtuirea
unei aºezãri monahale dupã modelul celor de la muntele Athos.
La el oricine putea gãsi cuvinte folositoare de suflet ºi mulþi
doreau sã îl întâlneascã pe acest sfânt stareþ sau bãrbat sfânt.
În semn de mulþumire ei au dãruit schitului bani, moºii, livezi,
vii, sate ºi alte mijloace materiale, înscriindu-se astfel în rândul
ctitorilor.

Documentele vremii amintesc de familia boierilor NeculeºtiNeculeºtiNeculeºtiNeculeºtiNeculeºti,
din Râmnicu-Sãrat, care este trecutã în rândul ctitorilor. Schitul
nou ridicat se afla pe moºia Jitia, proprietatea mânãstirii
Râmnic, din oraºul cu acelaºi nume, ºi avea obligaþia de a lucra
„o seamã de linguri ºi talere zugrãvite” pentru îndepãrtata
mânãstire Sinai, la care era închinatã aceasta. Astfel, prin inter-
venþia energicã a stareþului Vasile ºi cu mijlocirea ºi bunãvoinþa
lui Iordache NeculescuIordache NeculescuIordache NeculescuIordache NeculescuIordache Neculescu, s-a fãcut un schimb de proprietate. În
anul 1754 boierul Iordache Neculescu a donat mânãstirii
Râmnic 33 de stânjeni de moºie de pe apa Râmnicului în schim-
bul vetrei schitului. Astfel, obºtea de la Poiana Mãrului devenea
proprietara pãmântului pe care se afla întocmirea monahalã,
fãrã a mai avea grija cã va fi închinatã sau administratã de
cineva strãin. Un alt membru al acestei familii boiereºti, MihalceaMihalceaMihalceaMihalceaMihalcea
NeculescuNeculescuNeculescuNeculescuNeculescu, se îngrijea pe la 1775 de buna chivernisire a
schitului, iar în 1779 IanacheIanacheIanacheIanacheIanache biv vel pitar, AlecuAlecuAlecuAlecuAlecu biv vel pitar,
IosifIosifIosifIosifIosif biv ºetrar ºi IordacheIordacheIordacheIordacheIordache biv vel melnicer, toþi boieri Neculeºti
cu importante funcþii în divanul Þãrii Româneºti, se preocupau
de starea juridicã ºi economicã a Poienii Mãrului. Ei au ºi întãrit
printr-un act oficial schimbul fãcut în anul 1754. Pomelnicul
schitului Poiana Mãrului îi aminteºte pe toþi aceºtia, închinându-
le rugãciuni de pomenire a sufletelor lor.

O altã familie importantã este cea a boierilor DudeºtiDudeºtiDudeºtiDudeºtiDudeºti. Docu-
mente de la Arhivele Statului îi numesc pe aceºtia „familia co-
mitalã a Dudeºtilor, al cãrei ram din Ardeal purta numele de
boiar”, recunoscând totodatã importanþa ºi vechimea acestei
familii. Prin 1765, Nicolae DudescuNicolae DudescuNicolae DudescuNicolae DudescuNicolae Dudescu, vel logofãt, dãruia moºia
Grabicina, din jud. Buzãu, schitului de la Poiana Mãrului. Acest
lucru îl sãvârºea deoarece îl cunoscuse personal pe cuviosul
Vasile, stareþul de atunci al aºezãrii, cãruia i se spovedise ºi
care îl îndrumase în viaþa sa. Boierul se simþea astfel îndatorat
„cãtre sfinþia sa duhovnicescul pãrinte Vasilie, schimnicul de
la schitul Poiana Mãrului, fiindcã l-am avut mângâietor ºi rugãtor
cãtre Dumnezeu la necazurile ce ne cuprinsese dupã întâmplarea
vremilor...”, dupã cum mãrturiseºte actul de donaþie.

Influenta familie a boierilor GhiculeºtiGhiculeºtiGhiculeºtiGhiculeºtiGhiculeºti, din care a fãcut parte
ºi scriitorul Ion Ghica, a dãruit schitului alte moºii de pe teritoriul
actualelor judeþe Buzãu ºi Vrancea. Familia Ghica era de origine
albanezã ºi prin domnitorul Grigore Ghica a primit de la îm-
pãratul Leopold, în 1661, titlul de principe al Sfântului Imperiu
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Roman. Seria ctitorilor se deschide cu Dimitrie Ghica, vel ban,
ºi se continuã cu DimitrieDimitrieDimitrieDimitrieDimitrie, ScarlatScarlatScarlatScarlatScarlat, TTTTTacheacheacheacheache ºi Ion GhicaIon GhicaIon GhicaIon GhicaIon Ghica.

Boierii CândeºtiCândeºtiCândeºtiCândeºtiCândeºti, mari dregãtori ai voievozilor români Matei
Basarab ºi Constantin Brâncoveanu, ºi-au trecut ºi ei numele
în carte, ctitorilor. Mihalcea CândescuMihalcea CândescuMihalcea CândescuMihalcea CândescuMihalcea Cândescu, ctitor al mânãstirii Berca,
un boier cu simpatii faþã de Imperiul Þarist, aflând cã la Poiana
Mãrului se gãseºte o obºte de monahi ruºi, a hotãrât sã îi
sprijine material. El a dãruit schitului în anul 1789 moºia
Toropãleºti, din apropierea Râmnicului.

Pomelnicul ctitorilor continuã cu familia boierilor CârloveºtiCârloveºtiCârloveºtiCârloveºtiCârloveºti.
Aceºtia sunt amintiþi într-un act din anul 1789, când medelni-
cerul Ioniþã CârlovaIoniþã CârlovaIoniþã CârlovaIoniþã CârlovaIoniþã Cârlova, tatãl poetului Vasile Cârlova, dãruia schi-
tului câteva proprietãþi în comuna Bisoca.

Familia boierilor HrisoscoleuHrisoscoleuHrisoscoleuHrisoscoleuHrisoscoleu, prin paharnicul GrigoreGrigoreGrigoreGrigoreGrigore
HrisoscoleuHrisoscoleuHrisoscoleuHrisoscoleuHrisoscoleu, a închinat aºezãrii monahale de la Poiana Mãrului
schitul Gârlaºi, din oraºul Buzãu. Acelaºi boier este menþionat
cu importante danii ºi în hrisovul de mile al domnitorului
Constantin HangeriConstantin HangeriConstantin HangeriConstantin HangeriConstantin Hangeri din anul 1798.

În pomelnicul aºezãrii de la Poiana Mãrului, pe lângã cei
menþionaþi mai sus, sunt trecute ºi familiile: ConstantinConstantinConstantinConstantinConstantin
CantacuzinoCantacuzinoCantacuzinoCantacuzinoCantacuzino, Nicolae BrâncovaNicolae BrâncovaNicolae BrâncovaNicolae BrâncovaNicolae Brâncova vel vistier, MihalacheMihalacheMihalacheMihalacheMihalache
TTTTTopliceanuopliceanuopliceanuopliceanuopliceanu, Panã Filipescu Panã Filipescu Panã Filipescu Panã Filipescu Panã Filipescu vel vornic, Enache VãcãrescuEnache VãcãrescuEnache VãcãrescuEnache VãcãrescuEnache Vãcãrescu,
Vergu din BuzãuVergu din BuzãuVergu din BuzãuVergu din BuzãuVergu din Buzãu, Asanache RobescuAsanache RobescuAsanache RobescuAsanache RobescuAsanache Robescu, logofãtul AlexandruAlexandruAlexandruAlexandruAlexandru
LãmotescuLãmotescuLãmotescuLãmotescuLãmotescu din Bucureºti, logofãtul Ioan MuruzaIoan MuruzaIoan MuruzaIoan MuruzaIoan Muruza ºi alþii.

Înaltul mod de viaþã interioarã trãit la Poiana Mãrului nu
putea sã nu atragã atenþia celor care sprijiniserã întemeierea
noului schit, încrederea pe care aceºtia o nutreau faþã de comu-
nitatea monahalã de la Poiana Mãrului. Acest lucru e uºor de
dedus din faptul cã unele schituri au fost închinate noului
aºezãmânt ºi deci subordonate ºi din punct de vedere juridic
mânãstirii de la Poiana Mãrului. Personalitatea cuviosului Vasile
nu s-a impus doar acestor schituri, acþiunea de stareþ exerci-
tându-se asupra multor altor comunitãþi, care au cerut în mod
spontan îndrumarea sa duhovniceascã pentru respectul pe
care i-l purtau. În aceste cazuri, tipul de legãturã era doar duhov-
nicesc ºi un exemplu îl constituie cel al schitului de la Trãisteni.
Aici se afla sub ascultare fratele PlatonPlatonPlatonPlatonPlaton, viitorul monah, PaisiePaisiePaisiePaisiePaisie
de la Neamþde la Neamþde la Neamþde la Neamþde la Neamþ, care a refuzat sã îl urmeze pe cuviosul Vasile la
Poiana Mãrului pentru a nu fi hirotonit preot. Acesta  va deveni
totuºi ucenicul sãu ºi continuatorul activitãþii cãrturãreºti ºi a
spiritualitãþii isihaste. Acest fapt ne poate da o idee despre cât
de strânse ºi profunde erau legãturile pe care stareþul ºtia sã le
instaureze în comunitãþi libere de orice legãturã juridicã faþã
de el. În acest tip de relaþii intrau ºi cele pe care acesta le avea
cu schiturile întemeiate sau reîntemeiate direct de cãlugãrii
proveniþi din comunitatea de la Poiana Mãrului sau de ucenicii
duhovniceºti ai cuviosului Vasile. Se ºtie cã acesta a avut sub
directa sa îndrumare spiritualã cel puþin unsprezece comunitãþi
isihaste din zona Focºani – Râmnicu-Sãrat. Raporturile cu toate
aceste comunitãþi, pe cât de variate ºi diverse, au fost menþinute
prin vizitele personale ale stareþului Vasile sau prin trimiterea
scrierilor sale.

Faptul cã un singur stareþ a avut sub supravegherea sa
spiritualã un atât de mare numãr de comunitãþi reprezintã o
adevãratã raritate în tradiþia isihastã româneascã. E nevoie de
aceea sã admitem cã stilul de viaþã ºi învãþãtura ieroschimo-
nahului Vasile au fost percepute de monahii care veneau în
contact cu el ca un motiv de îmbogãþire ºi de înnoire duhov-
niceascã. Profund înrãdãcinat în tradiþia monahalã româneascã
care l-a primit, cuviosul Vasile a ºtiut sã atingã noi culmi spi-
rituale, bazându-se în principal pe douã elemente: scrierile

sfinþilor Pãrinþi ºi rugãciunea lui Iisus.
Schitul Poiana Mãrului, fiind o aºezare cu o ridicatã viaþã

duhovniceascã, a atras atenþia atît a domnitorilor vremii, cât ºi
a anumitor ctitori de schituri, ce cãutau  sã le mãreascã prestigiul
prin închinãri ca metoc, sau  punând schitul lor sub directa
conducere duhovniceascã a stareþului Vasile.

Prima aºezare cãlugåreascã în a cãrei viaþã a intervenit
dintru început stareþul Vasile de la Poiana Mãrului a fost Schitul
VRANCEA, cunoscut astãzi drept VALEA NEAGRÃ. Acest aºezã-
mânt monahal se aflã în munþii Vrancei, într-o poianã situatã în
vecinãtatea unor vechi aºezãri rãzãºeºti, Herãstrãu ºi Nistoreºti.
De acolo se poate privi unirea într-o albie a râului Nãruja ºi a
pârâului Valea Neagrã. Locuitorii din zonã vorbesc despre un
drum tãinuit prin munþi, ce fãcea legãtura cu schitul Poiana
Mãrului, cale strãbãtutã de monahi uneori ºi ca un canon de
spovedanie. Drumul a constituit ºi un mod mai uºor în dorinþa
oamenilor de a purcede în pelerinaj la Poiana Mãrului, acolo
unde condica de pomelnice conþinea sute de nume vrâncene.
Schitul Valea Neagrã era ctitoria preotului MafeiMafeiMafeiMafeiMafei din Spineºti,
ce ridicase aici, la anul 1755, o bisericã din lemn ºi câteva
chilii. Aºezarea a crescut în importanþã prin venirea unor cãlu-
gãri de la Poiana Mårului în anul 1764. Aceºtia au continuat
tradiþia instituitã de cuviosul Vasile, organizând o viaþã de obºte
ºi practicând totodatã isihia. Mai mult, se organizase ºi un mic
scriptorium, fiind atestate de multe manuscrise ce circulau
între cele douå schituri. Legãturile dintre aceste schituri se
oglindesc ºi prin manuscrisele copiate aici din scrierile ascetice
ale sfinþilor Efrem Sirul ºi Isac Sirul, datate 1780 ºi, respectiv,
1785, ce se gãseau pe la anul 1904 la schitul Dãlhãuþi. Astfel,
pe un manuscris, traducere din scrierile Sf. Vasile cel Mare ºi
ale Sf. Teodor Studitul, descoperit la Valea Neagrã, o însemnare
de mânã arãta „cã iaste aceastã sfânta carte, iaste a pãrintelui
Daniil de la Poiana Mãrului, de la stareþul Vasilie ºi am lãsat-o
ca unde mã va îngropa sã fie ºi cartea aceasta…”. O altã însem-
nare, de pe acelaºi manuscris, îl invita pe stareþul de la Poiana
Mãrului ”...sã vii la noi la Moldova...”, iar într-alt loc aflãm de
„Iordache diaconul, frate cu Daniil de la Poiana Mãrului, de la
stareþul Vasile”.

Alte schituri reînfiinþate de cãlugãrii de la Poiana Mãrului,
care se conduceau dupã regulile ºi pravilele instituite de
cuviosul Vasile, au fost IZVORANI ºi MILUIÞI, astãzi biserici de
parohie în judeþul Buzãu.

Un episod aparte îl constituie mânãstirea CIOLANU din
judeþul Buzãu.1010101010 Aceasta se aflã la 34 km depãrtare de oraºul
Buzãu, în comuna Tisãu, înconjuratã de pãduri seculare, ºi îºi
duce existenþa, din jurul anului 1570 (dupã opinia istoricului
C. C. GiurescuC. C. GiurescuC. C. GiurescuC. C. GiurescuC. C. Giurescu), dar atestatã documentar abia la 15 ianuarie
1600. La început ea a fost o modestã ctitorie a lui DumitruDumitruDumitruDumitruDumitru
CiolanCiolanCiolanCiolanCiolan de Buzãu ºi a rudelor sale din familia SoreºtilorSoreºtilorSoreºtilorSoreºtilorSoreºtilor din
Verneºtii Buzãului, dãruindu-i însã o slabã zestre materialã
pentru a întreþine cum se cuvine o obºte monahalã. Fiind
aºezatã pe dealul Ciolanului, în majoritatea documentelor din
sec. al XVII-lea, obºtea este cunoscutã sub denumirea mânãs-
tirea de la Ciolan, iar în actul de închinare i se spune mânãstirea
de la Sfântul Gheorghe, dupã hramul ce îl avea. Neînzestratã
suficient cu resurse materiale pentru a susþine o viaþã de obºte,
descendenþii ctitorilor, „Ghinea, nepotul lui Ciolan” ºi „Dragomir,

10 Protosinghel Ioasaf Popa, Mânãstirea CiolanuMânãstirea CiolanuMânãstirea CiolanuMânãstirea CiolanuMânãstirea Ciolanu în volumul Spiritua-Spiritua-Spiritua-Spiritua-Spiritua-
litate ºi culturã la întorsãtura Carpaþilorlitate ºi culturã la întorsãtura Carpaþilorlitate ºi culturã la întorsãtura Carpaþilorlitate ºi culturã la întorsãtura Carpaþilorlitate ºi culturã la întorsãtura Carpaþilor, Buzãu, 1983, p. 206 - 236
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fiul diaconului Stanislav ºi cu toate rudeniile lui”, la 8 decembrie
1625, constatând cã ctitoria lor „a rãmas slabã ºi sãracã”,
urmând moda vremii, au închinat-o ca metoc la mânãstirea
Dusicon Duºca din Rumelia. Actul acesta se fãcea din convin-
gerea „ca sã-i fie sfintei mânãstiri de întãrire ºi cãlugãrilor
pomenire în veci”, dar noua situaþie a dus, ca ºi în alte cazuri
similare, la o mai mare sãrãcire a acestui aºezãmânt. Regresul
acesta ni-l dezvãluie un act din 20 iunie 1634, prin care alþi
urmaºi ai ctitorilor: popa Jipa, Ghinea din Buzãu, nepotul
ctitorului Ciolan, Dragomir Sorescul ºi Dragomir al Diaconului,
constatå cã mânãstirea a ajuns „vreme de nevoi ºi de sãrãcie...
ºi cãlugãrii n-au avut cu ce se hrãni”. Schitul a depins o vreme
de mânãstirea Banu din Buzãu, locuitã în special de cãlugãri
greci ºi închinatã tot mânãstirii Duºca din Rumelia. Peste ceva
vreme mânãstirea de la Ciolanu a rãmas pustie, puþinii vieþuitori
de aici plecând în alte locuri. La 12 februarie 1767 AlexandruAlexandruAlexandruAlexandruAlexandru
GhicaGhicaGhicaGhicaGhica a permis printr-un hrisov domnesc ca unii cãlugãri de
sub stãreþia lui Vasile de la Poiana Mãrului „sã aibã a locui în
schitul Ciolanu... care schit fiind pustiu de atâta sumã de ani ºi
stricat încât nu se cunoaºte semnele zidurilor dimprejur”. Actul,
întãrit ºi de mitropolitul Þãrii Româneºti, statornicea ºi desprin-
derea de mânãstirea Duºca.

La Ciolanu au venit 12 cãlugãri, sub îndrumarea monahului
TTTTTeodosieeodosieeodosieeodosieeodosie, aºezat stareþ de cãtre Vasile. Peste câteva luni, la 14
iunie 1767, domnitorul Alexandru Ghica, constatând cã „fiind
acest schit la loc foarte strâmturos ºi pustiu”, iar pãrinþii se
aflã „la mare lipsã de sãrãcie, atât de trebuinþele vieþii lor, cât ºi
de cuviincioasã trebuinþã bisericii”, i-a înzestrat cu numeroase
danii. Acum s-a organizat o gospodãrie chibzuitã ce a permis o
bunã dezvoltare a obºtii. Schitul a rãmas sub tutela Poienii
Mãrului, probabil pânã în jurul anului 1800, cu o viaþã sihãs-
treascã model, care a continuat asemenea ºi dupã ce a trecut
sub conducerea mânãstirii Banu. Astfel, în 1816, stareþul Ro-Ro-Ro-Ro-Ro-
manmanmanmanman a fãcut legãmânt faþã de stareþul de la Banu cã „va þinea
viaþa de obºte dupã canoanele Sfinþilor Pãrinþi, va primi în
obºte cel mult 12 cãlugãri, va face slujbã regulat cu ceilalþi
cãlugãri ºi pãrinþii sã nu aibã voie a mânca pe la chilii, afarã
când va fi cineva bolnav, nici a þinea lucru cât de mic deosebi,
nici a primi musafiri prin chiliile lor”. Se practica aici ºi pustnicia,
departe de mânãstire, unde existau peºteri locuite de pustnici,
azi dispãrute prin exploatarea pietrei. Tradiþia afirmã cã aceºti
vieþuitori veneau la slujba de noapte cu torþe aprinse.

S-a împletit aici rugãciunea cu munca, monahii practicând
diverse meºteºuguri: pictura, sculptura, gravura, cu o veche
tradiþie. Înalta viaþã spiritualã ortodoxã practicatã aici, dupã
îndrumãrile stareþului Vasile de la Poiana Mãrului, se atestã ºi
azi prin existenþa unor manuscrise: Cuvânt înainte la carteaCuvânt înainte la carteaCuvânt înainte la carteaCuvânt înainte la carteaCuvânt înainte la cartea
fericitului Nil de la Sorcafericitului Nil de la Sorcafericitului Nil de la Sorcafericitului Nil de la Sorcafericitului Nil de la Sorca, Corespondenþã schimbatã întreCorespondenþã schimbatã întreCorespondenþã schimbatã întreCorespondenþã schimbatã întreCorespondenþã schimbatã între
stareþul Paisie de la Neamþ cu stareþul Varlaam de la Veronastareþul Paisie de la Neamþ cu stareþul Varlaam de la Veronastareþul Paisie de la Neamþ cu stareþul Varlaam de la Veronastareþul Paisie de la Neamþ cu stareþul Varlaam de la Veronastareþul Paisie de la Neamþ cu stareþul Varlaam de la Verona
pe tema Rugãciunii lui Iisus ºi încã alte multe manuscrisepe tema Rugãciunii lui Iisus ºi încã alte multe manuscrisepe tema Rugãciunii lui Iisus ºi încã alte multe manuscrisepe tema Rugãciunii lui Iisus ºi încã alte multe manuscrisepe tema Rugãciunii lui Iisus ºi încã alte multe manuscrise
filocalicefilocalicefilocalicefilocalicefilocalice.

Un alt schit care s-a aflat sub influenþa duhovniceascã a
aºezãrii monahale de la Poiana Mãrului a fost TRÃISTIENI din
comuna Tâmboieºti, jud. Vrancea, azi dispãrut.1111111111 Ctitorul aºe-
zãrii a fost cãpitanul ZãganZãganZãganZãganZãgan ot Homeºti, care a zidit pe moºia sa
din Tâmboieºti o bisericã, la început probabil din lemn, ºi câteva

chilii. Nu se cunoaºte cu exactitate anul temeluirii, însã un
zapis de vânzare a unei moºii a unui oarecare AlbuAlbuAlbuAlbuAlbu cãtre pãrin-
tele EliseiEliseiEliseiEliseiElisei, egumenul de la Trãistieni, din 17 februarie 1685,
este prima menþiune documentarã a schitului. Abia la 5 august
1695 aflãm numele ctitorului dintr-un act de închinare cãtre
mînãstirea Râmnic. Acest fapt nu a împiedicat obºtea de aici
sã fie sub influenþa duhovniceascã a mânãstirii Poiana Mãrului.
Mai mult, schitul cu hramul Sf. NicolaeSf. NicolaeSf. NicolaeSf. NicolaeSf. Nicolae de la Trãistieni avea
puternice legãturi cu mânãstiri din Rãsãritul Ortodox, în spe-
cial ce cele din Rusia. Viaþa duhovniceascã ce se ducea aici l-a
determinat pe Sf. Paisie sã vinã aici, l-a sfatul stareþului mânãsti-
rii Motrenski, schimonahul MihailMihailMihailMihailMihail. Acelaºi Sf. Paisie ne oferã
mai multe amãnunte despre viaþa duhovniceascã din schit,
despre egumenul DometieDometieDometieDometieDometie ºi despre vieþuitorii de aici. El
vorbeºte despre 20 de monahi ce duceau viaþã de obºte ºi 15
sihaºtri. La Trãistieni a întâlnit pentru întâia oarã „oficiindu-se
slujbele religioase dupã tipicul Sfântului Munte, cu multã
pioºenie ºi cu fricã de Dumnezeu”. Aici vieþuia ºi cãlugãrul
AtanasieAtanasieAtanasieAtanasieAtanasie, ce se îndeletnicea cu scrierea ºi copierea cãrþilor
sfinte, din vânzarea cãrora se întreþinea schitul. Tot Sf. Paisie
ne informeazã în AutobiografiaAutobiografiaAutobiografiaAutobiografiaAutobiografia sa cã în timpul ºederii sale în
schit l-a întâlnit pe schimonahul Mihail, ce venise în Þãrile
Române însoþit de alþi monahi: AlexieAlexieAlexieAlexieAlexie, schimonahul OnufrieOnufrieOnufrieOnufrieOnufrie,
ieromonahul OsiaOsiaOsiaOsiaOsia. Din Rãsãrit mai veniserã la Trãistieni ºi
schimonahul PartenieParteniePartenieParteniePartenie, originar din Poltava, ºi schimonahul
IoanIoanIoanIoanIoan din Rusia.

Existenþa atâtor schimnici confirmã înalta viaþã duhov-
niceascã ce se trãia aici. Pe unul din ei, Onufrie, se aºezau
pãsãrile pe umãr ºi îl însoþeau oriunde se ducea, pânã îitra în
bisericã. Dar ceea ce este mai important de semnalat este
momentul întâlnirii dintre Sf. Paisie ºi stareþul Vasile de la Poiana
Mãrului, ºi, dupã cum însuºi mãrturiseºte, „am cãzut la sfintele
lui picioare ºi m-am învrednicit sã îi sãrut dreapta”. Acest mo-
ment va lãsa urme profunde în sufletul Sf. Paisie care îi va
deveni ºi un ucenic apropiat. Episodul este deosebit de impor-
tant, cãci lãmureºte confuzia creatã în jurul vieþuirii Sf. Paisie la
Poiana Mãrului. El se considera nevrednic de a fi hirotonit
preot ºi de aceea a refuzat sã îl însoþeascã pe stareþul Vasile la
Poiana Mãrului. Acolo vieþuise un ieromonah ce se numea tot
Paisie, care decedase, ºi de aceea stareþul Vasile dorea sã îl
aibã aproape pe tânãrul sãu ucenic. Cu regret în suflet Sf. Paisie
mãrturiseºte „iatã cauza pentru care nu m-am învrednicit sã
trãiesc pe lângã un asemenea bãrbat sfânt”.

În comuna Urecheºti din jud. Vrancea, pe creasta dâmbului
Mãgura, se aflã schitul VÃRZÃREªTI, ctitoria lui Radu VãrVÃRZÃREªTI, ctitoria lui Radu VãrVÃRZÃREªTI, ctitoria lui Radu VãrVÃRZÃREªTI, ctitoria lui Radu VãrVÃRZÃREªTI, ctitoria lui Radu Vãrzaruzaruzaruzaruzaru
vel armaº, logofãt în divanul domnesc pe timpul lui Mateivel armaº, logofãt în divanul domnesc pe timpul lui Mateivel armaº, logofãt în divanul domnesc pe timpul lui Mateivel armaº, logofãt în divanul domnesc pe timpul lui Mateivel armaº, logofãt în divanul domnesc pe timpul lui Matei
BasarabBasarabBasarabBasarabBasarab. Aºezarea ºi-a legat numele de Sf. TTTTTeodora de la Sihlaeodora de la Sihlaeodora de la Sihlaeodora de la Sihlaeodora de la Sihla,
care a vieþuit un timp în aceste locuri, iar soþul sãu a intrat în
monahism la Poiana Mãrului. La Vãrzãreºti a poposit ceva vreme
ºi Sf. Paisie care s-a întors de la Athos în Principate însoþit de
60 de ucenici. Deoarece nu a primit permisiunea mitropolitului
Þãrii Româneºti de a se stabili acolo, a plecat în Moldova ºi a
reînfiinþat obºtea de la Dragomirna. Manuscrisele gãsite la
schitul Vãrzãreºti ºi care se aflã astãzi în pãstrare în biblioteca
Episcopiei din Buzãu atestã legãturile cu Poiana Mãrului.

Cu schitul CÂRNU din munþii Buzãului, legãturile se vãdesc
prin vizitele reciproce ºi prin respectarea aceloraºi rânduieli
monahale de la Poiana Mãrului. Aici a venit Sf. Paisie, în toamna
anului 1744,  în cãutarea vieþii îmbunãtãþite, dupã care tânjea
sufletul sãu. El era însoþit de schimonahul Onufrie ºi ieromo-
nahul Alexe, precum ºi de alþi câþiva tineri. În istorisirea vieþii

11 Pr. conf. Adrian Gabor, Ctitoriile de biserici ºi mânãstiri ale dre-Ctitoriile de biserici ºi mânãstiri ale dre-Ctitoriile de biserici ºi mânãstiri ale dre-Ctitoriile de biserici ºi mânãstiri ale dre-Ctitoriile de biserici ºi mânãstiri ale dre-
gãtorilor domneºti din judeþul Vgãtorilor domneºti din judeþul Vgãtorilor domneºti din judeþul Vgãtorilor domneºti din judeþul Vgãtorilor domneºti din judeþul Vrancearancearancearancearancea,,,,, în Glasul BisericiiGlasul BisericiiGlasul BisericiiGlasul BisericiiGlasul Bisericii, XLVIII
(1989), nr. 6, p. 79
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Sf. Paisie, aºa cum este redatã de protoiereul rus SerghieSerghieSerghieSerghieSerghie
CetfericovCetfericovCetfericovCetfericovCetfericov, ni se aratã cã aceºtia au gãsit la Cârnu o bisericã de
piatrã, întemeiatã de unul dintre domnitorii Ungrovlahiei ºi cã
li s-a dat Sf. Paisie ºi însoþitorilor sãi, noi veniþi, chilii fiecãruia.
Aerul ºi apa erau foarte sãnãtoase ºi uºoare. Afarã de un izvor,
care nu îngheþa iarna, mai erau ºi altele mai mici cu apã minunatã.
Cãlugãrii, printre care ºi ruºi, gãsiserã aici o livadã foarte mare
cu pomi de diferite soiuri. Tipicul schitului Cârnu era cel de la
Sfântul Munte Athos. Duminica ºi în sãrbãtori, fraþii se adunau
la slujba bisericeascã, dupã care se ospãtau împreunã, iar dupã
vecernie petreceau vremea în sfaturi duhovniceºti ºi apoi fiecare
se împrãºtia pe la chilia sa spre a-ºi face pravila.1212121212

În primãvara anului 1745 unii dintre tovarãºii Sf. Paisie, pe
atunci fratele Platon, s-au reîntors la schitul Trãisteni, dar el a
rãmas tot la Cârnu, cu puþini din prietenii sãi. În acea vreme,
egumen al schitului era cuviosul Vartolomeu, un ucenic al bãtrâ-
nului ªtefanªtefanªtefanªtefanªtefan, originar din pãrþile Cernigovului, azi Ucraina.
Vartolomeu arãta multã grijã faþã de obºtea cãlugãreascã, iar
în incinta mânãstirii a ridicat o salã mare, unde se adunau fraþii
pentru sfãtuire ºi unde câteodatã luau masa împreunã. Sf. Paisie
îºi fãcuse o micã grãdiniþã de zarzavat ºi a petrecut vara ºi iarna
urmãtoare tot la Cârnu. În vara anului 1746 el a pãrãsit acest
schit, mult îmbogãþit duhovniceºte ºi dupã ce trecut prin
Moldova, s-a dus la Sfântul Munte Athos unde a stat 17 ani. De
altfel ºi dupã plecarea Sf. Paisie va continua tradiþia monahalã
ruseascã multã vreme, schitul Cârnu devenind aproape o comu-
nitate dublã de fraþi români ºi ruºi, ca ºi alte comunitãþi paisiene,
mai ales din Moldova. O dovadã grãitoare despre aceasta poate
fi ºi pictarea celor doi sfinþi organizatori ai monahismului
ortodox pe peretele din faþã la intrare: în dreapta, Sf. Antonie
cel Mare, întemeietorul monahismului creºtin în pustiul
Egiptului, iar în stânga, Sf. Teodosie Obstejitei, întemeietorul
vieþii de obºte în Lavra Pecersca în sec. al XI-lea.

O figurã excepþionalã la schitul Cârnu a fost ºi pustnicul
Onufrie, fratele stareþului Vartolemeu. Sf. Paisie îl vizita des,
cãci era înþelept ºi cuvios, smerit ºi iubitor de fraþi, având darul
de a mângâia prin cuvintele sale ºi inima cea mai întristatã.
Onufrie locuia în munte, departe de schit, într-o chilie sin-
guraticã. Drumul pânã la el trecea prin pãduri minunate, iar
chilia era aºezatã pe sprânceana unei culmi, de unde se des-
chidea o priveliºte încântãtoare. Mai jos de chilia lui murmura
un izvoraº limpede precum cristalul, de unde pustnicul îºi lua
apa. Dupã cum mãrturiseºte în AutobiografiaAutobiografiaAutobiografiaAutobiografiaAutobiografia sa Sf. Paisie,
ascultându-l, se aprindea din ce în ce mai mult de viaþa pustni-
ceascã. „Bãtrânul Onufrie îºi petrecea vremea în rugãciune, în
citire, în cântãri de psalmi ºi lucru de mânã, fãcând linguri,
talere de lemn de tei, cu mare iscusinþã”. Cu pãrintele AlexeAlexeAlexeAlexeAlexe
vorbea mult despre patimile trupeºti ºi sufleteºti ºi despre
lupta cu gândurile, cu dracii, despre ispitele lor neînchipuite,
despre meºteºugurile lor. Acesta le citea monahilor din sfinþii
Pãrinþi ºi le tâlcuia sensul acestor scrieri. În anul 1821 aºezarea
a avut de suferit în urma luptelor dintre otomani ºi eteriºti.

Schitul BONÞEªTI, jud. Vrancea, a fost reînfiinþat de stareþul
Vasile de la Poiana Mãrului, care a rânduit o obºte de cãlugãriþe,
lucru confirmat de un hrisov al domnitorului Alexandru
Ipsilante. Datat prin 1778, acest act de mile amintea cã la schitul
Bonþeºti „locuiesc maice cãlugãriþe, aduse de stareþul Vasilie”.
De asemenea, schitul COTEªTI, situat în apropiere, a fost  reîn-
fiinþat  prin mutarea unor cãlugãriþe de la Bonþeºti în anul 1819,

„dupã chibzuirea rãposatului arhimandrit Teodosie, stareþul
sfântului schit Poiana Mãrului... ºi dupã cum glãsuiesc hriso-
vele rãposatului Domn Constantin Mavrocordat”.1313131313

În strânsã dependenþã de Poiana Mãrului a fost însã schitul
DÃLHÃUÞI, ctitoria familiei Vãcãreºti în comuna vrânceanã cu
acelaºi nume. Despre Dãlhãuþi, unde Platon (Paisie) se oprise
mai întâi, Serghie CetfericovSerghie CetfericovSerghie CetfericovSerghie CetfericovSerghie Cetfericov spune: „Egumenul schitului era
un ucenic al stareþului Vasile. Aici erau mulþi asceþi însemnaþi.
Aºa era, bunãoarã, pãrintele Rafail, care se îndeletnicea cu trans-
crierea cãrþilor sfinte. Un alt nevoitor era monahul Dosoftei,
care locuia departe de schit ºi schimonahul Timoftei care era
iscusit în convorbiri duhovniceºti ºi în tâlcuirea cãrþilor sfinte.
Aceºti doi monahi trãiau retraºi într-o vale adâncã. Ei au fãcut
asupra lui Paisie o profundã impresie”. Aici descoperea Sf.
Paisie vieþuirea isihastã dupã care plecase în pribegie.

Schitul Dãlhãuþi constituie un caz particular de schit „închi-
nat”, chiar dacã juridic el nu a fost declarat ca atare. În aceste
locuri a vieþuit ºi cuviosul Vasile douãzeci de ani înainte de
întemeierea Poienii Mãrului. Când a pãrãsit schitul, stareþul a
numit un îndrumãtor, pentru viaþa culticã ºi duhovniceascã.
Astfel, monahii rãmaºi, deºi continuau sã rãmânã sub asculta-
rea sa, aveau o fizionomie comunitarã autonomã. S-a stabilit
totuºi cã, începând cu Vasile, viitorii stareþi de la Poiana Mãrului
sã se îngrijeascã ºi de schitul de la Dãlhãuþi, nu numai din
punct de vedere spiritual. Pe de altã parte, egumenii de la
Dãlhãuþi nu puteau lua decizii importante fãrã sã aibã acordul
celor de la Poiana Mãrului. Acest lucru era confirmat ºi de un
act1414141414 semnat de unul dintre ctitori, Ecaterina VãcãrescuEcaterina VãcãrescuEcaterina VãcãrescuEcaterina VãcãrescuEcaterina Vãcãrescu, la 13
mai 1780:

„...De vreme ce schitul ce se numeºte Dãlhãuþi, unde se
cinsteºte ºi se prãznuieºte hramul mai marilor voievozi ai pute-
rilor cereºti Mihail ºi Gavril, din vechime fiind fãcut de rãposaþii
moºii noºtrii ºi dupã venirea sfinþiei sale rãposatului stareþului
Vasilie aici în þarã, aºezându-se cu locuinþa împreunã cu alþi
pãrinþi cãlugãri la acest schit, l-am fost dat sub a sfinþiei sale
purtare de grijã... toate acestea ºi prin diata rãposatului
stareþului Vasilie le-am întårit cu blestem de a se pãzi nestrã-
mutate... dat-am ºi noi schitul acesta sub purtarea de grijã ºi
povãþuirea pãrintelui stareþului Matei ieroschimonah de la
Poiana Mãrului ca asemenea purtare de grijã sã aibã ºi sfinþia
sa pentru starea ºi paºnica petrecere între pãrinþii cãlugãri de
acolo...”

Aceastã stare de lucruri era întãritã ºi de un hrisov de mile
al domnitorului Moldovei Alexandru ConstantinAlexandru ConstantinAlexandru ConstantinAlexandru ConstantinAlexandru Constantin, din 4 aprilie
1783, în care menþioneazã cã stareþul Matei are „în purtarea sa
de grijã ºi alte douã schituri, unul la Dãlhãuþi, cu ºapte pãrinþi
cãlugåri, ºi altul de cãlugãriþe, Pometul Broºtanului”. De ase-
menea, domnitorul Constantin ªuþuConstantin ªuþuConstantin ªuþuConstantin ªuþuConstantin ªuþu, întãrind milele acordate
de predecesorii sãi printr-un hrisov din 27 martie 1802,
menþiona cã „acest sfânt schit este una cu schitul Poiana
Mãrului ºi sã se ajutoreze unul cu altul”. Astfel se explicã de ce
mulþi cãlugãri ai obºtii de la Poiana Mãrului ajungeau stareþi la
Dãlhãuþi. Prin anul 1823 Episcopia Buzãului a scos schitul de
sub conducerea celor de la Poiana Mãrului ºi l-a trecut sub
administrarea sa, schimbându-i ºi stareþul. Acest fapt i-a de-
terminat, în anul 1833, pe membrii familiei Vãcãreºti, în special
Costache ªuþu biv vel postelnic, sã intervinã pe lângã mitro-
politul Þãrii Româneºti ca sã se redea schitului Dãlhãuþi starea

13 Pr. conf. Adrian Gabor, art. cit., p. 79
14 Pr. G. Cocora,  Poiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana Mãrului, p. 47312 Dario Raccanello, op. cit., p. 48
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de dependenþã faþã de Poiana Mãrului.
Un alt metoc a fost schitul GÂRLAªI, azi bisericã de mir în

apropierea oraºului Buzãu. Biserica, ziditã în anul 1780 de cãtre
Mihai MincuMihai MincuMihai MincuMihai MincuMihai Mincu biv vel medelnicer, a fost înzestratã cu danii ºi
pusã sub ascultarea „schitului de la Poiana Mãrului, unde locu-
iesc sihaºtrii, ca sã fie întru pomenirea sufletelor noastre...”.
Actul îl prezintã drept stareþ al schitului Gârlaºi pe ieromonahul
RusuRusuRusuRusuRusu.

Un alt schit ce s-a aflat sub influenþa Poienii Mãrului a fost
GÃVANU, situat în apropiere, la doar 15 km. Documentele vremii
aratã cã cele douã aºezãri au avut în numeroase rânduri con-
ducere comunã. Un astfel de exemplu este anul 1821, când
stareþul RafailRafailRafailRafailRafail pãstorea cele douã schituri, iar în anul 1828,
atunci când biserica schitului Gãvanu, arsã de turci, era reparatã,
arhimandritul EliseiEliseiEliseiEliseiElisei, stareþ la Poiana Mãrului, sprijinea material
aceastã acþiune.1515151515

Schitul POIANA RUSULUI sau ROGOZ a fost mult timp sub
epitropia aºezãrii Poiana Mãrului. Ctitorii acestuia, ConstantinConstantinConstantinConstantinConstantin
RobescuRobescuRobescuRobescuRobescu ºi soþia sa, serdãreasa MariaMariaMariaMariaMaria, arãtau printr-un act din
4 iulie 1830 cã „zidind dumnealor din nou schitul acesta l-au
închinat la sfântul schit Poiana Mãrului, iar toatã dania lor sã
fie sub epitropia de a se pãzi ºi a se urma nestrãmutat...”.
Stareþii de la Poiana Mãrului aveau grijã de buna rânduialã a
slujbelor, de autenticitatea vieþii monahale ºi numeau ieromo-
nahi pentru slujbele din an „...la maicile ce se vor afla sihãstrind
în acest sfânt schit...”

Un alt schit ce se afla în dependenþã de Poiana Mãrului a
fost POMETUL BROªTANULUI.  Acolo trãiau cãlugãriþe, iar dupã
cum arãta un act din anul 1783, obºtea numãra chiar 20 de
monahii, ce urmau rânduiala monahalã sub atenta purtare de
grijã a stareþilor de la Poiana Mãrului. În anul 1833, AlecuAlecuAlecuAlecuAlecu
BagdatBagdatBagdatBagdatBagdat, ctitorul bisericii Sf. DumitruSf. DumitruSf. DumitruSf. DumitruSf. Dumitru din Râmnicu Sãrat ºi a
celei din satul Valea Fântânii, le punea sub chivernisirea
schitului Poiana Mãrului: „...alegând pe unul din pãrinþii schi-
tului, care va fi cu destoinicie ºi orânduindu-l pe acesta iconom
purtåtor de grijã a bisericii din Râmnic, care va aduna pe tot
anul veniturile ºi le va întrebuinþa...”. Trebuie precizat faptul cã
biserica de pe moºia Valea Fântânii pãstreazã ºi astãzi o însem-
nare pe catapeteasma ce a fost adusã de la Poiana Mãrului.1616161616

Stareþul Vasile era cunoscut ºi preþuit în mod deosebit
pentru trãirea adevãratei vieþi de sihãstrie, pentru învãþãturile
sale mântuitoare de suflet ce izvorau din dreapta învãþãturå
ortodoxã. Ca urmare a acestei cinstiri, schitul sãu era stavro-stavro-stavro-stavro-stavro-
pighiepighiepighiepighiepighie, adicã era condus doar de el, fãrã nici un amestec al
episcopilor Buzãului, fiind sub directa îndrumare a mitropo-
litului Þãrii Româneºti, iar aceºtia putea interveni numai atunci
când s-ar fi ivit vreo abatere de la dreapta credinþã, dupå cum
atestå un hrisov domnesc: „...ºi acest sfânt schit sã fie ne-
supãrat ºi nesupus undeva, slobod ºi stavropighion ºi nici de
cum sã nu se supere  de cãtre pãrinþii episcopi ce dupã vremi
vor fi, nici de cãtre alte obraze cu vreo schimbare de egumen a
intra om strein între ei spre rãzvrãtire, nici de vreo înstrãinare a
ceva din cele afierosite schitului dupã canoanele cele pra-
vilniceºti ce le au de la stareþul lor, mãcar de s-ar ºi pãrea în
vederea oricui cã ar fi mai bine, cãci sunt cu greºeli cugetele

omeneºti. Ci sã fie în pace ºi în liniºte, afarã de  stricarea vreunei
dogme, atuncea de însãºi Pãrintele Mitropolit cercetându-se
ºi dovedindu-se, se va îndrepta, iar nimeni cu nici un fel de
mislocire sã nu se amestece ºi a tulbura liniºtea schitului ºi
pacea fraþilor cu semãnare de zâzanii”.1717171717

Domnitorul Constantin Mavrocordat a scutit de dãri aºezarea
monahalã de la Poiana Mãrului ºi a introdus epitropi, care,
alãturi de ctitori, aveau obligaþia ca „oricând se va întâmpla a
se supãra acest sfânt schit atât de episcopii dupã vremi, au
pentru schimonosirea orânduielii ce are acest schit ºi pãrinþii
sihaºtri sau pentru aºezarea altui egumen împotrivã, au a
înstrãina ceva de ale schitului cu nume de pãstrare, nicidecum
aceºti ctitori sã nu îngãduiascã ºi când nu va fi înþelegere
numai din cuvânt atunci prin ºtirea preasfinþiei sale pãrintelui
mitropolitului sã dea jalbã la dregãtori, ca nici cum obiceiul sã
nu le facã, cãci de va fi trebuinþã de pãstrarea odoarelor, ctitorii
ca niºte mai doritori fiind ºi pentru sufletul lor mai bine le vor
pãstra ºi iar le vor pune la locul lor”.

Ca ºi în aºezãrile monahale de la Dãlhãuþi, Ciolanu, Cârnu ºi
Trãistieni, pe care la conducea, stareþul Vasile a rânduit trãirea
cãlugãreascã prin împletirea vieþii sihãstreºti cu cea de chinovie.
Cãlugãrii din viaþa de obºte practicau, ca ºi sihaºtrii, rugãciunea
minþii sau a inimii, iar sihaºtrii din împrejurimile mânãstirilor se
îndeletniceau cu munca la cele de trebuinþã sau în copierea ºi
traducerea cãrþilor patristice.

Figura stareþului Vasile
de la Poiana Mãrului

Modul în care cuviosul Vasile ºi-a exercitat rolul sãu de
stareþ este destul de semnificativ în privinþa complexei sale
personalitãþi duhovniceºti. Acesta îºi exercita atribuþiile de
îndrumãtor spiritual pentru monahii ce se aflau sub ascultarea
sa în douã direcþii: una în interiorul comunitãþii în care vieþuia
ºi alta în exteriorul ei. În ambele cazuri, cuviosul Vasile a adus
o pecete personalã ºi originalã ce ºi-a pus amprenta asupra
spiritualitãþii Bisericii Ortodoxe. Comunitatea monahalã de la
Poiana Mãrului, formatã la început din doisprezece monahi,
trãia dupã regula Sf. Vasile cel Mare. Organizarea s-a fãcut
dupã modelele clasice ale vieþii comunitare, îndeosebi dupã
cele ale Muntelui Athos. Din punct de vedere juridic, schitul se
bucura de un regim special. Familia domnitoare Mavrocordat,
care a sprijinit întemeierea sa, a renunþat în acest caz la dreptul
sãu de a-l declara „închinat” vreunei mânãstiri de la Locurile
Sfinte ori din Grecia. Acest termen însemna subordonarea unei
mânãstiri cu averile sale jurisdicþiei unei alte mânãstiri care se
putea prevala de drepturile sale de proprietate ºi cãreia trebuiau
sã-i fie transmise o parte din veniturile sale cu titlul de uzufruct.

Se ºtie cã familia domnitoare Mavrocordat era de origine
greacã ºi practica în genere închinarea în favoarea mânãstirilor
greceºti, fapt ce a cauzat dificultãþile ºi tensiunile între aceºtia
ºi Bisericã, aºa cum încercaserã ºi cu mânãstirea Sf. NicolaeSf. NicolaeSf. NicolaeSf. NicolaeSf. Nicolae
din Focºani, ctitoria cãpitanului de cazaci ªtefanªtefanªtefanªtefanªtefan. În cazul schi-
tului de la Poiana Mãrului nu s-a recurs la închinare probabil
din douã motive: în primul rând, pentru cã întemeietorul era de
origine rusã ºi schitul era locuit de monahi strãini, iar în al
doilea rând pentru cã nu dispunea de proprietãþi care sã poatã

15 Idem, Episcopia Buzãului o vatrã de spiritualitate ºi simþireEpiscopia Buzãului o vatrã de spiritualitate ºi simþireEpiscopia Buzãului o vatrã de spiritualitate ºi simþireEpiscopia Buzãului o vatrã de spiritualitate ºi simþireEpiscopia Buzãului o vatrã de spiritualitate ºi simþire
româneascãromâneascãromâneascãromâneascãromâneascã, Buzãu, 1986, p. 241
16 Arhimandritul Nifon Stoica ºi pr. dr. Nicolae Stoicescu, AºezãminteAºezãminteAºezãminteAºezãminteAºezãminte
monahale din eparhia Buzãuluimonahale din eparhia Buzãuluimonahale din eparhia Buzãuluimonahale din eparhia Buzãuluimonahale din eparhia Buzãului, în volumul Spiritualitate ºi istorieSpiritualitate ºi istorieSpiritualitate ºi istorieSpiritualitate ºi istorieSpiritualitate ºi istorie...,
p. 268 - 276 17 Pr. G. Cocora, Poiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana Mãrului, p. 471
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oferi un venit apreciabil. Obºtea monahalã nici nu a fost
proprietarã la început asupra terenului pe care locuia întrucât
acesta aparþinea mânãstirii din Râmnicu-Sãrat. Abia în 1754,
graþie intervenþiei energice a stareþului Vasile, comunitatea a
intrat din punct de vedere juridic în posesia terenului pe care
era construitã aºezarea.

Fãrã proprietãþi, fãrã nici un venit fix, aflaþi într-un loc
singuratic, pe înãlþimile munþilor, monahii de la Poiana Mãrului
puteau conta în principal pe lucrul mâinilor proprii. Nivelul
vieþii materiale trebuie sã fi fost fãrã îndoialã foarte sãrac ºi nu
din întâmplare îl gãsim în 1757 pe cuviosul Vasile în capitala
Moldovei, Iaºi, în cãutare de subvenþii ºi ajutoare. De altfel,
regula prescrisã de stareþul Vasile în privinþa hranei era urmatã
cu mare austeritate: în primul rând erau interzise carnea ºi
vinul. În timpul posturilor, cu excepþia sâmbetei ºi duminicii,
erau interzise brânza ºi laptele. Austeritãþii ºi sãrãciei care
caracterizau viaþa materialã a schitului îi corespundea o bogãþie
culturalã ºi spiritualã surprinzãtoare. În incinta schitului era
amenajatã o bogatã bibliotecã cu numeroase ediþii ºi manus-
crise în limba slavonã, greacã, ucraineanã ºi românã1818181818. Monahii
de aici s-au distins în munca de copierea a manuscriselor ori
de traducere a scrierilor ascetice. Textele aflate în proprietatea
comunitãþii, evident în afara celor biblice ºi liturgice, cuprin-
deau în mod esenþial literatura patristicã care, pentru cuviosul
Vasile, trebuia sã constituie hrana zilnicã în îndrumarea ºi
susþinerea oricãrui efort ascetic ºi duhovnicesc.

Nu cunoaºtem modul în care stareþul Vasile a reuºit în prac-
ticã sã creeze ºi sã întreþinã între monahii sãi un înalt climat
spiritual. E uºor sã ne imaginãm cã pentru a transmite funda-
mentele învãþãturii duhovniceºti ºi pentru a rãspunde diferitelor
întrebãri ºi îndoieli legate de menirea monahului, s-a folosit,
pe lângã întâlnirile personale, ºi de reuniuni comunitare.
Autobiografia scrisã de Sf. Paisie de la Neamþ  ne descrie ceea
ce se întâmpla în schitul de la Trãistieni, care era sub influenþa
duhovniceascã a ieroschimonahului Vasile. În acest schit, unde
a trãit câtva timp ºi Sf. Paisie, se pãstra vie tradiþia învãþãturii
monahilor instituitã de Vasile. Iatã descrierea modului în care
monahul MihailMihailMihailMihailMihail, conducãtorul obºtii de la Trãistieni, obiºnuia
sã þinã asemenea învãþãturi:

„În zi de  lucru ºi  în zile de sãrbãtoare, el avea obiceiul sã
iasã din chilie, îndatã dupã prânz, ºi sã se aºeze pe iarba verde
de lângã bisericã, sub pomii care se aflau împrejur. Atunci fraþii
veneau ºi se aºezau alãturi de stareþ care începea sã le vorbeas-
cã... ºi sã rãspundã la întrebãrile pe care fraþii i le puneau
adesea”. Aceste reuniuni, pe care Sf. Paisie le numeºte „convor-
biri de suflet folositoare”, se þineau uneori ºi seara, când era
clar de lunã ºi durau pânã la miezul nopþii. Aceastã ultimã
imagine e foarte sugestivã ºi chiar poeticã, dar este ºi semni-
ficativã pentru climatul spiritual care se putea respira ºi la
Poiana Mãrului, graþie personalitãþii stareþului Vasile.1919191919

Ca organizare interioarã a obºtii, el dãduse canoane „ca sã
fie urmate pentru buna rânduialå a pãrinþilor care trãiesc în
acest schit, ceea ce s-a pãstrat ºi se pãstreazã pânã azi, fãrã
vreo schimbare din partea ucenicilor lui câþi ne aflåm aici în
viaþã, dintre care unul ºi preacuviosul Paisie, stareþul de la
mânãstirea Neamþ…”, spunea un urmaº al lui Vasile la stãreþie.

Aºa cum vom arãta într-un capitol aparte, toatã organizarea
paisianã nu este decât respectarea regulilor ieroschimonahului
Vasile. Fiind obºte cu viaþã sihãstreascã, femeile nu intrau în
incinta mânãstirii, iar vieþuitorii nu mâncau carne, cãci stareþul
Vasile interzicea ca schitul sã nu þinã vite, brânzã ºi lapte numai
sâmbãta ºi duminica, iar în restul zilelor post. În lucrarea IstoriaIstoriaIstoriaIstoriaIstoria
Mânãstirilor din ValahiaMânãstirilor din ValahiaMânãstirilor din ValahiaMânãstirilor din ValahiaMânãstirilor din Valahia, arhimandritul Eufrosin Poteca
împãrþea mânãstirile ºi schiturile existente la anul 1842 în ºapte
categorii. Poiana Mãrului se numãra în categoria a treia,  drept
„chinovie de cãlugåri”, fiind în ordinea importanþei a treia din
cele zece enumerate. Schiturilor din aceastã categorie, nota el,
„nu li s-a dat regulament. Se cârmuiesc slobod de cãtre stareþi,
fãrã a fi supuse de a da vreo socotealå de a lor administraþie
nici la stãpânire, nici la soborul pãrinþilor. Þin orânduiala la
slujbele sfinte, la îmbrãcãminte ºi la mâncare cu totul cãlugã-
reascã”.2020202020

Aºezat „într-un loc pustiu ºi pe un munte înalt, la vãgãuni
de stânci”, cum arãta o jalbã a soborului, schitul Poiana Mãrului
a fost la început o sihãstrie cu 12 membri, care trãiau dupå
rânduiala Sf. Vasile cel Mare ºi dupã pravila de la Sfântul Munte,
cu viaþã de obºte pilduitoare, încât cronicarul Chiriac Râm-
niceanu nota cã aici este ”obºte de ruºi minunatã”. O însemnare
de la muntele Athos, menþionând buna organizare a vieþii cãlu-
gãreºti de aici, care avea o puternicã înrâurire ºi asupra altor
schituri din zonã, adeverea cã „al doilea munte sfânt se gãºeste
la Poiana Mãrului, în Valahia”.2121212121 Aceastå valoroasã însemnare
nu surprinde pentru cã între aceste douå centre monahale
exista o strânsã legãturã, întreþinutã prin vizite reciproce. Însuºi
cuviosul Vasile mergea deseori la Athos, unde avea duhovnic,
ultima datã, în 1756, când l-a tuns în cinul monahal pe fratele
Platon, viitorul stareþ Paisie de la Neamþ. Înalta viaþã duhovni-
ceascã ce se trãia la Poiana Mãrului era atât de cunoscutã încât
ºi domnitorul Constantin Ipsilanti, printr-un hrisov din 23 aprilie
1803, þinea sã sublinieze cã „într-acest sfânt schit locuiesc
pãrintii sihaºtri ce petrec o viaþã îngereascã ºi mai presus de
lume, care neîncetat sunt rugãtori cãtre Dumnezeu pentru toþi
pravoslavnicii creºtini…”.

În lumea ortodoxã se vorbeºte mult despre rugãciunea
inimii, dar puþini ºtiu cu adevãrat ce înseamnã ea. Mai mult
chiar, pare un subiect supus unei blânde interdicþii. Aceasta
poate cã este o expresie intimã ºi transmisibilã de la duhovnic
la ucenic. Pãrinþii noºtri spirituali evitã acest subiect din teama
de a nu pierde darul smereniei ºi de a nu cãdea, cum spune
cuviosul Vasile de la Poiana Mãrului, în trei pãcate capitale:
umblarea fãrã rost, pierderea de timp ºi vorbãria goalã. La
aceasta se adaugã numeroase alte primejdii spirituale. Când
venea vorba despre rugãciunea inimii, pãrintele Cleopa schimba
subiectul, zicând: „Mai bine þi-aº spune cât de albastru este
albastrul Mediteranei sau cât de pustiu e pustiul”. El vroia sã
spunã cã în loc sã priveºti la Hristos, te uiþi la cel care vorbeºte
despre Hristos. Darul tãcerii ºi al rugãciunii par a izvorî unul
din altul. Rugãciunea inimii nu este o teorie pe care sã o înveþi,
ci un dar al Duhului Sfânt, un dar pe care îl primesc numai cei
vrednici.

Sf. Ioan Gurã de Aur spunea: „Tu când te rogi, nu teolo-

20 Pr. G. Cocora, Cuviosul VCuviosul VCuviosul VCuviosul VCuviosul Vasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãruluiasile de la Poiana Mãrului, în volumul
Sfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºtiSfinþi români ºi apãrãtori ai legii strãmoºeºti, Bucureºti, 1987, p.
423
21 Pr. G. Cocora, Poiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana MãruluiPoiana Mãrului, p. 476

18 Pr. Paul Mihail, Schitul Poiana MãruluiSchitul Poiana MãruluiSchitul Poiana MãruluiSchitul Poiana MãruluiSchitul Poiana Mãrului în volumul SpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitateSpiritualitate
ºi istorieºi istorieºi istorieºi istorieºi istorie..............., p. 356
19 Dario Raccanello, op. cit., p. 54
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ghisi, cãci eºti batjocorit de demoni. Când te rogi, trebuie sã ai
inima înfrântã ºi smeritã pentru pãcate. Nu ai voie sã vorbeºti
în vremea rugãciunii nici un cuvânt din Scripturã. Ci te coboarã
în inimã cu rugãciunea de un singur cuvânt, gândind numai la
numele lui Hristos”. Altfel spus, aceastã rugãciune înseamnã
unirea minþii cu inima, repetând mereu numele Mântuitorului
„Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieºte-mã pe
mine, pãcãtosul”. Tu însuþi devii o rugãciune sau, cum zicea
Sf. Isaac Sirul: „Omule, coboarã-te cu mintea în cãmara inimii
tale ºi atunci ai ajuns la cer”. Sunt doar câteva din citatele
patristice ce se referã la rugãciunea inimii. Acestea sunt o moº-
tenire a preocupãrii contante a cuviosului Vasile de la Poiana
Mãrului pentru recuperarea spiritualitãþii autentic ortodoxe.
Scriptoriumul de la aceastã mânãstire a fãcut posibilã pãtrun-
derea în spaþiul ortodox românesc a scrierilor patristice, filo-
calice, cultice ºi a pravilelor mai puþin cunoscute.

Prin activitatea  cãrturãreascã de aici, prin numeroºii monahi
care s-au format sub îndrumarea stareþului Vasile, prin tot ceea

ce a însemnat, schitul Poiana Mãrului rãmâne un reper în spiri-
tualitatea ortodoxã. Aceasta a însemnat reînnoirea monahis-
mului, promovarea miºcãrii isihaste ºi prin practicarea rugã-
ciunii lui Iisus în forma sa autenticã. Figura stareþului Vasile de
la Poiana Mãrului a dobândit o mare importanþã ºi pentru dez-
voltarea spiritualã a multor comunitãþi isihaste din munþii
Vrancei ºi ai Buzãului. Faptul cã un singur stareþ a avut sub
supravegherea sa spiritualã un atât de mare numãr de comu-
nitãþi reprezintã o adevãratã raritate în tradiþia isihastã româ-
neascã. E nevoie de aceea sã admitem cã stilul de viaþã ºi
învãþãtura ieroschimonahului Vasile au fost percepute de
monahii care veneau în contact cu el ca un motiv de îmbogãþire
ºi de înnoire duhovniceascã.

Cuviosul Vasile de la Poiana Mãrului, punând accent pe
ascultare, pe lecturã ºi rugãciune, a reuºit sã creeze un curent
de înnoire duhovniceascã în monahismul românesc la mijlocul
sec. al XVIII-lea. Acest mare curent, al doilea ca mãrime dupã
cel din sec. al XV-lea, iniþiat de Sfinþii Nicodim de la Tismana,Nicodim de la Tismana,Nicodim de la Tismana,Nicodim de la Tismana,Nicodim de la Tismana,
Leontie de la Rãdãuþi Leontie de la Rãdãuþi Leontie de la Rãdãuþi Leontie de la Rãdãuþi Leontie de la Rãdãuþi ºi Daniil Sihastru Daniil Sihastru Daniil Sihastru Daniil Sihastru Daniil Sihastru, va fi desãvârºit  ºi
rãspândit în toate þãrile ortodoxe la sfârºitul sec. al XVIII-lea ºi
începutul celui urmãtor prin marii stareþi Paisie de la Neamþ,Paisie de la Neamþ,Paisie de la Neamþ,Paisie de la Neamþ,Paisie de la Neamþ,
Gheorghe de la CernicaGheorghe de la CernicaGheorghe de la CernicaGheorghe de la CernicaGheorghe de la Cernica ºi Sf. Calinic CernicanulCalinic CernicanulCalinic CernicanulCalinic CernicanulCalinic Cernicanul. Datoritã
aºezãrii þãrii noastre la rãscrucea dintre Peninsula balcanicã
ortodoxã, în care strãlucea muntele Athos, ºi Rusia ortodoxã,
cu avântul ei isihast, cuviosul Vasile de la Poiana Mãrului a
gãsit aici locul cel mai potrivit pentru o viaþã monahalã înnoitã,
atât prin rugãciunea inimii, cât ºi prin viaþa duhovniceascã.
Acest iscusit dascãl al rugãciunii a reuºit sã îmbine atât de
armonios în sihãstriile din þinutul Vrancei ºi Buzãului asprimea
asceticã a vieþii cãlugãreºti din Sinai ºi Athos cu experienþa
misticã a monahismului slav ºi cu tradiþia de sihãstrie din sutele
de astfel de aºezãri din monahismul românesc. Astfel, stareþul
Vasile reînnoieºte viaþa cãlugãreascã prin îmbinarea celor trei
experienþe, greacã, rusã ºi românã, acþiune continuatã de uce-
nicii sãi, mai sus amintiþi. Profund înrãdãcinat în tradiþia mo-
nahalã româneascã care l-a primit, cuviosul Vasile a ºtiut sã
atingã noi culmi spirituale, bazându-se în principal pe douã
elemente: scrierile Sfinþilor Pãrinþi ºi rugãciunea lui Iisus. Pe
drept cuvânt obºtea de la Poiana Mãrului a constituit timp de
aproape un secol „pompa cu oxigen sau plãmânul care a
pompat viaþa ºi activitatea multor schituri”.2222222222

ªi nu putem încheia aceastã lucrare fãrã så ne amintim
câteva din vorbele pline de duh ale acestui mare bãrbat.
Este vorba de o ultimã scrisoare trimisã ucenicului sãu
Alexie, ce conþine îndemnuri folositoare în momentele grele
ale efortului personal al desãvârºirii ºi al urcuºului duhov-
nicesc:

„Urmând acestã pildã, vino la noi, o, prietene, ºi prea
iubite fiule, ºi te urcã cu noi în luntre sau mai bine zis în corabia
noastrã ºi, luând în mâini lopeþile, vâsleºte împreunã cu noi, ca
sã mânãm corabia în susul apei ºi sã nu scãpãm la vale, spre
lucrarea poftelor ºi a patimilor. Iar dacã din pricina slãbiciunii
noastre nu vom putea neîntrerupt zi ºi noapte sã înaintãm cu
corabia, atunci mãcar sã nu o lãsãm dusã de apã la vale ºi sã o
þinem pe loc cu ajutorul ancorei, adicã cu împotrivirea noastrã
faþa de lucrarea patimilor. ªi în acest chip odihnindu-ne puþin,
iarãºi vom lua lopeþile ºi vom mâna corabia la deal, adicã luptând
împotriva poftelor ºi înclinãrilor noastre rele”.

22 Pr. Paul Mihail, Schitul Poiana MãruluiSchitul Poiana MãruluiSchitul Poiana MãruluiSchitul Poiana MãruluiSchitul Poiana Mãrului, p. 356æårancå voioasåæårancå voioasåæårancå voioasåæårancå voioasåæårancå voioaså
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MIRAJUL AURULUI

Ecaterina æarålungåEcaterina æarålungåEcaterina æarålungåEcaterina æarålungåEcaterina æarålungå

Bine fixat în lentila timpului, Cristofor Columb ne aratã ºi
astãzi, din portul Barcelonei, cu mâna cãtre depãrtãri, mis-
terioasa cale a aurului. Cãlãtoria pe apã a fost întotdeauna
învãluitã de mister ºi de atracþie. Popoarele vechi, alegând calea
Mediteranei, au cunoscut astfel cerul ºi s-au cãlãuzit dupã
stelele lui. Cerul ºi apa însemnau atingerea nemuririi prin
pierderea în timp ºi spaþiu. Mereu mai bine calculate, mai mari
ºi mai sofisticate, navele veacului al XVI-lea, marele veac de
rãscruce al vieþii omeneºti, se pregãteau sã înfrunte oceanul,
aºa cum, în bãtãliile de uscat, Imperiul Otoman înfrunta bariera
creºtinãtãþii.

 O navã cu 74 de tunuri legãnatã de apele Atlanticului la
Sevilla, în Spania ºi o armatã de trei sferturi de milion de ieniceri
la Pontul Euxin, mãsurau deopotrivã presiunea uriaºã care
apãsa Europa dinspre Rãsãrit ºi dinspre Apus. Calea de uscat
spre Indiile pline de bogãþii fabuloase era baratã la mãrile
interioare – Adriatica, Mediterana ºi Pontul Euxin – de Imperiul
Otoman ºi se oprea brusc la Atlantic, pe þãrmurile Italiei, Spaniei,
Portugaliei ºi Franþei. Iar între ele, în Europa acelui timp, trãia
doar speranþa cã Pãmântul e cu adevãrat rotund ºi undeva, în
zare, mergând pe calea rãmasã liberã, cãtre Apus, aºteaptã,
luminate de aurul salvator, Indiile eterne.

 Columb trebuie sã se fi nãscut în zorii acelui veac fragil ºi
miraculos, la fel ca ºi portughezii Magellan ºi Vasco da Gama.
La trei veacuri distanþã, ei erau urmaºii acelui Marco Polo plecat
din Veneþia ºi ajuns pânã în China. Nimeni nu s-a întrebat încã
la ce anume se vor fi gândit toþi aceºti cutezãtori când s-au
oferit sã cutreiere lumea largã pentru patru regi: al Portugaliei,
al Spaniei, al Angliei ºi al Franþei. Patru regi care probabil n-au
ºtiut cã li se oferã ºansa de a face din regatele lor mari puteri
ale lumii. Regina Isabella a Castiliei a plãtit corãbiile lui Columb
doar pentru cã visa la aurul salvator al Indiilor, fãrã sã ºtie cã
trimetea, peste vreme, un mesager spre þara Melluha, a tuturor
începuturilor.

 Barcelona, confruntatã atunci cu puterea Veneþiei ºi a
Marsiliei, construise corãbii pentru a-ºi pãstra renumele pe
Mediterana. PintaPintaPintaPintaPinta, Niña Niña Niña Niña Niña çi Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria Santa Maria au fost fãcute deci în
ºantierul oraºului în numele afirmãrii aceluiaºi principiu creºtin
ºi prioritar care anima, la orizontul întregului veac, bãtãliile
Europei purtate din rãsãritul continentului ºi pânã în apus. În
numele lui Hristos, de fapt în numele puterii pãmântene a celor
care afirmau cã-l reprezintã, Columb voia sã treacã bariera apelor
– nu urma decât pilda popoarelor care, venite peste Poarta de
Fier a Asiei, visaserã, cu milenii în urmã, sã atingã Mediterana –
ºi sã impunã legea creºtinãtãþii – legea lumii lui – oricãror lumi
posibile. Civilizaþia contra barbariei – iatã deviza aparent corectã
a lui Columb atunci când cele trei corãbii ale sale au ridicat
ancora din portul Barcelonei. Un precept moºtenit de la greci:
dincolo de noi nu sunt decât barbarii.

 Astfel, ghidat de hãrþi vechi, poate ale vikingilor, dacã ei n-

ar fi cãlãtorit pe Atlantic mai pe la nord, poate ºi mai vechi, ale
fenicienilor, neºtiute încã, ºi cartografiind el însuºi pãmânturile
pe care le descoperea, Columb a fãcut – între 1492 ºi 1502 –
patru cãlãtorii din Spania spre Indiile Orientale, cum numea el
America Centralã ºi de Sud, pe care le-a descoperit fãrã sã ºtie
cã a atins pãmânturi încã necunoscute europenilor.

 De fapt, colonizat cu 30.000 de ani în urmã, prin nord, pe
când strâmtoarea Behring încã nu exista, continentul american
adãpostea civilizaþii originare din Asia, poate mult mai vechi
decât ale Europei însãºi. Aztecii, toltecii, mayaºii ºi incaºii nu-
ºi construiserã civilizaþia în jurul aurului atât de râvnit de
europeni. Un mod simplu ºi exact de calculare a timpului
dovedea o bunã cunoaºtere a Cerului ºi a poziþiei astrelor,
cunoaºterea orbitei pãmânteºti. Un sistem de roþi dinþate –
aveau sã treacã veacuri pânã ce Europa va cunoaºte roata
dinþatã ºi utilizãrile ei – forma un ceas astral care le-a permis sã
prevadã exact eclipsele de lunã ºi de Soare, sã stabileascã un
calendar anual de 360 de zile. Scriau, ca ºi unele dintre vechile
civilizaþii mediteraneene, cu hieroglife aºezate în cartuºe ovale,
meditau aºezaþi în poziþia indienilor, ridicau statui totemice
precum chinezii ºi africanii vechi ºi puneau mãºti de aur sau de
jad pe faþa celor morþi, ca egiptenii. Îi venerau pe rãzboinicii
care le apãrau viaþa ca pe niºte zei. ªi toate cele 45 de veacuri
de civilizaþie ale Americilor de dinainte de Columb au pierit la
impactul cu europenii. Doar triburi izolate de indieni – ei sunt
singurii care pãstreazã, prin numele lor, amintirea erorii originare
– mai colindã ºi astãzi pãmântul Americilor.

 Vechile civilizaþii ale continentului au lãsat pentru noi doar
semnul de piatrã al piramidelor în trepte, adevãrate calendare
ºi observatoare astronomice, ca ºi misterul de nepãtruns al
lumii vechi de dincolo de ocean. O lume unde masca de aur a
lui Quetzalcóatl, regele-pasãre, amintind de aceea a lui
Tutankhamon, avea cu totul altã semnificaþie decât va fi crezut
Columb. Norii purpurii ai timpului aveau sã apropie lumile aflate
pe þãrmul aceluiaºi ocean. Oameni ºi mãrfuri se înghesuiau
deopotrivã în pântecul strâmt al corãbiilor. Semnul aurului
domina în continuare cãile vieþii omeneºti, ca ºi spaima de
moarte.

 Un alt fel de calendar ºi un alt fel de timp, redus la di-
mensiunile globului pãmântesc, ghidau minþile europenilor.
Franþa, Anglia, Spania ºi Portugalia ºi-au împãrþit continentul
ºi au înfiinþat, toate, companii ale Indiilor Occidentale menite
sã cucereascã pãmântul Americilor centimetru cu centimetru.

 Sã distrugi ca sã câºtigi, iatã dominanta vieþii omeneºti
pentru veacuri de-acum înainte. Dupã secolul al XVI-lea, decisiv
pentru ascendentul Europei asupra celorlalte civilizaþii ale
planetei, nu mai existã nici un alt secol – pânã la al XIX-lea –
care sã fi schimbat atât de profund natura relaþiilor omeneºti.

 Corãbiile strãbãteau în continuare oceanele planetei,
ducând ºi aducând mãrfuri. Pe vremea lui Columb, sclavia era
în floare. Mai nou, calele pacheboturilor se umplu cu emigranþi.

* Din volumul în curs de apariþie Viaþa în jurul MediteraneiViaþa în jurul MediteraneiViaþa în jurul MediteraneiViaþa în jurul MediteraneiViaþa în jurul Mediteranei
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Speranþa continuã sã miºte lumea dinspre rãsãrit spre apus.
Pentru unii aurul devenise o certitudine. Pentru cei mai mulþi
rãmânea un miraj. Atracþia de masã pentru arhetipul funda-
mental al spiritului omenesc – bogãþia lumilor noi, mai pure –
a însemnat ºi începutul degradãrii lui. Valoarea aurului, ori
mãcar echivalentul lui ca putere economicã, nu mai investeau
cu ascendent spiritual pe deþinãtor. Alte valori mãrgineau
planeta în trecerea din veacul al XVIII-lea într-al XIX-lea. Lupta
pentru indeendenþã a naþiunilor ºi de eliberare a marilor mulþimi
de mitul strãvechi al aurului indicã o conºtientizare a nevoii de
a construi lumea însãºi dupã alte principii ºi legi.

 Cetãþile-porturi, mereu mai puternice ºi mai armonioase în
înfãþiºarea lor ºi în afirmarea sufletului omenesc, finanþau noi
descoperiri, care sã pãstreze supremaþia Europei („lumea
veche”, îºi spunea ea) asupra lumii noi. Continentul se dezvolta
dinãuntru în afarã. La finele veacului al XVIII-lea, Lavoisier,
chimist ºi fizician deopotrivã, abia eliberat de lumea alchimiei
medievale, care folosise încã praf de mumie egipteanã pentru
tratament, a numit elementele chimice, a unificat mãsurarea
distanþelor în sistem metric, a stabilit compoziþia aerului ºi a
apei. ªi totuºi a fost ucis în pragul veacului al XIX-lea, în vârtejul
generat de Revoluþia Francezã, care avea altã mãsurã de distrus:
aceea a valorii umane raportatã la cantitatea de aur deþinutã.

 Comunicaþiile ºi transporturile au marcat echilibratul veac
al XIX-lea. Maºini de toate felurile, primele tramvaie ºi primele
aeroplane, poduri ºi ºosele acoperã cu sensuri noi oraºele
lumii vechi ºi ale lumii noi deopotrivã. Accesul tuturor la
civilizaþie ºi uºurarea muncii prin revoluþia industrialã este o
devizã planetarã, apãrutã dupã Revoluþia Francezã, dacã nu
cumva din cauza ei. Mirajul aurului nu mai este doar unul al
puterii ºi valorii, ci unul al civilizaþiei în sens larg. De la
excavatorul Couvreux din 1870, pânã la avionul experimental
din piele al lui Clement Ader, din 1893, este drumul de la utilitate
la tentaþia de dincolo de ea. A folosi ºi a stãpâni nu sunt doar
douã feluri de acþiune, ci douã mentalitãþi între care se înscrie
tot cercul bãtãliilor omeneºti ale lumii moderne. De la aparatul
de filmat al fraþilor Lumière din 1895, la televizorul lui Barthe-
lemy din 1935 este drumul de la comunicare la naºterea unei
noi puteri: mass media. În treacãt fie spus, ar fi de explicat ºi
modificarea strategiilor de manipulare, altele decât pe vremea
lui Columb. De la pila electricã a lui Volta din 1799 ºi
redescoperirea, la finele veacului al XVIII-lea, a ceasului cu roþi
dinþate, pe care-l cunoscuserã mayaºii, pânã la maºina de brodat
din 1830 ºi cea de fãcut cafea de la sfârºitul veacului al XIX-
lea, este drumul de la utilizatorul unic ºi privilegiat, stãpânul
aurului, la folosirea în masã a unui produs tipizat. Bogãþia însãºi
tindea sã se perimeze în favoarea democratizãrii. Dar oare era
cu adevãrat aºa?

 Tot ce i-a rãmas de fãcut veacului al XX-lea a fost
standardizarea ºi perfecþionarea unor mari descoperiri
anterioare. Pentru cã roata cu apã a lui Poncelet data din 1829,
platforma de transport greu cu abur a lui Nicolas Joseph
Cugnot din 1770, locomotiva lui Stevenson din 1830,
velocipedul lui Michaux din1865, dinamul lui Gramme din
1871, Peugeotul cu patru cilindri din 1893.

 Cu preþul terestrului veac al XIX-lea, Europa a oprit exodul
în masã cãtre Americi. N-avea rost sã cauþi o lume nouã peste
ocean când lumea veche însãºi, cu preþul aurului adus de acolo,
se putea înnoi. Elitele europene au înþeles cã rostul lor e sã

facã din mirajul bogãþiei celor aleºi o certitudine a marilor
mulþimi. Din pãcate, douã rãzboaie mondiale au arãtat cã mirajul
ºi realitatea nu sunt unul ºi acelaºi lucru. Exodul spre vest a
reînceput. Era exportul inteligenþei însãºi, singura bogãþie realã
ºi ultima pe care lumea veche o trimitea lumii noi. Polarizarea
bogãþie / sãrãcie era o polarizare inteligenþã / mediocritate. Au
urmat Europa Unitã, cãderea Cortinei de Fier, a urmat prezentul
pe care-l trãim.

 Veacul al XX-lea l-a trimis pe om în spaþiu. Confruntarea cu
Cerul, altfel decât o credeau anticii, rãmâne ºi ea una între
mirajul aurului ºi mirajul originilor astrale ale umanitãþii înseºi.

 Acum, la începutul unui nou mileniu, când omul atacã
lumile noi ale altor planete, chestiunea bogãþie/sãrãcie este
mai acutã ca niciodatã. Fiindcã omul nu mai cautã
comunicarea cu zeii, cu sinele, cu universul cunoaºterii. Acestea
sunt doar cãi de manipulare, de trecere spre orizontul real:
deþinerea controlului. Lumea veche ºi lumea nouã se aflã în
faþa acestei dileme. Propunerea globalizãrii lasã nerezolvatã
chestiunea: cine este zeul suprem? Cine deþine controlul? Care
mai e rolul lui Dumnezeu însuºi?

 Puterea aurului, descinsã cândva din chiar Soarele gen-
erator de viaþã, pe care-l simboliza, a devenit calea omului de a
transmite prin timp chiar puterea minþii lui. A devenit Puterea
pur ºi simplu. Ea pune sub presiune planeta Pãmânt.
Umanitatea se aflã în faþa unei noi provocãri, a unui nou capãt
de drum. Va urma calea dezvoltãrii, adicã a Babilonului, ori
calea armoniei, adicã a lumii greceºti? Rãmâne de vãzut.

FloriFloriFloriFloriFlori
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LA MULæI ANI, BÅTRÂNEæE!

Gaston CosmaGaston CosmaGaston CosmaGaston CosmaGaston Cosma

cu biografia lui Brâncuºi, nãscut în Habiþa Gorjului, al
cincilea din cei ºapte copii ai lui Nicolae Brâncuºi, þãran,
ºi Maria, tânãra ºi frumoasa lui mamã. Pe la 7 ani îºi
manifestã primul act de independenþã, ca apoi, la 10 ani,
sã plece la Târgu Jiu, Slatina ºi Craiova, lucrând ca bãiat
– ajutor în diverse prãvãlii. Remarcat pentru talentul çi
îndemânarea la executarea obiectelor din lemn, îndeosebi
pentru admirabila lui vioarã cu o rezonanþã impecabilã,
este înscris la ªcoala de meserii (1894) din Craiova, ca
apoi sã urmeze cursurile ªcolii Naþionale de Arte Fru-
moase (Bucureºti, 1898 – 1902).

Nu intenþionez sã reiau firul evoluþiei ºi creaþiei geniale
a lui Brâncuºi, descriere cu lux de amãnunte ºi compe-
tenþã magistralã, realizatã de Barbu Brezianu. Subliniez
acest fapt deoarece, din toate scrierile despre opera lui
Brâncuºi, se revela „ataºamentul artistului pentru patria
lui ºi prezenþa sa destul de activã în þarã ºi, totodatã,
preþuirea de care s-a bucurat la noi din adolescenþã ºi
pânã în pragul bãtrâneþii”, dovadã fiind „ansamblul arhi-
tectural de la Târgu Jiu, cel mai de seamã monument din
întreaga lui operã”, cum scrie Barbu Brezianu în prefaþa
cãrþii. Pe lângã datele ºtiinþifice pentru toate operele,
Barbu Brezianu foloseºte fotografii de epocã cu scene
din familia sculptorului (mama Maria, fraþii ºi sora), în
grup cu colegii de atelier (Bucureºti, 1900 – 1901) sau cu
cei de la École Nationale de Beaux Arts (Paris, 1905), ca
ºi numeroase ºi valoroase fotografii cu prieteni (Fernand
Léger, Lizica Codreanu, Erik Satie, Marcel Duchamp,
Tristan Tzara, Elena Vãcãrescu, Henri Moore...), plus
numeroasele fotografii cu aspecte din atelier, autoportrete
(el fiind un pasionat fotograf). Operele aflate în colecþiile
româneºti (sculpturi ºi 4 desene), carnetul de schiþe cu
portrete, diverse studii anatomice, proiecte de monumente
ºi figuri de þãrani olteni, în total 278 de reproduceri, cu
fiºe ºtiinþifice documentate istoric. Un capitol important
este Documente iconografice, facsimile ºi copiiDocumente iconografice, facsimile ºi copiiDocumente iconografice, facsimile ºi copiiDocumente iconografice, facsimile ºi copiiDocumente iconografice, facsimile ºi copii (47),
prin care se atestã, începând cu actele de naºtere ale
pãrinþilor ºi al lui Brâncuºi însuºi, momentele importante
din viaþa sculptorului, pânã la copia TTTTTestamentului dictatestamentului dictatestamentului dictatestamentului dictatestamentului dictat
de Brâncuºi la 12 aprilie 1956de Brâncuºi la 12 aprilie 1956de Brâncuºi la 12 aprilie 1956de Brâncuºi la 12 aprilie 1956de Brâncuºi la 12 aprilie 1956, prin care doneazã
oraºului Paris  ºi statului francez atelierul cu toate operele
lui, cu condiþia sã fie reconstituit în Musée d’Art Modérne,
având ca legatari pe soþii Istrati, prieteni români, vecini
de atelier. Cartea cuprinde o bogatã bibliografie cu peste
600 de autori români ºi din alte þãri ale lumii, care se
multiplicã în decursul anilor ºi va fi la baza studiilor ulte-
rioare de pretutindeni.

Încã înaintea apariþiei acestei cårÆi, Barbu Brezianu
participase cu o originalã comunicare la ColocviulColocviulColocviulColocviulColocviul

Se împlinesc în aceste zile 96 de ani de la naºterea
unuia dintre cei mai mari brâncuºologi: Barbu Brezianu,
un nume care a intrat în clasicitatea cercetãrii ºi studierii
artelor plastice româneºti ºi nu numai (n. 18 martie 1909).

L-am cunoscut în 1960, toamna, când am intrat în
colectivul secþiei de artã modernã ºi contemporanã a
Institutului de Istoria Artei al Academiei. De la început
m-au impresionat modestia ºi cãldura lui colegialã, de o
amabilitate sincerã ºi generoasã. Niciodatã n-a fãcut
paradã de marele lui talent literar ºi de pasionat cercetãtor.
Ulterior, am aflat cã debutase ca poet, publicând un volum
de poezii la 20 de ani, fiind un subtil cunoscãtor al culturii
europene ºi româneºti, fapt dovedit în scrierile lui despre
artã, cu precãdere din prima jumãtate a secolului XX.
Prieten de-o viaþã cu Ionel Jianu, Petru Comarnescu,
Mircea Eliade, se remarcase încã înainte de 1940, prin
traducerea epopeii KalevalaKalevalaKalevalaKalevalaKalevala, tãlmãcitã în româneºte cu
harul lui de poet ºi maestru al verbului de o autenticã
sensibilitate.

Barbu Brezianu era un meticulos cercetãtor de do-
cumente ºi informaþii din presa veche ºi din arhive. Ne
întâlneam adeseori la Biblioteca Academiei ºi fãceam
schimburi de informaþii. Când gãseam ceva despre
Brâncuºi, îi ofeream notiþele mele din ziarele vechi, iar el
nu uita sã mã înºtiinþeze când gãsea ceva despre afiºele
noastre vechi, despre care am scris un studiu amplu.
Era o mare plãcere sã schimb câteva vorbe cu el, nu
numai pe linie profesionalã, dar ºi ca om de nepreþuitã
prietenie, totdeauna de o nedisimulatã generozitate. A
fãcut studii temeinice pentru artiºtii noºtri din prima jumã-
tate a secolului XX, având o contribuþie personalã la arta
acestei perioade. Pasiunea lui fundamentalã a fost ope-
ra lui Brâncuºi, pentru care a fãcut investigaþii riguroase
în presa ºi în arhivele din þarã, cu martori ºi colaboratori
din timpul vieþii genialului sculptor, ca ºi, pe cât a fost
posibil, cu ce s-a publicat în presã, studii, eseuri ºi cãrþi
în strãinãtate. An de an, pe baza datelor investigate, cer-
cetate cu ºtiinþã ºi exemplarã pasiune, Barbu Brezianu a
publicat, treptat, rezultatele valoroasei documentãri în re-
viste de specialitate (SCIASCIASCIASCIASCIA, ARARARARARTTTTTAAAAA), ca ºi în alte reviste
de culturã, îndeosebi, în Secolul 20Secolul 20Secolul 20Secolul 20Secolul 20. Pe baza unei solide
ºi inestimabile documentãri, B.B. a realizat o excepþio-
nalã carte Brâncuºi în RomâniaBrâncuºi în RomâniaBrâncuºi în RomâniaBrâncuºi în RomâniaBrâncuºi în România la Editura Academiei
Române, 1974. În prefaþã, autorul scrie, cu modestie:
„Încercãm reconstituirea, pe cât posibil mai precisã ºi
mai completã, a istoricului operelor lui Constantin Brâncuºi
– sculpturi, desene ºi lucrãri artizanale – aflate în
România”. Dupã o prefaþã explicativã asupra conþinutului
cãrþii, Barbu Brezianu oferã o „cronologie ºi concordanþã”
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BrâncuºiBrâncuºiBrâncuºiBrâncuºiBrâncuºi, organizat la Bucureºti în 1967, în celebra com-
panie a celor mai reputaþi istorici ºi critici de artã din þarã
ºi Asociaþia Internaþionalã a criticilor de artãAsociaþia Internaþionalã a criticilor de artãAsociaþia Internaþionalã a criticilor de artãAsociaþia Internaþionalã a criticilor de artãAsociaþia Internaþionalã a criticilor de artã, care a
fost o manifestare de înaltã preþuire a genialului sculptor
român, la zece ani de la stingerea lui din viaþã. Nume de
prestigiu ca Jacques Lassaique, Carola Giedion-Welker,
René de Salier, Giuseppe Marchiori, Giulio Carlo Argan,
Sidney Geist, ca ºi istorici de artã români: G. Oprescu,
Ion Frunzetti, Petru Comarnescu, Dan Hãulicã, Dan
Grigorescu, N. Argintescu-Amza, precum ºi sculptori: Ion
Jalea, Irina Codreanu, Mac Constantinescu, fãrã a-i
menþiona pe toþi.

În Secolul 20Secolul 20Secolul 20Secolul 20Secolul 20 (1968), Barbu Brezianu a publicat rezul-
tatele unei investigaþii fãcute la Praga, descoperind, în
presa ºi arhivele de acolo, date despre participarea lui
Brâncuºi la PragaBrâncuºi la PragaBrâncuºi la PragaBrâncuºi la PragaBrâncuºi la Praga, la expoziþia internaþionalã (1914),
alãturi de prestigioºi artiºti ai avangardei europene (Piet
Mondrian, Robert Delaunay, André Lhote, Dufy,
Archipenko).

El a consemnat participarea lui Brâncuºi cu cinci
lucrãri (NaiadaNaiadaNaiadaNaiadaNaiada, CapCapCapCapCap, MuzaMuzaMuzaMuzaMuza, CapCapCapCapCap, SãrutulSãrutulSãrutulSãrutulSãrutul), având apre-
cieri favorabile în presa cehoslovacã. Barbu Brezianu
considerã cã este „o datorie sã regãsim efemerele inven-
tare cuprinzând acele date care jaloneazã de la Zürich la
New-Hafen, de la Craiova la Londra, de la Paris la
Amsterdam, de la Veneþia la Chicago, de la München la
New York, de la Boston la Haga, de la Bruxelles la
Bucureºti sau Philadelphia – traiectoria artisticå a sculpto-
rului ºi imensa arie de rãspândire a luminilor sale”. Cerce-
tãrile lui Barbu Brezianu au trezit un interes în multe þãri.
De pildã, în 1976, când Wilhelm Lembruck  – Museum
der Stadt Duisburg a publicat o carte C. Brâncuºi –C. Brâncuºi –C. Brâncuºi –C. Brâncuºi –C. Brâncuºi –
Plastiken – Zeichnungen – Klassiker der modernenPlastiken – Zeichnungen – Klassiker der modernenPlastiken – Zeichnungen – Klassiker der modernenPlastiken – Zeichnungen – Klassiker der modernenPlastiken – Zeichnungen – Klassiker der modernen
PlastikPlastikPlastikPlastikPlastik, cu prilejul unei expoziþii la 100 de ani de la naºterea
genialului sculptor român, a inclus ºi un studiu de Barbu
Brezianu, Der Wendepunkt BrâncuºiDer Wendepunkt BrâncuºiDer Wendepunkt BrâncuºiDer Wendepunkt BrâncuºiDer Wendepunkt Brâncuºi, ca ºi o evocare
scrisã de Natalia Dumitrescu ºi Alexandru Istrati, NeunNeunNeunNeunNeun
Jahre mit BrâncuºiJahre mit BrâncuºiJahre mit BrâncuºiJahre mit BrâncuºiJahre mit Brâncuºi, alãturi de alþi cunoscuþi istorici de
artã din Europa ºi America.

Tot ce s-a publicat – cãrþi, studii – fie în þarã, fie de
cei mai de seamã istorici de artã ºi sculptori de prestigiu
(Hans Arp, H. Moore, Giacometti...), aproape toþi apeleazã
la scrierile ºi bibliografia lui Barbu Brezianu, care, astãzi,
a atins în jur de 3000 de titluri. Cãrþile ºi albumele (de
pildã Muzeul atelier-BrâncuºiMuzeul atelier-BrâncuºiMuzeul atelier-BrâncuºiMuzeul atelier-BrâncuºiMuzeul atelier-Brâncuºi, Paris) utilizeazã studiile
lui Barbu Brezianu, care o viaþã întreagã s-a dedicat cer-
cetãrii riguroase a operei genialului nostru sculptor.

Ori de câte ori am fost la Bucureºti, când l-am întâlnit
la Muzeul Naþional de Artã, a fost o mare bucurie sã-l
revãd, parcã acelaºi, deºi a ajuns la o venerabilã vârstã.

Poet, scriitor de talent, dar mai cu seamã admirabil
cercetãtor de artã, Barbu Brezianu este un model de mo-
destie, de caldã prietenie ºi dãruire cu o pasiune neînce-
tatã pentru marele român – Brâncuºi –, dar ºi pentru alþi
artiºti de frunte ai artei noastre moderne.

Acest text se vrea un omagiu adus marelui brâncuºo-
log, din partea unui prieten care îl venereazã.

VOLUPTATEA
DE A SCRIE

Ionel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel BandraburIonel Bandrabur

Scriitorul nu are nevoie de indiferenþã; el vrea sã
fie iubit ºi asta acum, în timpul sãu, ante-mortem.
Viaþa este un foc ºi focul se vede numai atunci când
strãluceºte ºi renaºte pânã la ultima pâlpâire pe
ultimul vreasc.

***
Cuvintele ne sorb gândirea ºi, câteodatã, îi dau

un alt curs; avem o vagã idee, o precizãm prin cuvinte
ºi iatã-ne pe cale de a spune altceva decât ceea ce
voiam sã spunem. În actul creaþiei, fenomenul este
frecvent ºi contribuie din plin la voluptatea de a scrie.

***
La naºterea mea, pãmântul a pierdut un pumn de

þãrânã; l-a pierdut pentru totdeauna, cãci þãrâna s-a
preschimbat în spirit, în creaþie, în voluptate.

***
Nu se poate avea încredere în contemporani. Prea

au ridicat în slãvi scriitori mediocri ºi prea au trecut
cu uºurinþã, adesea ignorându-i, pe lângã creatori de
geniu! Iatã numai câteva dintre gloriile postume:
Shakespeare, Rimbaud, Kafka, Lampedusa,
Bulgakov. Din fericire, o carte nu este încolþitã de
foame, de frig, de nevoia de bani, de dorinþa afirmãrii,
aºa cum este autorul ei. O carte poate aºtepta în
liniºte. Se iveºte, pentru fiecare creaþie meritorie, o
zi a judecãþii de apoi.

***
Mi se pare un act abuziv ºi criminal ca un scriitor

sã fie constrâns sã nu mai scrie. Toþi oamenii de litere
care am trecut prin închisorile comuniste am fost siliþi
sã îndurãm aceastã cumplitã torturã.

***
Oricât s-ar zbate unii nemernici sã se aºeze de-a

curmeziºul unui mare creator, acesta tot se va impune,
fie ºi postum. Un torent care înainteazã vertiginos nu
poate fi stãvilit de niºte cioate.

***
Datã fiind rânduiala universalã a morþii, a trãi este

o aberaþie, o eroare, poate chiar un cancer ivit
întâmplãtor în sânul materiei inerte. În schimb, a gândi
ºi a scrie sunt fenomene sublime, miraculoase, parcã
anume dãruite omului pentru a-l consola de blestemul
morþii.

***
Dacã viaþa ar putea fi despãrþitã de moarte, primii

ºi cei mai fericiþi am fi noi, oamenii de condei. Într-o
viaþã de numai câteva zeci de ani, aºa cum este
astãzi, puþini sunt scriitorii despre care se poate
spune cã s-au realizat; cei mai mulþi s-au prãbuºit
sub povara încercãrilor, a erorilor, a grijilor existenþei.
Le-ar fi trebuit umeri mai tari çi, în mod sigur, o viaþã
mai lungã.

aforismeaforismeaforismeaforismeaforisme


